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CK GEOPS – cesty za poznáním, uměním, přírodou a člověkem
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S CK Geops do 22. Sezóny!
Existuje mnoho způsobů jak prožít volný čas – pojeďte třeba
s GEOPSem. ...jistě přijde den, kdy vás to popadne a budete si
chtít splnit svůj sen, můžete... cestovat tam i sem s GEOPSem!
Člen Asociace českých cestovních kanceláří
a agentur.
Zájezdy CK GEOPS jsou pojištěny proti úpadku podle zákona
159 /99 Sb. u pojišťovny UNIQA.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO EVROPĚ

CK Geops – cesty za poznáním
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ALBÁNIE
Tajuplným Balkánem do Albánie
Velký okruh Balkánem
Albánie, divukrásná perla Balkánu
ARMÉNIE – planiny, kláštery a hory
BELGIE – Benelux v barvách podzimu
BĚLORUSKO – gurmánské putování
BULHARSKO
D38
Národní parky a moře Bulharska
D39
Bulharsko s návštěvou Turecka
ČERNÁ HORA
A78
Národní parky a moře Černé Hory
C20
Černá hora, tajemné a Prokletije
C21
NP Durmitor, Dolomity Balkánu
D33
Černá Hora, perla Balkánu
ČESKÁ REPUBLIKA
B26
Moravskoslezské beskydy
B27
Krušné hory a Saská stříbrná stezka
B28
Královská Kroměříž a Velká Morava
B29
Jižní Morava a Podyjí
B30
Krásy Šumavy, Bavorský les
B31
Chodsko a domažlické slavnosti
B32
Jeseníky s výletem do Polska
B53
Znojemské vinobraní
B71
Moravská zabíjačka a maďarské lázně
DÁNSKO
A108 Dánsko a jeho zámky
A109 Švédsko a Dánsko, Stockholm a ostrovy
FRANCIE
A1
Paříž a zámek Versailles
A2
Paříž, perla na Seině letecky
B33
Paříž, Disneyland a Asterix park
A3
Paříž a zámky Île de France
A4
Paříž a toulky údolím Loiry
i rychlovlakem TGV
A9
Přírodní parky Provence
A10
Velikonoční pohlednice z Provence
A11
Pohodová Provence i pro gurmány
A12
Malířská Provence a Azurové pobřeží
D23
Krásy Azurového pobřeží
D19
Kouzlo levandulové Provence
D20
Na kole po Provence, příp. Zumba
D22
Provence, královskou Francií
A13
Karneval v Nice a svátek květů a citrusů
A14
Languedoc a Roussillon, země Katarů
A20
Bordeaux a Akvitánie, víno a Atlantik
A21
Jižní Francie, zahrady, víno, gastronomie
A22
Gaskoňsko, zelené srdce Francie
a kanál du Midi
A6
Tajemná Normandie a Paříž
D18
Normandie, zahrada Alabastrového
pobřeží
A7
Bretaň, dcera oceánu
A8
Pikardie, toulky v Ardenách, La Manche
A76
D28
D34
E4
A84
C24
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Lotrinsko, Alsasko i pro gurmány
10
Alsasko, přírodní pohádka nejen o víně
10
Beaujolais, Burgundsko, víno a kláštery
11
Burgundsko a Champagne, příroda,
11
víno a katedrály
A17
Kouzelná příroda Jury a Franche Comté
10
A25
Francouzské sopky a kaňony kraje
13
Auvergne
A24
Savojské Alpy a NP Gran Paradiso
13
C8
Savojské Alpy s kartou
73
A23
Krásy Pyrenejí s turistikou
12
A26
Putování krajem Pyrenejí
13
D15
Korsika, rajský ostrov
84,85
A59
Velikonoce na Korsice
22
E5
GRUZIE – Kavkazské putování
93
HOLANDSKO
A83
Holandsko, Velikonoce a Den královny
30
a Floriáda
A84
Benelux v barvách podzimu
30
A85
Amsterdam a Brusel, památky a muzea
30
A86
Květinové korzo a výstava Floriáda
30,59
A87
Holandská květinová mozaika
30
CHORVATSKO
D29
Národní park Mljet a jižní Dalmácie
88
D30
Ostrov Vis, poklad Dalmácie
88
D31
Chorvatsko, národní parky
88
IRSKO
A100 To nejlepší z Irska letecky
33
A101 Irsko – zelený ostrov
33
A102 Irsko – nejkrásnější místa pěšky
33
ITÁLIE
A27
Řím, Cerveteri a koupání
14
v Thyrhénském moři
A28
Řím a Vatikán letecky
14
A29
Řím, Vatikán, Subiaco a zahrady Tivoli
14
A53
Řím, Vesuv, Pompeje a ostrov Capri
21
A30
Florencie, kolébka renesance
14
A31
Florencie, Garfagnana s koupáním
15
a Carrarou
A32
Siena, Arezzo a tradiční slavnost Palio
15
A33
Jarní Toskánsko, Florencie a Řím
15
A34
Toskánsko a mystická Umbrie
15
A45
Gurmánské Toskánsko a víno Chianti
19
A46
Jižní Toskánsko a etruský kraj Lazio
19
A44
Zahrady kraje Lazio a svátek květů
18
A35
Hudební Itálie a opera
16
A36
Krajem Lago di Garda a opera ve
16
Veroně
A37
Benátky, Velikonoce a babí léto
16
A37
Benátky a karneval, slavnost gondol
16
A43
Zahrady kraje Veneto a Palladiovy vily
18
A38
Perly severní Itálie
16
A39
Za krásami Lombardie a Emilia Romagna
17
A40
Itálie křížem krážem
17
A41
Toulky krajem Kalábrie a Apulie
17
A42
Nejkrásnější zahrady Itálie
18
A47
Ligurská riviéra a Cinque Terre
19
s koupáním
A48
Nejkrásnější italská jezera (Lago di
20
A49
Garda, Lago di Como, Misurina)
A54
Ledový muž a tajemné údolí
21
C11
Madesimo, alpský ráj
74
C12
Marmolada, královna Dolomit
74
C13
Zahrada Dolomit
74
A55
Perly a ostrovy jižní Itálie
21
A56
Sicílie, antické putování a Egadské
21
ostrovy
A58
Sardinie a Korsika, perly uprostřed vln
22
A61
Ischia, ostrov termálů i na Silvestra
23
D1
Gargáno a památky Apulie
80
D3
Apulie a poloostrov Salento
80
D5
Benátsko s pobytem u moře
80
D2
Kouzelné Toskánsko a Elba
80
D6
Ligurská a Toskánská riviéra
81
D7
Památky, moře a příroda střední Itálie
81
D4
Kouzlo Kampánie a Capri
80
D11
Řím a Neapolský záliv
83
D10
Neapolský záliv a pobřeží Amalfi
82
D8
Krásy Kalábrie
82
D14
Sardinie, rajský ostrov nurágů
84
v Tyrkysovém moři
D12
Sicílie, moře a památky
83
D9
Ischia, ostrov termálů
82
D16
Liparské ostrovy, pozemský ráj
84
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JORDÁNSKO – za antikou a křižáky
92
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MAĎARSKO
Maďarsko, víno a termální lázně
Maďarsko a termální kaleidoskop
Lázně Hajdúszoboszló koně a slavnost
květin
Eger, Tokaj, termály, víno a slavnosti
Wellness víkend v Egeru
Babí léto v Maďarsku s vínem a termály
Jižní Maďarsko, termály, chuť klobás
Budapešť, památky a termální lázně
Termální wellness Velikonoce
Termály Sárvár a kouzlo Zadunají
Sárvár, wellness, termály a víno
Zadunají
Zalakaros a prázdniny u Balatonu
Karneval Busójárás, termály Harkány
Termály Maďarska a víno Moravy
Harkány – báječná dovolená, která léčí
Mosonmagyaróvár – termální lázně
Lázně Harkány, týdenní pobyty pro
seniory
Gyula – odpočinek v termálních lázních
Wellness víkend v Bükfürdő,
Mosonmagyaróvár
Relaxační wellness-víkend
Mosonmagyaróvár
Silvestrovská pohoda v Sárváru
s termály
Vánoce a silvestr v Harkánech
Maďarsko a Rakousko, pohoda na kole
ve vinicích a termálech
Meandry Malého Dunaje na kole
MAKEDONIE NP Makedonie
a Ohridské jezero
MALTA – srdce Středomoří
MAROKO – královská cesta
MOLDAVSKO – Moldavsko, země
utajených krás
NĚMECKO
Berlín, Postupim a Drážďany
Berlín, město historie i budoucnosti
Berlín, velká muzejní a galerijní noc
Německý okruh
Tajemný kraj Harz, slavnost čarodějnic
Drážďany, Sixtinská Madona
Drážďany, Míšeň, zahrady a kamélie
Hamburk, Brémy a hanzovní města
Hrady, katedrály a města Porýní s lodí
Romantické údolí Mosely a Rýna
Zámky Ludvíka Bavoského
Mnichov a galerijní noc
Jaro a Advent v korunách stromů
a Bavorský les
Bavorský víkend mnoha nej
Gondwanaland a Vánoce i Vinnetou
To nejkrásnější ze Saska
Víkend a´la Ludvík II.
Bad Füssing, největší lázně v Evropě
Silvestr v Bad Füssing
Legoland a pohádkové zámky
Bamberk a hradní stezkou
Technický víkend snů „Chlapi sobě“
Berlín a aquapark Tropical Island
Bavorský termální trojúhelník
Slavnosti shánění stád a Oktoberfest
Velikonoce u Lužických Srbů
Velikonoční kašny
Pohádkové zámky Ludvíka Bavorského
Advent v Drážďanech a Sasku
Sen v bílém
Norimberk a Bamberk, advent mnoha
nej
Advent v Bavorsku
Adventní víkend v Berlíně
Advent v Pasově a na Innu
Pohodový víkend v NP Berchtesgarden
Dolní Flaeming-skate poznávání na
bruslích
NORSKO
Velký okruh Norskem, Lofoty
a Vesterály
Norské fjordy
POBALTÍ
Národní parky Pobaltí
Kouzlo Pobaltí, Petrohrad a Finsko
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POLSKO
Krakov, město králů, Vělička a UNESCO
37
Krakov, Osvětim, Vělička
37
Adventní Krakov
37
Relax v Beskydech, Krakov, Vělička
37
a Ojcow
Cestou polských králů až k Baltu
37
PORTUGALSKO
Velká cesta Portugalskem
26
Španělsko, Portugalsko
26
Madeira, květinový ostrov
27
Madeira, květinový festival
60
RAKOUSKO
Vídeň a její památky
41,42
Vídeň po stopách Habsburků
41
Vídeňská filharmonie a výstava Klimta
41
Velká tyrolská cesta
41
Víkend v Salcburku
42
Alpské vodopády a soutěsky
42
Zahrady Rakouska
42
Zahrady Rakouska a ráj orchidejí
42
v Kalkalpenu
Krimmelské vodopády, NP
42
Berchtesgaden, Grossglockner
Tyrolský víkend mnoha nej
43
Graz a Vídeň, architektura i koupání
43
Štýrsko zážitkový víkend mnoha nej
43
Léto ve zlatém údolí
43
Burgenland, cesta historie Rakouska
43
Perličky kraje Waldviertel a Maková
44
slavnost
Cibulové slavnosti Rakouska a víno
44
Zlaté údolí a termální lázně
54
Mystické cesty Salcburska
55
Vídeň, čerti a císařské lázně
57
Vídeň a lázně Laa
57
Víkend v rakouských alpských termálech
57
Karibský víkend v rakouských termálech
57
Čerti z Karibiku
57
Narcisový festival v Solné komoře
58
Narcisový festival a zahrady
58
Slavnost slunovratu a údolí Wachau
61
Orlí hnízdo a Alpští trubači
61
Lammertal, Slavnosti sena s korzem
61
Festival knedlíků a shánění stád
61
Hory v plamenech
61
Festival sena s korzem a folklórem
61
Dolnorakouské slavnosti vína
64
Vinařské údolí Wachau a vinobraní
64
v Retzu
Festival knedlíků a Innsbruck
65
Vídeň, Schönbrunn a Vídeňská opera
66
Burgenland, operní festival a Carmen
66
Tichá noc
68
Ave Maria aneb Vídeň v čase adventu
68
Bílá noc
68
Berchtesgaden a Mozartův Salcburk
69
Salcburk, advent a termály
69
Štýr, město Vánoc a termální vody
69
Karibská laguna a rakouské město Vánoc
69
Adventní Vídeň s ubytováním ve městě
70
Advent v Salcburku a u jezera
70
Wolfgangsee
Salcburk a termály Bad Ischl
70
Graz, město mnoha nej a klášterní
70
perličky
Advent na zámcích, Salcburk a čerti
71
Schladming, největší krampuslauf světa
71
Štýrské hory a údolí vína
71
Advent v Solné Komoře
71
Ďábelská noc
71
Advent na jezerech Solné komory
71
a největší čertovský průvod světa
Lechtalské údolí s kartou
72
Stubaital s kartou, svět křišťálových
72
vodopádů
Salcbursko s kartou
72
Dachstein, ráj v horách
72
Vysoké Taury, hory a termály
73
Vyhlídky Solné Komory
73
Léto v Korutanech s výletem do
73
Julských Alp
Zillertálské Alpy a jezero Achensee
74
Nejkrásnější kouty Štýrských hor
78
Alpské vodopády a soutěsky
78
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Lechtálský víkend
Podunajskou stezkou z Wachau na kole
Po rovině napříč Alpami na kole
Rakouské Kolorádo na kole pro rodiny
RUMUNSKO
Hory a kláštery Drákulovy Transylvánie
Za Čechy do Banátu, Bělehrad
RUSKO
Petrohrad, klenot na Něvě
Kaliningradská oblast Ruska
Historická města Ruska
ŘECKO
Kréta, ostrov bohů
Jónské ostrovy, Lefkáda, Scorpios,
Kefalonie
Řecko, letovisko Tolo
Kréta, ostrov boha Dia
SLOVENSKO
Termály Podhájská
Vysoké a Belianské Tatry
Slovenský ráj a Vysoké Tatry
Husí hody
SLOVINSKO
Mořský park Laguna
Slovinsko, hory a moře
Slovinsko, jezerní ráj a Julské Alpy
Jeskyně, víno a moře Slovinska a Itálie
Putování a relaxace v Julských Alpách
SRBSKO Gurmánské putování
Srbskem s turistikou
ŠPANĚLSKO
Katalánsko a Barcelona i letecky
Španělsko, poklady UNESCO
Cesta po Španělském království
i letecky
Svatojakubská pouť do Santiaga
Příroda a umění Andalusie letecky
Španělsko a Portugalsko i letecky
Kraj Murcia a Costa Blanca, Jižní
Andalusie
Kouzelná Mallorca i letecky
Španělsko a francouzská riviéra
Slunné Katalánsko
Španělsko a Andalusie
Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera
ŠVÉDSKO – Jižní Švédsko a Dánsko,
Stockholm a ráj ostrovů
ŠVÝCARSKO
Bodamské jezero a květinový ostrov
Mainau
Perly Švábské Alby
Krásy Švýcarska a pomezí tří zemí
Švýcarsko Matterhorn a Ticino
Kouzlo Švýcarska
Švýcarsko a Glacier Express
Horské železnice ve Švýcarsku
Nejkrásnější kouty Alp pěti zemí
Švýcarské Alpy, Jungfrau
Wallis, svět pannenské přírody
a superlativů
Švýcarský Wallis
Matterhorn, klenot Švýcarska
Matterhorn, švýcarský diamant
TURECKO
Turecké západní pobřeží
Východní Turecko a starověké
civilizace
UKRAJINA
Nostalgie na Zakarpatské Ukrajině
Prodloužené léto na Krymu
VELKÁ BRITÁNIE
Londýn a sídla anglických králů
Londýn, Windsor, Oxford
Jihozápad Anglie a Londýn
Perly královské Anglie
Cornwall, po stopách krále Artuše
Starobylá Anglie
Skotsko, země hradů a ostrov Skye
Divoká krása Skotska
Skotsko letecky, Orkneje a ostrov
Skye
Velká Británie, poznávací okruh
Královské zahrady Anglie a ostrov Isle
of Wight
Normanské ostrovy Jersey a Guernsey
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STŘEDOEVROPSKÉ SLAVNOSTI
Středoevrospké slavnosti: Velikonoce, Vánoce
a Silvestr, Slavnosti květin, lodí, aut a vína, lidové
slavnosti, výstavy a představení
ČESKÁ REPUBLIKA
B31 Chodsko a domažlické slavnosti
53
B53 Znojemské vinobraní
58
B71 Moravská zabíjačka a maďarské lázně
65
FRANCIE
A10 Velikonoční pohlednice z Provence
8
A13 Karneval v Nice a svátek květů a citrusů
9
A16 Alsasko, přírodní pohádka nejen o víně
10
A18 Beaujolais, Burgundsko, víno a kláštery
11
A59 Velikonoce na Korsice
22
B34 Paříž, Disneyland a Asterix park
54
HOLANDSKO
A83 Holandsko, Velikonoce a Den královny
30
a Floriáda
B57 Holandsko, květinové korzo
59
B58 Světová výstava květin Floriade
30,59
ITÁLIE
A32 Siena, Arezzo a tradiční slavnost Palio
15
A35 Hudební Itálie a opera
16
A37a Benátky a ostrovy (karneval, slavnosti
16
moře a gondol)
A44 Zahrady kraje Lazio a svátek květů
18
A45 Gurmánské Toskánsko a víno Chianti
19
A61a Silvestr na Ischii
23
MAĎARSKO
B9
Termální wellness Velikonoce
48
B13 Karneval Busójárás, termály Harkány
49
B3
Lázně Hajdúszoboszló,
46
jazdecké slavnosti a slavnost květin
B4
Eger, Tokaj, termály, víno a slavnosti
47
B8
Budapešť, Velikonoce a advent
48
B21 Silvestrovská pohoda v Sárváru s termály
51
B22 Vánoce a silvestr v Harkánech
51
NĚMECKO
B54 Velikonoce u Lužických Srbů
58,62
B68 Velikonoční kašny
63
A120 Berlín, velká muzejní a galerijní noc
38
B44 Berlín a Tropické ostrovy
56
A123 Drážďany, Sixtinská Madona
38
A124 Drážďany, Míšeň, zahrady a kamélie
39
A122 Tajemný kraj Harz, slavnost čarodějnic
38
A129 Mnichov a galerijní noc
39
B60 Slavnosti shánění stád a Oktoberfest
61
A130 Jaro a Advent v korunách stromů
40
A132 Zážitkový park Gondwanaland
40
B35 Legoland a pohádkové zámky
54
B41 Technický víkend snů „Chlapi sobě“
55
B78 Pohádkové zámky Ludvíka Bavorského
68
B80 Advent v Drážďanech a Sasku
68
B90 Advent v Bavorsku, Norimberk, Bamberk
70
B92 Adventní víkend v Berlíně v Pasově a Innu
70
B18a Silvestr v lázních Bad Füssing
51
A115 POLSKO – Adventní Krakov
37
A75 PORTUGALSKO – Madeira, květinový
27
festival a Atlanský festival
RAKOUSKO
A137 Vídeňská filharmonie a výstava Klimta
41
B74 Vídeň, Schönbrunn a Vídeňská opera
66
A147 Graz a Vídeň, architektura i koupání
43
A143 Zahranický veletrh, Zahrady Rakouska
42
a ráj orchidejí
B56 Narcisový festival a zahrady
58
A151 Perličky Waldviertel a Maková slavnost
44
A152 Cibulové slavnosti Rakouska a víno
44
B61 Slavnost slunovratu a údolí Wachau
61
B70 Vinařské Wachau a vinobraní v Retzu
64
B65 Hory v plamenech
61
B62 Orlí hnízdo a Alpští trubači
61
B63 Lammertal, Slavnosti sena s korzem
61
B64 Festival knedlíků a shánění stád
61,65
B69 Dolnorakouské slavnosti vína
64
B75 Burgenland, operní festival a Carmen
66
B72 SLOVENSKO – Husí hody
65
A82 SLOVINSKO – jeskyně, víno a moře
29
A69 ŠPANĚLSKO – Příroda,umění Andalusie
25
A88 VELKÁ BRITÁNIE – Londýn a Mamma Mia
31
Široká nabídka adventních zájezdů
do Německa, Rakouska, Francie a Maďarska (čertovské reje, soutěže betlémů, ucelená nabídka
na WWW.ADVENTY.CZ nebo na stranách 68–71.

CK Geops – Specialista na Francii, Itálii, Maďarsko, Slovinsko a alpské země. Zájezdy pro kolektivy.

Specialista na poznávací zájezdy a zájezdy na přání pro kolektivy
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Úvodní slovo

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD?

— Kultura
a příroda
Evropy
CK GEOPS – A
cesty
za poznáním
a uměním

Úvodní slovo, slevy, pojištění

Vážení a milí cestovatelé, přátelé CK GEOPS i vy, kterým se náhodou dostal do ruky náš katalog CESTY ZA
POZNÁNÍM, UMĚNÍM A PŘÍRODOU nebo jste se poprvé
zatoulali na naše www.geops.cz
Jedno čínské přísloví říká: člověk by měl nejen vědět, jak
se květina jmenuje a kde roste, ale také jakou má barvu, jak voní, co léčí, kdo ji má rád, koho inspirovala a jaký příběh ji na světě provází. A přesně toto je motto našich cest. Naše zájezdy se drží Evropy a blízkého okolí, ale
zkoumají ji do větších podrobností a všemi smysly.
Během více než 20leté zkušenosti jsme pro Vás vytvořili
jakési „cestovatelské puzzle“ do bezmála 40 zemí Evropy. Můžete s námi poznat doslova celou Evropu a to
zejména země, na které se specializujeme nejvíce: Francie, Itálie, Maďarsko, Španělsko, Velká Británie, Slovinsko, Polsko a Alpské země.
Vybíráme pro Vás nejkrásnější, nejtajemnější i nejnavštěvovanější místa Evropy. Chceme Vám zprostředkovat návštěvy galerií, jedinečných výstav , hudebních
představení, zajistit vstup a exkurze do míst, kde je vstup
pro jednotlivce obtížný. Můžete s námi prožít nejkrásnější slavnosti Evropy, ochutnat gastronomické speciality kraje, poznat zvyky místních obyvatel. Poznáte zahrady a národní parky, památky UNESCO a zažijete i koupání
v moři, v termálních lázních a wellness. Snažíme se zajišťovat ubytování u moře, v centrech měst nebo v horách
s možností stravování a ochutnávek místních kuchyní.
Pro samostatné cestovatele zajišťujeme 1lůžkové pokoje
nebo pomáháme sehnat klienty na doobsazení. Snažíme se pro Vás zdokonalovat webové stránky, můžete využít časových přehledů zájezdů, můžete využívat
rezervační systém online pro Vaše pohodlí nebo využít
bohatou síť našich provizních prodejců. Zajišťujeme fundované průvodce a stálé dopravce se zkušenými řidiči. V případě malého obsazení, volíme dopravu luxusními
mikrobusy a spolupracujeme s několika cestovními agenturami. Přáli bychom si, abychom Vás nikdy nezklamali.
Pro skupiny rádi připravíme zájezd na přání, studijní cestu i relaxační víkend v lázních, v horách či eurovíkend s výhodnými podmínkami i pro malé kolektivy a pro
organizátora. Inspiraci najdete v tomto katalogu a na
www.kolektivy.cz .
I letos jsme pro vás připravili mnoho novinek. Zájezdy za
poznáním, uměním a přírodou jsme rozšířili o témata:
J Památky UNESCO a starověké civilizace
J Národní parky a zahrady
J Za gastronomií a vínem
J Za uměním – výstavy a architektura
J Středoevropské slavnosti a adventní zájezdy
I letos jsme pro Vás připravili systém Geopsíkových slev.
Velmi si vážíme věrných klientů – pro vás je věrnostní program zachován. Rádi bychom vám popřáli šťastnou ruku
při výběru vaší dovolené a budeme velice potěšeni, pokud vás osloví některý zájezd z naší nabídky.
Mnoho nezapomenutelných cestovatelských zážitků
vám přeje kolektiv CK GEOPS.

Dárkové poukazy

dnotě
cí zájezd v ho
na poznáva
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CK GEOPS,

Šternberkova

tel.: 266 710

104, fax: 220

eops.cz
geops.cz; www.g
806 965; geops@

ou

ím a přírod

ním, uměn

Cesty za pozná

Praha 7;
10, 170 00

27.11.2009

Platbu můžete provést:
a) v hotovosti v kanceláři CK GEOPS nebo v CK či CA,
u níž jste se přihlásili
b) bankovním převodem na účet CK GEOPS, č. účtu
19-8862410237/0100; nutné uvést variabilní symbol
(VS) vyznačený na přihlášce; pokud vyplňujete smlouvu
sami předem, VS = číslo zájezdu v katalogu (bez pomlčky) specifický symbol (SS) = vaše rodné číslo (bez lomítka), konst. symbol (KS) 308
c) složením v hotovosti na účet CK GEOPS v pobočce KB:
sdělte č. účtu 19-8862410237/0100, uveďte VS (č. zájezdu), KS (308) a vaše jméno nebo SS (rodné číslo)
d) poštovní poukázkou typu A-V, zašleme nebo si ji vyžádejte na poště a doplňte:
Adresa majitele účtu:
GEOPS-Cestovní kancelář, s.r.o., Šternberkova 10,
170 00 Praha 7,
č. účtu: 19-8862410237/0100 u KB Praha 7
V. symbol a S. symbol – viz body b), c).
Ceny zájezdů jsou v Kč včetně DPH a zákonného pojištění CK proti úpadku (Zákon 159/99 Sb.).
Podrobné informace k zájezdům
Ke každému zájezdu delšímu než 2 dny jsou zpracovány
podrobné informace s programem, popisem ubytování
a stravování, s výší kapesného a doplňujícími informacemi. Tyto podrobnosti naleznete na našich webových stránkách: www.geops.cz nebo na vyžádání v CK GEOPS. Na
webových stránkách dále naleznete obrázky k jednotlivým
zájezdům, vypsané last minuty, zajímavosti z oblasti cestovního ruchu a další cenné informace a odkazy.

GEOPS – Cestovní kancelář, s. r. o.
IČO: 25633261, DIČ: CZ25633261
Šternberkova 10, 170 00 Praha 7
tel./fax: 220 806 965, 266 710 104
www.geops.cz geops@geops.cz
po–čt: 9.00–12.00; 12.30–18.00; pá: 9.00–15.00
Jak se k nám dostanete?
Tramvajemi:
12, 14, 15, 17
(Veletržní)
1, 5, 8, 25, 26
(Štrossmayeovo nám)
Metrem:
trasa C, stanice Vltavská

Obdarujte své blízké poukazem na zájezd CK GEOPS
v libovolné peněžní hodnotě.

Voucher
2000Kč

Rezervace a cestovní smlouva (přihláška):
a) OSOBNĚ v cestovní kanceláři nebo u autorizovaného
prodejce, viz www.geops.cz
b) PŘES INTERNET vytvořením online-rezervace na webové stránce www.geops.cz; u většího počtu osob stažením a odesláním vyplněné cestovní smlouvy ze sekce „ke
stažení“.
c) DOPISEM, TELEFONICKY, FAXEM, E-MAILEM na
geops@geops.cz a skypem na olinageops. Vždy uveďte: jméno, adresu telefonický či mailový kontakt na Vás,
název a číslo zájezdu, obratem vám potvrdíme rezervaci a zašleme cestovní smlouvu i podrobné informace. Rezervace platí 7 kalendářních dnů, pokud není dohodnuto
jinak – poslední měsíc před odjezdem po dohodě. Uzavření cestovní smlouvy je považováno za platné pouze
s přiloženým dokladem o zaplacení zálohy.
Záloha a doplatek: současně s podpisem nebo odesláním
cestovní smlouvy zaplaťte zálohu ve výši 50 % ze základní ceny zájezdu uvedené v katalogu či 10.000 Kč u zájezdů s cenou nad 25.000 Kč. V doplatku zohledněte slevy (viz str. 2) a doplňkové platby (příplatky) a nejpozději
40 kalendářních dní před začátkem zájezdu ho uhraďte na náš účet.

10:39:38

Geopsíkovy slevy
1. Sleva za včasné zaplacení
SLEVA 13 % ze základní ceny zájezdu (max. však
1.500 Kč) pro prvních 30 zájemců, kteří se přihlásí na jakýkoliv zájezd z katalogu CK GEOPS 2012, uhradí zálohu minimálně 50 % z celkové ceny při sepsání smlouvy
a celkovou cenu zájezdu doplatí nejdéle do 31.12.2011.
Vánoční sleva 10 %
ze základní ceny zájezdu (max. však 1.300 Kč) pro ty, kteří se přihlásí na zájezd do 31.12.2011, uhradí celkovou
cenu zájezdu nejdéle do 31.12.2011.
Lednová sleva 5 %
ze základní ceny zájezdu (max. však 800 Kč) pro každého,
kdo se přihlásí do 31.1. 2012 na zájezd a zaplatí stanovenou zálohu (u zájezdů s odjezdem po 1.7.2012) nebo celou cenu zájezdu (s odjezdem od 1.4.–30.6.2012).
Únorová sleva 3 %
ze základní ceny zájezdu (max. však 600 Kč) pro každého,
kdo se přihlásí do 29. 2.2012 na zájezd a zaplatí stanovenou zálohu (u zájezdů s odjezdem po 1. 7. 2012) nebo celou cenu zájezdu (s odjezdem od 1.4.–30.6.2012).
2. Věrnostní sleva 1 %
ze základní ceny zájezdu za každý absolvovaný zájezd od
roku 2000 z katalogu CK GEOPS (sleva se kumuluje do
10 % max do 1.300 Kč). Po 30 zájezdech máte 1 zájezd
do 8.000 Kč zdarma.
3. Sleva pro dvojici 5 %
ze základní ceny zájezdu, která přivede novou dvojici
klientů, která s CK GEOPS ještě necestovala (max. však
600 Kč).
4. Slevy pro skupiny
Tomu, kdo zajistí 7–10 míst včetně sebe v libovolném zájezdu CK GEOPS, poskytneme slevu 20 % z ceny zájezdu;
při zakoupení 11–20 míst slevu 50 % z ceny zájezdu; při
obsazení 20 míst cestujete jako 21. osoba ZDARMA; při
obsazení 30 míst cestujete zdarma váš partner dostane
slevu 50 % z ceny zájezdu a při 40 platících osobách cestujete ZDARMA VY I VÁŠ PARTNER.
5. Množstevní sleva pro firmy & organizace
Darujte svým zaměstnancům bonus ve formě zájezdu (katalogového nebo sestaveného na Vaše přání) a získejte slevu. Výše slevy závisí na množství klientů a dohodě s CK.
6. Sleva po pedagogy a studenty
200 Kč na zájezdy dražší než 3.500 Kč z katalogu cestovní kanceláře GEOPS 2012 (sleva bude uznána na základě potvrzení od školy)
7. Webovské, lastminutové, seniorské slevy
Informace v CK nebo na www.geops.cz
Nepřehlédněte!
– Slevy uplatňuje zákazník při podpisu přihlášky a budou
mu odečteny při doplatku zájezdu. Na pozdější změny
nebude brán zřetel.
– Kumulovat lze pouze slevy 2. a 3., celkově mohou dosáhnout nejvýše 10 % z ceny zájezdu, max. 1.300 Kč.
– Slevy 1.–3. , 5. a 6. se vztahují na všechny zájezdy z katalogu CK GEOPS 2012, sleva 4. a množstevní sleva pro
firmy & organizace jen na zájezdy, kde je CK GEOPS pořadatelem.
– Slevy se odečítají od základní ceny zájezdu a nevztahují se na příplatky. Únorová a lednová sleva se nevztahuje
na zájezdy s odjezdem před 1. 4. 2012.
– Cenou zájezdu se u leteckých zájezdů rozumí částka po
odečtení letenky a letištních poplatků.
Slevy lze uplatnit nejen v CK GEOPS, ale i v síti autorizovaných prodejců. Slevy se vztahují pouze na zájezdy uvedené v aktuálním katalogu CK GEOPS.
Ceny zájezdů jsou kalkulovány ke dni 14. 9. 2011. Pokud
by došlo po tomto datu k výraznému nárůstu cen letištních tax, poplatků a palivového příplatku, bude dodatečně přeúčtován na klienta.
Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

Zlatá Slunečnice, symbol našich zemí – Francie, Itálie, Maďarsko

Odjezdová místa:
Be-Beroun, Bla-Bratislava, Br-Brno, ČB-České Budějovice, HK- Hradec Králové,
Jar-Jaroměř, Ji-Jihlava, Kl-Kladno, Ko-Kolín, KV-Klatovy, Kr-Kralupy n. Vltavou,
Li-Litoměřice, Lit-Litomyšl, Mě-Mělník, MB-Mladá Boleslav, Ol-Olomouc, Pl- Plzeň, Pha-Praha, Pí-Písek, Po-Poděbrady, Př-Příbram, RnL-Roudnice nad Labem,
Ro-Rokycany, Sl-Slaný, Sv-Svitavy, Tá-Tábor, Te-Teplice, Tr-Trutnov, ÚL-Ústí nad Labem, VM-Vysoké Mýto, Zn-Znojmo.

Letecké zájezdy:
odlety jsou koncipovány převážně z Prahy. Pokud je uvedeno jinak, je zajištěn
transfer v ceně, nebo za příplatek.

Zájezdy, kde CK GEOPS spolupracuje s jinou CK, která je
garantem, jsou značeny takto:
Apulia-in (Ap), Axia (Ax), Bártová (Ba), Campana (Cp), Cesta (Ce), Conti (Co),
Datour (Da), Emma (Em), Geos (Ge), Idealtour (Id), Inex (In), Kiwi (Ki), Monatour
(Mo), Neantour (Ne), Nemotour (Nt), Osvěta (Os), Permon (Pe), Quicktour (Qi),
Simontourist (Si), Travel2002 (T2), Trip (Tp), Viamare (Vi).

CK si vyhrazuje právo na změny programu v případě výskytu nepředvídatelných okolností a na zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků 7 dní
před odjezdem. Minimální počet účastníků zájezdu je
32 osob. Veškeré fakultativní a příplatkové služby budou CK realizovány při minimálním počtu 20 účastníků,
pokud není stanoveno, nebo dohodnuto jinak.
U vybraných zájezdů je možné sólové účastníky doobsadit do 2–3lůžkového pokoje. Na dotaz v CK.

Legenda k zájezdům
bez nočního přejezdu UNESCO turistika
gastronomie a víno termály lehátkový autobus
letecky slavnosti slevová karta
koupání za zábavou adventní zájezdy
zahrady a národní parky luxusní adventy

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
GEOPS CK
Dovolte, abychom Vás zorientovali v našem katalogu
CESTY ZA POZNÁNÍM UMĚNÍM A PŘÍRODOU 2012.
Zájezdy jsou řazené podle zemí (v obsahu na str. 2–3), ale
především podle témat, na které se specializujeme. Další podrobnosti a články najdete na www.geops.cz. Na
webových stránkách navštivte fotogalerii a od letošního
roku i galerii našich průvodců.
Sestavte si s námi cestovatelské puzzle a projdete s námi celou Evropu
Cesty za poznáním uměním a přírodou
A – Kultura a příroda Evropy
5–45
J Památky UNESCO a starověké civilizace
J Národní parky a zahrady J Hory, moře a jezera
J Za uměním, architekturou a výstavami
J Za gastronomií a vínem J Eurovíkendy s průvodcem.
Francie a Itálie
5–14, 15–21
Ostrovy Středomoří
21–22
Španělsko a Portugalsko
24–27
Země Balkánu a Slovinsko
28–29
Země Beneluxu
30
Velká Británie a Irsko
31–34
Severské země a Polsko
35–37
Německo, Rakousko a Švýcarsko
38–45
B – Relaxace, termály, víno a slavnosti
46–57
Maďarsko a termální lázně
46–51
Slovensko. Česká republika
52–53
Za zábavou pro celou rodinu
54–57
Víkendy v termálních s termálními lázněmi
56–57
Evropské slavnosti
58–71
Lidové slavnosti a květinová korza
58–63
Karnevaly a Velikonoce
62–63
Víkendy za uměním, výstavy a veletrhy
66
Víkendy za gastronomií a vínem
64–65
Náměty pro kolektivy
67
Adventní zájezdy, www.adventy.cz
68–71
J Tradiční adventy J Adventy s termálními lázněmi
J Luxusní adventy J Adventy s čerty.
C– Pohodové zájezdy v horách s turistikou 72–78
Rakouské Alpy s kartou
72–73
Turistika horách Balkánu a Slovinska
76–77
Pohodové víkendy s lehkou turistikou
78
Zájezdy na kole a na bruslích
79
D – Pobyty u moře s výlety
80–91
E – Daleké cesty za poznáním
92–93
Zájezdy pro kolektivy www.kolektivy.cz
67,95
Létání balónem
95

Komplexní pojištění
U většiny zájezdů pořádaných CK GEOPS i partnerskými CK delších než dva dny je v ceně zahrnuto komplexní
pojištění – balíček pojistných služeb poskytovaných pojišťovnou UNIQA, a.s. zahrnuje:
– pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše
3.000.000 Kč
– pojištění asistenčních služeb do výše 3.000.000 Kč
– pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením
cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 11.000 Kč
– úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu
(max. 300.000 Kč) a úmrtí (max. 150.000 Kč)
– pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou klientem
při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
– pojištění zavazadel do výše 10.000 Kč
U zájezdu s cenou nad 15.000 Kč vám můžeme nabídnout připojištění stornopoplatků: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 40.000 Kč.

KULTURA A PŘÍRODA
EVROPY
Cestovatelské puzzle Evropy. Naše poznávací zájezdy jsou určeny zvídavým
turistům, kteří si libují v poznání kraje
„pod drobnohledem“. Kombinujeme
poznání památek UNESCO (s možností
návštěv galerií a muzeí ) s lehkou turistikou v NP a zahradách, s koupáním, s relaxem v kavárničkách s exkurzemi a poznáním tradičních řemesel i slavností. Poznáte gastronomii a víno i místní kuchyni a tradice….
doprava autobusy, trajekty, vláčky či letecky, ubytování v hotelích/penzionech stále častěji v centrech měst
nebo v horách s možností večeře...prosím vybírejte!

A1

Paříž a zámek Versailles
...s ubytováním v centru Paříže. Paříž je centrem
umění, městem univerzit a kongresů, galerií a muzeí,
město módy a elegance, klenotnice kultury a umění.
Zámky Versailles a Fontainebleau jsou symbolem francouzské monarchie.
B
B
A
B
A
A
A
B

5.4.–9.4.
Velikonoce
27.4.–1.5.
svátek
4.5.–8.5.
svátek
6.6.–10.6.
st–ne
4.7.–8.7.
svátek
26.9.–30.9.
svátek
24.10.–28.10.
st–ne
5.12.–9.12.
advent

6.190,6.290,6.390,6.390,6.390,6.390,6.190,5.990,-

22-001
22-002
22-003
22-004
22-005
22-006
22-007
22-008

1. den: odjezd z Prahy odpoledne, svoz od 6 osob: Br,
HK, Pa, Po, Pl; transfer přes SRN
2. den: PAŘÍŽ – , pěší procházka městem, katedrála Notre-Dame, Justiční palác, radnice, Centre Pompidou, Les
Halles, Palais Royal a Louvre, zahrady Tuileries, čtvrť Opera
s chrámem Madeleine, procházka podél Seiny
3. den: zámek VERSAILLES – , symbol barokní architektury a královské moci, rezidence krále Slunce, Ludvíka XIV. a zahrady, moderní čtvrť La Défense, večerní
Montmartre s Moulin Rouge, náměstí Pigalle, bazilika Sacré-Coeur, variantně individuálně návštěva muzeí
4. den: PAŘÍŽ, Invalidovna, Eiffelova věž, náměstí Trocadéro, možnost návštěvy muzeí: Rodinovo, Musée d’Orsay, Louvre, Arc de Triomphe, třída Champs-Elysées, nábřeží bukinistů, podvečerní plavba po Seině, odjezd do ČR
5. den: příjezd do Prahy dopoledne
CK si vyhrazuje právo záměny jednotlivých bodů programu podle zájmu skupiny, počasí a slev v muzeích.
Upozornění: U adventní Paříže je program přizpůsoben
vánoční atmosféře a návštěva Versailles je nahrazena vánočními trhy a prohlídkou zámku FONTAINEBLEAU.
Ubytování: A v hotelu ve čtvrti Montmartre v blízkosti baziliky Sacré-Coeur, za B–hotel v centru Paříže mezi Montparnassem a Eifellovou věží.Ubytování v centru
umožňuje variabilitu programu a večerní procházky.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, loď a večeři (50 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč komplexní pojištění.
Pro kolektivy lze program rozšířit o tyto akce: prohlídka zámku FONTAINEBLEAU a zahrad, návštěva muzeí
a zábavních parků: La Villette, Disneyland, Astérix park
Cena od 5.490/4.990 Kč pro 40 osob/studentů.

Francie

Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha.
Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za
příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů). Minimální počet osob na realizaci dalších odjezdových míst je
6 osob.
Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých
míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je
v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících může cestovní kancelář toto odjezdové místo zrušit či změnit
zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak, metro) a bude klientovi navrácen případný příplatek za tzv. „svoz“.
V případě změny zajištění dopravy bude klientovi přiznána kompenzace za změnu charakteru služby svoz a to ve
výši 50% ceny předmětné služby (svoz). O neuskutečnění
svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky
CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné
odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.

Vítejte! Grande Arche je vítězným obloukem dnešní Paříže

A — Kultura a příroda Evropy

Z kanceláře CK GEOPS

Odjezdová místa autobusových zájezdů

Víte, že hmotnost Eiffelovy věže je 10 100 tun?
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Historie i moderna u kostela sv. Eustacha v Paříži

Galerie Louvre stále přitahuje tisíce návštěvníků

A2

A3

Poleťte do Paříže, města kultury, módy, dobrého jídla
a francouzského šarmu, které Napoleon nazval „Císařovnou světa“. Ubytování v centru Paříže.

Již jste navštívili oblast Paříže i Loiry a chcete poznat další zámky a zahrady v blízkém okolí? Milovníkům památek a muzeí doporučujeme kartu Paris Museum Pass.

Paříž, perla na Seině letecky

A — Kultura a příroda Evropy

Francie

*22.3.–25.3.
čt–ne
*7.4.–10.4.
Velikonoce
*28.4.–1.5.
svátek
24.5.–27.5.
čt–ne
5.7.–8.7.
svátek
16.8.–19.8.
čt–ne
27.9.–30.9.
svátek
*25.10.–28.10.
čt–ne
*15.11.–18.11.
čt–ne
6.12.–9.12.
advent

11.990,11.990,11.990,12.890,12.990,12.890,12.890,11.990,11.990,12.690,-

22-009
22-010
22-011
22-012
22-013
22-014
22-015
22-016
22-017
22-018

1. den: odlet z Prahy do PAŘÍŽE, ubytování, večerní Montmatre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle,
Moulin Rouge
2. den: procházka starou PAŘÍŽÍ – s průvodcem,
Eiffelova věž, Invalidovna, Champs Elysées, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, čtvrť Opera s chrámem
Madeleine, nábřeží bukinistů, odpoledne návštěva
Louvru nebo volno
3. den: moderní čtvrť La Defense, katedrála Notre
Dame, Justiční palác, Centre Pompidou, Les Halles, radnice a Královský palác, možnost projížďky po Seině, individuálně návštěva galerií
4. den: rozloučení s PAŘÍŽÍ, transfer, odlet
Ubytování: Hotel v kouzelné čtvrti Montmartre (2lůž. pokoje s přísl.). Ideální poloha umožňuje večerní procházky
městem a posezení v kavárnách.
Cena zahrnuje letenku ČSA Praha–Paříž–Praha, letištní
taxy a poplatky, transfer z letiště na hotel a zpět, 3x hotel** v centru města, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu a vstupné (60 €).
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč komplexní pojištění.
* Varianta zájezdu s nabídkou fakultativních akcí
1. den: odlet z Prahy, PAŘÍŽ, okružní jízda po městě: Champs Elysées, Nám. svornosti s obeliskem, Opera,
Louvre, Lucemburské zahrady, Pantheon, ubytování, večerní program v okolí Eiffelovy věže, fakul. plavba lodí po Seině, v případě posunu letu, okruž. cesta 2. den
dopoledne
2. den: celodenní PAŘÍŽ, Notre Dame, individ. St. Chapelle, radnice, odpoledne volno, možnost návštěvy muzeí, večer prohlídka Montmartru, Sacré Coeur, Moulin Rouge
3. den: individuální prohlídka zámku VERSAILLES metrem, příp. Disneyland nebo společný program s průvodcem
4. den: individuální volno, transfer na letiště, odlet do
Prahy, přílet pozdě večer (Id)
Cena zahrnuje letenku Praha-Paříž-Praha, letištní taxy a poplatky, transfery z/na hotel, 3x hotel se snídaní
(2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu a vstupné (60 €).
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 200 Kč za lodní výlet po Seině.
Příplatek 2.990 Kč Moulin Rouge (vstup na večerní
show + 1/2 lahve šampaňského).
Příplatek 1.090 Kč 2denní Museum Pass.

Paříž a zámky Île de France
26.4.–1.5.
3.7.–8.7.
17.8.–22.8.
26.9.–1.10.

čt–út
svátek
pá–st
st–po

6.990,6.990,6.990,6.990,-

22-019
22-020
22-021
22-022

1. den: odjezd v podvečer z Prahy (Ro, Pl), tranfer přes SRN
2. den: PAŘÍŽ, celodenní prohlídka historického centra
s průvodcem (viz zájezd A1), nebo individuální návštěva muzeí či příležitostné výstavy, ubytování mimo Paříž
3. den: kouzelný zámek Vaux le Vicomte, který inspiroval krále Ludvíka XIV. k postavení zámku ve Versailles,
architektonický skvost Francie, FONTAINEBLEAU, prohlídka královského zámku, renesanční interiéry z doby
Františka I. a empírové z doby Napoleona, zámecké zahrady, večer v Paříži, možnost večeře v Latinské čtvrti
4. den: Compiegne, zámek s apartmány Napoleona I. a III., místo kde byl podepsán konec 1. světové války,
kolem zrekontruovaného hradu Pierrefonds, Chantilly,
zámek rodu Condé a který se řadí mezi nejnavštěvovanější ve Francii, bohaté interiéry, knihovna a sbírka světového malířství, královské konírny a Muzeum koně a slavné dostihové dráhy, zámek Écouen, renesanční sbírky,
večer v Paříži, Montmartre, fakultativní večeře
5. den: VERSAILLES, zámek a rozsáhlé zámecké zahrady, přejezd z Versailles do Paříže metrem RER, odpolední PAŘÍŽ, a nebo variantně individuální prohlídka PAŘÍŽE
s možností dalšího využití muzejní karty, odjezd večer
6. den: návrat do ČR dopoledne (In)
Karta Paris Museum Pass: vstupy do všech uvedených
zámků kromě Vaux le Vicomte.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (70 €).
Sleva 400 Kč za 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.300 Kč za 4denní kartu Paris Museum Pass.
Příplatek cca 18 € za večeři (u průvodce).

A4 – Zámky na Loiře
1.5.–6.5.
12.9.–17.9.

út–ne
st–po

6.290,6.290,-

22-023
22-024

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Pl), transfer přes SRN
2. den: celodenní prohlídka PAŘÍŽE: viz zájezd A1
3. den: okruh po zámcích na Loiře: zámek CHAMBORD,
BLOIS, sídlo vévodů orleánských, Cheverny, zámek
z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII.
4. den: VILLANDRY, zámek a renesanční zahrady, ornamenty květin, zeleniny a koření, AZAY-LE-RIDEAU, nejkrásnější vodní renesanční zámek Chenonceaux s malebnými zahradami, zámek šesti žen
5. den: VERSAILLES, přepychový královský zámek, PAŘÍŽ,
levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna, možnost prohlídky muzeí, večerní město, Montmartre a Moulin Rouge
6. den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel (mimo Paříž),
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (60 €).
Sleva 400 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 450 Kč za 3x snídaně.
Cena 5denní varianty 5.300 Kč/4.990 Kč pro kolektiv 40 osob/studentů (3lůžkové pokoje).
Unikátní renesanční zahrady v zámku Villandry lákají k odpočinku
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Královské opatství Abbaye de Fontevraud UNESCO

A5

Paříž a toulky údolím Loiry
i rychlovlakem TGV,
zámky, zahrady a víno
Do málokteré oblasti Francie se soustředilo tolik osudů
významných lidí a okázalého renesančního přepychu
jako do údolí Loiry, právě zde vznikl pojem renesanční zahrada. Vybrali jsme pro Vás to nejtypičtější, navíc ještě dobré víno, exkurze, možnost turistiky, ukázky
z gastronomie a místní zvyky... a cestovat můžete busem, letecky i rychlovlakem TGV a k tomu všemu Paříž s ubytováním v centru a jen dva dny dovolené.
Pro zájemce o leteckou přepravu je možno zajistit letenku Praha-Paříž-Praha dle aktuální cenové nabídky.
2.7.–8.7.

svátek

8.590,-

21-025

1. den: odjezd z Prahy v 17 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč) , transfer přes SRN
2. den: PAŘÍŽ – , celodenní prohlídka města, historické centrum, katedrála Notre-Dame, královská kaple Sainte Chapelle, Sorbonne, Pantheon, Centre Pompidou, Les
Halles, Palais Royal, zahrady Tuileries, Champs-Elysées, Place de la Concorde, podél Seiny, ubytování v centru
3. den: ranní procházka Paříží-Montparnasse, var. A – dopoledne návštěva galerií, fakultativně rychlovlakem
TGV do Tours, var. B – cesta busem podél Loiry, BLOIS,
starobylé město, sídlo vévodů Orleáských, ST-PIERRE DE
FONS, příjezd rychlovlaku TGV; dále var. A i B – krásy řeky
Loiry a renesanční zahrady Villandry, ornamenty květin,
zeleniny a koření, TOURS, město sv. Martina, za Ludvíka XI.
hlavní město Francie, prohlídka historického centra, katedrála, uličky s hrázděnými domy, ubytování, možnost večeře
4. den: CHINON, středověký hrad a město nad Loirou
(Johanka z Arku, Richard Lví srdce, Francois Rabelais, variantně vodní renesanční zámek AZAY-LE-RIDEAU s parkem, vinařským krajem podél Loiry, královské opatství
Abbaye de Fontevraud – , cesta městem SAUMUR
a údolím troglodytů, La Grande Vignolle, prohlídka troglodytického domu, návštěva vinic, degustace a nákup vína, ANGERS, opevněný zámek Anjouovců, nejstarší světoznámá tapisérie Apokalypsy, kouzlo večerního TOURS
5. den: AMBOISE, královský zámek Františka I. a zámeček
Leonarda da Vinciho Clos-Lucé s muzeem jeho vynálezů pro Františka I., přes ORLEÁNS, město Johanky z Arku
nebo lovecký zámek v Sologni – CHAUMONT, renesanční zámek s rozsáhlými zahradami a výhledy na Loiru,
CHARTRES – , jedno z nejmystičtějších míst Francie, tajemná katedrála Notre-Dame, perla gotické architektury
s vitrážemi ze 13. stol., dojezd do Paříže, ubytování v Paříži, vycházka centrem, boulevardy, Montmartre, bazilika Sacré Coeur, náměstí malířů, fakultativně večeře, noční Paříž
6. den: celodenní PAŘÍŽ, historické centrum, čtvrť La Défense, Trocadéro, Palais de Chaillot, Eiffelova věž, vyhlídky
na Paříž, možnost návštěv galerií a muzeí, doporučujeme
Orangerie s Monetovými lekníny nebo Musée d´Orsay
se sbírkou impresionistů, Louvre, projížďka lodí po Seině
a možnost večeře (25 €), noční Paříž na rozloučenou
7. den: návrat do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x hotel ( 2x u Tours,
2x v centru Paříže), 4x snídaně, průvodce; nezahrnuje
komplex. pojištění, jízdu vlakem TGV, loď, vstupné (65 €).
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550/1.100 Kč za 1x/2x večeři.
Příplatek 1.200 Kč/studenti 900 Kč za jízdenku TGV.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Rychlovlak TGV je turistickou atrakcí Francie

Mont St.Michel v Bretani láká svým tajemstvím

Amiens, bývalé domky výrobců sametu

A6

A7

A8

Po stopách impresionistů a normandských tradic.
Jen málokterá krajina inspirovala tolik malířů jako Normandie, tajemné světlo na Seině, území vikingských
Normanů, bílé útesy, pláže Atlantiku, hrázděné domky
a kouzelné zahrady. Ochutnáte cidre, calvados, sýr Camembert, zavzpomínáte na den D a vylodění v Normandii. A vykoupete se na krásných plážích La Manche.

Cesta Bretaní vede kouzelným krajem
měst s kamennými domy, drsnou přírodou, s útesy na pobřeží Atlantiku porostlými kručinkou a hlodáši, mezi megalitickými stavbami Carnacu, farními
ohradami, romantickými přístavy až na
slavné poutní místo Mt-St-Michel. Zažijete turistiku po útesech nad mořem, ochutnáte místní speciality. Bretaň nezapře náladu stejnojmenné
knihy Františka Kožíka či obrazů Jana Zrzavého.

Opomíjený kout Francie je bohatý na historická města a okázalé katedrály, památky UNESCO, dějiště krutých bitev a místa s puncem historie. Rodiště významných osobností Francie, mondénní mořské pláže
u kanálu La Manche, vzácná příroda, svérázná kuchyně, ochutnávky ústřic a skvělé šampaňské… to vše nabízí
Picardie a Ardeny pak toulky jedinečnou krajinou.

8.7.–14.7.

ne–so

8.790,-

21-026

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa
za přípl. 300 Kč, z Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: GIVERNY, dům a zahrada C. Moneta, japonská zahrada s lekníny, impresionistická atmosféra řeky
Seiny, kouzlo meandrů řeky Seiny, Les ANDELYS,
Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad
Seinou, ROUEN, hlavní město Normandie, proslulá katedrála (obrazy Moneta a Pissara), hrázděné
domy, místo upálení Johanky z Arku (památník), justiční palác, orloj
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží: kostelík v koruně
stromu, procházka podél nejkratší řeky Francie, ÉTRETAT,
kouzelné městečko, turistika na Falaise d’Aval, bílé
útesy nad mořem, ochutnávka kozích sýrů, možnost
koupání, FÉCAMP, destilační závod a muzeum „benediktinky“ (jako Klášterní tajemství), slavný most Pont
de Normandie, HONFLEUR, oblíbené místo umělců,
historický přístav, „katedrála námořníků“, domky s břidlicovými střechami
4. den: pláže Arromanches, muzeum vylodění spojenců, BAYEUX, katedrála a muzeum tapisérie, dějiny
Normanů na výšivce z 11. stol., alternativně muzeum vylodění zaměřené na vojenskou techniku, CAEN, město
Viléma Dobyvatele, variantně je možný individuální program v HONFLEUR, možnost návštěvy galerie Boudina,
otce impresionismu, nebo koupání v La Manche
5. den: Pláže Côte de Fleurie: DEAVILLE, koupání
a relaxace na proslulé pronenádě, přírodním parkem
Forêt-de-Brotonne, normandské sýry, cidre a calvados, nejvýznamnější normandský benediktinský
klášter JUMIÈGES, galerie středověké architektury, klášterní zahrady s objekty z výtvarného sympozia,
zastávka v CAUDEBEC, gotická katedrála, most Pontde-Brotonne, možnost návštěvy noční projekce v Rouen
6. den: odpolední a večerní PAŘÍŽ – , návštěva
Orangerie (Monetovy lekníny a impresionismus) nebo
Muzea impresionismu Marmotan, fakultat. společná večeře, večerní projíždka lodí po Seině, noční přejezd
7. den: návrat do Prahy pozdě odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeři
(od 20 €), vstupné a loď (40 €).
Sleva 480 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za 4x snídaně.
Příplatek 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Cena 7.990 Kč/7.490 Kč pro kolektiv 40 osob/studentů (3lůž.).

5denní NORMANDIE PRO KOLEKTIVY
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce,
komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a večeři.
Cena od 5.990 Kč/5.590 Kč pro 40 osob/studentů
(3lůž.).

Bretaň, dcera oceánu

1.5.–8.5.
5.8.–12.8.

svátek
ne–ne

9.990,9.990,-

21-027
21-028

1. den: odjezd z Prahy v 21 h, (Pl, Svoz od 6 osob: HK, Pa,
Po, Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: CHARTRES – , katedrála s krásnými vitrážemi
a labyrintem, krypta s druidskou studnou
3. den: napříč Bretaní: VITRÉ, zachovalé středověké
městečko, La-Roche-aux-Fées, jeden z největších dolmenů Francie (14 m dlouhý), zastavení ve středověkém městečku GUERCHE a hrad JOSSELIN, rodové sídlo Rohanů
s krásným podhradím, večerní VANNES, starý jihobretaňský přístav, hradby a středověké prádelní domy
4. den: tajemný CARNAC, megalitická kultura: menhirové řady a tumulus, výlet na poloostrov Quiberon,
turistika po útesech a koupání v Atlantiku, AURAY, staré
město a přístav na řece Loche, PONT AVEN, město Paula Gauguina, možná ochutnáte i ústřice
5. den: útesy a místa bretonských tradic: QUIMPER,
katedrála a stará městská čtvrť, tržnice, mys Pointe-du-Raz, útesy a divoký příboj, výhled na místa zmizelého
města Ys a na „ostrov mrtvých“ île-de-Sein, kamenné městečko LOCRONAN „skanzen středověku“, suvenýry, lehká
turistika v Armorickém NP, farní ohrady GUIMILLIAU či St-THÉGONNEC, napříč bretaňskou krajinou do ST. BRIEUC
6. den: severní Bretaní na mys Cap Fréhel: divoká skaliska, maják, výlet po útesech k pevnosti La Latte s výhledy,
DINAN, pohádkové středověké město, podél řeky Rance
s největší přílivovou elektrárnou, pirátské město ST-MALO s přístavem, pevností a katedrálou, klášter Mont-St-Michel – , opatství a nejznámější poutní místo Francie
7. den: PAŘÍŽ – , odpolední prohlídka centra, večerní
projížďka po Seině, fakultat. společná večeře na rozloučenou na Montmatru či v Latinské čtvrti
8. den: návrat do Prahy v poledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeři,
lodní výlety a vstupné (60 €).
Sleva 600 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 750 Kč za 5x snídani, 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 224 Kč komplexní pojištění.

6denní BRETAŇ PRO KOLEKTIVY
Champagne, krajem vinic: vesnických románských
kostelíků, FAUX DE VERZY, pohádkový les, katedrála v CHARTRES, VITRÉ, dolmen la Roche-aux-Fées,
CARNAC, centrum megalitické kultury, QUIMPER,
mys Pointe du Raz, LOCRONAN, farní ohrady, ST-MALO
klášter MONT-St-MICHEL, odpolední a večerní PAŘÍŽ,
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné.
Cena od 7.490 Kč pro 40 osob.

Pikardie, toulky v Ardenách,
koupání v La Manche

2.7. – 8.7.

svátek

8.990,-

21-029

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h, transfer přes SRN. (Pl, svoz
od 6 osob: HK, Pa, Br).
2. den: opevněné město války VERDUN, prohlídka bitevního pole z 1. svět. války, REMEŠ – , korunovační katedrála králů a opatský kostel St-Rémy, LAON, hradby, brána Porte d’Ardon a citadela, visutou tramvají ke katedrále,
SOISSONS, centrum Francké říše v 5. století, katedrála
3. den: cesta za historií Francie: Compiégneský les, zámek COMPIÉGNE, královský zámek, právě zde zajali Johanku z Arku Burgunďané v r. 1430, PIERREFONDS, hrad,
na jehož obnově se podílel Eugène Viollet-le-Duc (jako Notre Dame v Paříži a Carcassonne), BEAUVAIS, katedrála
se slavným orlojem (měla být ve 13. stol. nejvyšším chrámem na světě), AMIENS – , Notre Dame, největší katedrála ve Francii, malebná čtvrť St. Leu, dům Julese Verna,
kouzlo zahradní čtvrti s loďkami na kanálech, projížďka lodí a večerní atmosféra města
4. den: toulky kouzelným údolím Vallée de la Somme na Opálové pobřeží s překvapením, návštěva
parku Samara s arboretem (největší archeologický park
Evropy), ABBEVILLE či „Kresčak“ a vzpomínka na Jana
Lucemburského (variantu volí průvodce dle počasí), LE
TOUQUET, pláže s vilami, BOULOGNE SUR-MER, historický přístav s hradem, zvonice – , možnost návštěvy Mořského centra a akvária, koupání a relaxace na romantických plážích La Manche, zastávka v CALAIS, slavná
Rodinova socha a věž –
5. den: ARRAS, historické město, domy ve vlámském stylu, krajinou uhelné pánve (dějiště Zolova díla Germinal), věž
radnice – , CAMBRAI, náměstí s honosnými domy, kostel St.-Géry s Rubensovým obrazem Mise au Tombeau, Sv.
Martin a zvonice – , večerní ST-QUENTIN, nádherná radnice ve stylu plaménkové gotiky, náměstí ve stylu art deco,
bojiště 1. světové války na řece Somme
6. den: turistika v Ardenách: CHARLEVILLE-MÉZIERS,
francouzská brána do Arden, náměstí Place Ducale s domy
z barevného vápence s podloubími, rodiště Rimbauda, romantická krajina hraničních hor a údolí Vallée de la Meuse,
cesta přes SEDAN, centrum kraje Ardennes, nejrozsáhlejší
pevnost v Evropě z 15. stol., toulky belgickými Ardenami, turistika s vyhlídkami, horské vesničky, možnost jízdy vláčkem, návštěva jeskyně Remouchamps, nejdelší
podzemní cesta lodí na světě, symbolická večerní zastávka v Lucembursku, LUXEMBOURG, „Gibraltar severu“, ve zdejší katedrále je pohřben český král Jan Lucemburský, odjezd do ČR pozdě v noci
7. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, jízdné
lanovkou, vláčkem, lodí vstupné (75€).
Sleva 450 Kč/os pro 3 osoby ve 3 lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.000
0 Kč za 1lůžkový pokoj.
p koj.
po
Příplatek 650
0 Kč za 4x snídaně.
Příplatek
te
ttek
ek 196
ek
1 Kč za
19
z komplex.
pojištění.í.
pojištění

Francie

Tajemná Normandie a Paříž

A — Kultura a příroda Evropy

Etrétat na Falaise d'Aval – bílé útesy nad La Manche

Megalitické řady v Carnacu zůstanou tajemstvím navždy

7

Monumentální Papežský palác v Avignonu

Barevným skalám v Provence se říká „Brány do pekel“

A9

Přírodní parky Provence
Provence, to jsou přírodní parky
Lubéron a Camargue, slunce a pestré barvy, vzpomínky na van Gogha,
Gauguina a Cézanna, ale také plameňáci, bílí koně a cedrové lesy, kouzlo
přístavu Marseille, papežské ho Avignonu, římského města Arles, vůně tymiánu a levandule a hlavně příjemná turistika a kouzelné moře.

A — Kultura a příroda Evropy

Francie

1.5.–8.5.
1.7.–8.7.
*14.7.–22.7.

svátek
svátek
so–ne

9.990,9.990,10.890,-

21-030
21-031
21-032

1. den: odjezd z Prahy v 15 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: antické město ORANGE – , vítězný oblouk,
divadlo, pape žský AVIGNON – , most St-Bénézet, katedrála, Papežský palác, provensálské uličky, fakult. lodí
po Rhôně, výhledy na Villeneuve les Avignon a na středověký most, v červencovém termínu divadelní festival
3. den: přírodní park Lubéron, vyhlídky, vycházka v cedrovém lese, kamenné městečko BONNIEUX, pevnost
Fort-de-Buoux, ROUSSILLON, procházka barevnými bauxitovými skalami, naleziště malířských hlinek, levandulová
pole (v červenci), gastronomické překvapení, FONTAINE-DE-VAUCLUSE (kde snil Petrarca o Lauře), největší vyvěračka v Evropě, továrna s vodním kolem na ruční papír,
ochutnávka vína a místních specialit ve vinařské oblasti
Lacoste (10 €) s možností nákupu, pozdní návrat
4. den: kamenná vesnice BORIES, pohoří Alpilles s olivovými háji, římské GLANUM, Goghův klášter, město uměleckých řemesel BAUX-DE-PROVENCE s hradem,
římský most Pont-du-Gard – a lehká turistika v kaňonu řeky Gardon (v létě koupání), podvečerní pevnost
TARASCON, fakultativně večeře v centru Avignonu
5. den: van Goghovo ARLES – , aréna, římské a románské památky, klášter St-Trophime, Goghova nemocnice, cryptoporticus, kavárna a most z obrazů van Gogha,
přírodní park Camargue s bílými koňmi a plameňáky, ornitologický park (pěšky, koňmo nebo vláčkem),
poutní městečko STES-MARIES-DE-LA-MER, koupání
* v termínu od 14. 7. je program 5. dne zvolněn a zájezd rozšířen o 6. den a obohacen o procházku v hájích
u ST. REMY-DE-PROVENCE s poli kvetoucí levandule,
románský klášter Abbay de Montmajour z 12.st, nebo variantně opevněné město AIGUES-MORTES, půldenní koupání na písečných plážích
6. /*7. den: turistika v pohoří Montagne Ste-Victoire,
výstup na Cézannovu horu (vzácná flóra, v červenci někdy
uzavřena, pak turistika v oblasti Calanques – viz 7. den),
AIX-EN-PROVENCE, katedrála, možnost oběda, Cours
Mirabeau, Cézannův ateliér a zahrada
7./*8. den: CASSIS, Calanques, středomořské „fjordy“,
koupání, turistika nebo lodí podél pobřeží, MARSEILLE,
starý přístav, bazilika St-Victor, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakult. výlet na ostrov hraběte Monte Christa If
nebo na Frioulské ostrovy, fakult. večeře v rybí restauraci
8./*9. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x/*6xhotel, průvodce,
komplexní pojištění; nezahrnuje, večeři a vstupné (90 €).
Sleva 600 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.700/*2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 750/*900 Kč za 5x/*6x snídaně.
Příplatek 550 Kč za 1x večeře, 550 Kč 1x oběd.

Je libo krevetový salát nebo provensálskou bouillabaissu?

A10

A11

Provence je kraj, kde přichází jaro dřív a celé ve žlutém
s janovci a mimózami.Na Velikonoce už září barvami
a nepřekypuje turisty. Čekají Vás památky UNESCO,
antický Orange, papežský Avignon, Goghovo Arles,
přírodní parky Camargue a Calanques i námořnická
Marseille. Využijte na Velikonoce svátků a pohodlí lůžkového autobusu.

Středověká města i vesničky plné barev uprostřed
vinic vonící levandulí, které lákaly i slavné malíře.
Ochutnávky vín a místních provensálských produktů,
možnost vychutnat si čerstvé ryby a plody moře přímo na pobřeží.Poznáte kraj, který voní tymiánem a levandulí, Luberon a přírodní park Camarque s vůní
moře a soli, žijí tu plameňáci, bílí koně a černí býci. Starý přístav Marseille je dnes ráj plachetnic a centrum
rybí gastronomie. Vykoupete se na pobřeží i na ostrovech ...a třeba si dáte i slavnou bouillabaisse.

Velikonoční pohlednice
z Provence

5.4.–9.4.

Velikonoce

6.490,-

21-033

1. den: odjezd z Prahy v 15 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa –
300 Kč; Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: antické město ORANGE – , vítězný oblouk, divadlo, papežský AVIGNON – , most St-Bénézet, katedrála, Papežský palác, provensálské uličky, fakult. lodí po
Rhôně, výhledy na Villeneuve les Avignon a na Eiffelův most
3. den: van Goghovo ARLES – , aréna, římské
a románské památky, klášter St-Trophime, Goghova nemocnice, kavárna a most z obrazů van Gogha, přírodní
park Camargue s bílými koňmi a plameňáky, ornitologický park (pěšmo, koňmo nebo vláčkem), poutní městečko STES-MARIES-DE-LA-MER, katedrála, ochutnávka vína, velikonoční výzdoba a všude plno květů
4. den: CASSIS, Calanques, středomořské „fjordy“,
koupání, pěšky nebo lodí podél pobřeží, MARSEILLE, starý
přístav, bazilika St-Victor, chrám Notre-Dame-de-la-Garde,
fakult. výlet na ostrov hraběte Monte Christa If nebo
na Frioulské ostrovy, fakult. večeře v rybí restauraci
5. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým autobusem, 2x hotel
(2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeři, fakultativní služby a vstupné (60 €).
Sleva 240 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za 2x snídaně.
Příplatek 550 Kč za 1x večeře.
Příplatek 140 Kč komplexní pojištění.

Zvedací most u Arles inspiroval van Gogha

Pohodová Provence
i pro gurmány

19.6.–24.6.

út–ne

7.990,-

21-034

1. den: odjezd z Prahy v 15 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: Châteauneuf du Pape, exkurze a ochutnávka slavných vín, procházka uličkami ke hradu
AVIGNON – , slavný most, papežský palác, fakult. večeře, provensálská kuchyně v centru, provensálské uličky,
3. den: GORDES, městečko s hradem a křivolakými uličkami na vrcholu kopce, plné galerií a kaváren, ROUSSILLON,
barevná vesnička umělců uprostřed romantických bauxitových skal, turistika, ochutnávka místního pečiva,
BONNIEUX s hradbami ze 13. století, večer ochutnávka
provensálských specialit a vín na zámečku ze 17. století uprostřed vinohradů, pozdní návrat na ubytování
4. den: ARLES – , římské a románské památky, místa
spojená s van Goghem, posezení na kávě nebo „pastis“, přejezd do oblasti Camargue, STES MARIE DE LA
MER, katedrála, projížďka lodí, pěšky nebo třeba koňmo
za plameňáky, bílými koňmi a černými býky, ochutnávka
místního charakteristického vína „vin de sables“, koupání a relaxování na písčitých plážích, přejezd na ubytování u AIX EN PROVENCE, ochutnávka místních specialit.
5. den: CASSIS a skaliska CALANQUE, výhledy na moře,
skalnaté zálivy a vinice, MARSEILLE, starý přístav, marseilleská tržnice, chrám Notre Dame de la Garde, výlet lodí
na Frioulské ostrovy kolem pevnosti, kde byl vězněn hrabě Monte Christo, možnost koupání na ostrovech, večeře na rozloučenou... a třeba si dáte i slavnou bouillabaisse
6. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeři,
ochutnávky a vstupné (cca 80 €).
Sleva 360 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 480 Kč za 3x snídaně.
Příplatek 550 Kč večeře v Avignonu.
Příplatek 550 Kč za 1x večeře v Marseille.
Příplatek 168 Kč komplexní pojištění.

Kdy je Provence nejkrásnější? Když kvete levandule a voní tymián...

Každé městečko v oblasti Roussillon má svoji barvu

Tématické zájezdy za uměním a přírodou Francie

www.francie-zajezdy.cz
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Podivuhodné sochy z citrusů v Mantonu a vůně mimóz

Pont du Diable postavili mniši už v 11. století

A12

A13

A14

Rozeklané útesy, horské vesničky na „bidýlku”, hluboké kaňony Francie inspirovaly nejednoho malíře čifotografa. Kouzlo krajiny, atmosféra uliček a nádherné
pláže si vás získají navždy. Program jako stvořený pro
fotografy, malíře a milovníky umění spolu s návštěvami galerií – Chagall, Matisse, Picasso, Léger, Renoir,
Braque. Po domluvě možná letecká varianta.

Zažijte úžasnou atmosféru karnevalu plného barev, hudby a vůně květin a citrusů, zatímco u nás vládne zima.

Památky UNESCO, katarské hrady, slavný „žlutý horský vláček“ a denně koupání. Dovolená za poznáním
a gastronomií s koupáním ve Lví zátoce.

25.9.–30.9.

svátek

7.990,-

21-035

1.den: odjezd z Prahy ve 15 hodin (Pl; svoz od 6 osob:
HK, Pa za příplatek 300 Kč, Br za přípl. 400 Kč)
2.den: ÉZE, vesnice na bidýlku a hrad s botanickou zahradou a výhledy na záliv, mondénní i starobylé NICE, jedinečné Chagallovo muzeum (Píseň písní), var. Matissovo
muzeum či moderní galerie, historické centrum s tržnicemi, hradní návrší, koupání a odpočinek na oblázkové pláži
3.den: GRASSE, město parfémů, katedrála, exkurze do
parfumérky, GOURDON, „orlí hnízdo“, event. turistika
kaňonem řeky Loup, nebo vesnička TOURETTES, variantně Fondation Maeght, jedna z nejlepších galerií moderního umění v Evropě (Braque, Picasso, Giacometti, Calder),
Matissova kaple (Chapelle de Rosaires) ve VENCE, centrum
s trhem, večerní umělecké městečko ST-PAUL-DE-VENCE, ateliéry a hospůdky (Colombe d´Or) a Chagallův hrob
4.den: ANTIBES, přístav, hrad Grimaldi, kde žil Pablo Picasso, muzeum, provensálská tržnice, květinové uličky,
var. koupání na pláži pod hradem, VALLAURIS, vesnice keramiky, Picassova kaple, BIOT, rázovitá vesnice nebo muzeum Fernanda Légera, večerní CANNES, město
filmových festivalů festivalů, fakultativně večeře
5.den: dopoledne mondénní NICE, návštěva botanické zahrady, odpoledne odjezd, zastávka CAGNES-SUR-MER, jachtařský přístav se zámkem a pocta Renoirovi
(muzeum, Domainedes Colletes), rozloučení s Azurovým
pobřežím v poslední vesničce na bidýlku ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, středověká vesnice spojená s životy slavných (Greta Garbo, Le Corbusier), noční přejezd
6.den: návrat dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž.),
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
a místní dopravu (70 €) a ochutnávky.
Sleva 360 Kč/os. pro 3 osoby (pro studenty).
Příplatek 2.000 Kč za 1 lůžkový pokoj.
Příplatek 480 Kč za 3x snídaně.
Příplatek 550 Kč za 1x večeře.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

Karneval v Nice
a svátek květů a citrusů
1.3.–5.3.

čt–po

6.990,-

22-036

1. den: odjezd odpoledne (Pha, Pl, Be, svoz HK, Pa –400 Kč)
2. den: MENTON, přímořská promenáda, zahrady
Bioves, výstava soch a objektů vytvořených z citrusů v rámci Svátku Citronů, středověká vesnička ÉZE, exotická zahrada s ruinami středověkého hradu, parfumerie Galimard nebo Fragonard
3.den: NICE, volno nebo Chagallovo muzeum, ve
14.30 květinová bitva na Anglické promenádě,
pestrý průvod 20 obrovských květinových vozů
soutěžících o královnu karnevalu, stovky hudebníků,
tanečnic a tanečníků z celého světa, množství dalších
alegorických vozů, volno, večer na náměstí Masséna,
Večerní korzo plné barev a hudby, speciální obrovské papírové figuríny, v čele Jeho Veličenstvo Král,
skvělé světelné efekty, hudba a projekce na gigantické
obrazovky, možnost posedět v některé typické místní
hospůdce a vychutnat si atmosféru riviéry
4. den: NICE, možnost individuálních výletů vlakem: do
Mentonu na průvod zlatého ovoce (4 € + vstup 9 €), do
Cannes (7 €) nebo půldenní výlet vlakem do MONACA
s průvodcem, oblast Le Rocher, Oceánografické muzeum, park St. Martin, katedrála, staré město, knížecí palác,
MONTE CARLO se slavným Casinem
5. den: návrat odpoledne (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové
pokoje), 2x snídaně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a jízdenky na vlak (cca 30 €).
Sleva 150 Kč za 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 650 Kč/260 Kč za Květinovou bitvu
nebo Večerní korzo (tribuna/stání).
Příplatek 240 Kč
za Zahrady Bioves.

Chagallův cyklus obrazů Píseň písní v Nice

Camarque a plameňáci patří neodlučně k sobě

Provence rozkvétá

Languedoc a Roussillon,
země katarských hradů

19.8.–26.8.

ne–ne

9.990,-

21-037

1.den: odjezd z Prahy v 15 hodin (Pl, svoz od 6 osob HK, Pa,
a dále Br za 400 Kč), přes SRN
2.den: údolím Rhôny, krajinou Languedocu,
AIGUES-MORTES, bývalý královský přístav, výchozí
místo křížových výprav, pevnost, MONTPELLIER, správní centrum kraje, Opera Corum, katedrála St-Pierre, park
s vodním pavilonkem, spleť starých uliček, moderní čtvrť
Antigone nebo společný výstup na horu Pic-St-Loup
(658 m), dominanta oblasti s výhledem nebo pobyt na
populárních plážích La Grande-Motte, koupání a odpočinek ve Lví zátoce
3. den: turistika v předhůří Cévennes a Svatojakubská
cesta a přírodní park Haut Languedoc: aragonitová
jeskyně Claumouse, Cirque de Navacelles, nejkrásnější přírodní scenérie oblasti, St-GUILHELM-le-DÉSERT,
starobylé městečko na Svatojakubské cestě sevřené horami, románský klášter z 10. stol., křivolaké uličky a průchody, možnost odpočinku u kávy nebo kratší výstup na
zříceninu strážního hradu, LA COUVERTOIRAD, opevněné městečko templářů, kaňon řeky Hérault, středověký most Pont-du-Diable, koupání, variantně celodenní koupání na plážích, návrat na ubytování
4. den: cesta podél Golfe du Lion (Lví zátoka), dle
počasí koupání na plážích u městečka SÈTE nebo variantně město BÉZIERS u ústí Canalu du Midi – , do moře
(katedrála St-Nazaire s krásnou sochařskou výzdobou),
vinařským krajem Pezenas, NARBONNE, město římské Galie, Horreum – podzemní římské sýpky, jedinečný komplex katedrály St-Just et St-Pasteur a Arcibiskupského paláce s křížovou chodbou ze 14. stol, opatství
Fontfroide, gotický kostel, vycházka, ubytování, podvečerní koupání na Port Barcarēs nebo PERPIGNAN,
metropole vévodství Roussillon, hrad mallorských králů,
katedrála, večer ochutnávka místních specialit a vín
Fitou a Corbières
5.den: cesta do Pyrenejí; městečko PRADES, do VILLEFRANCHE DE COMFLENT, horské městečko se ubránilo
i Maurům, Vaubanova pevnost vysoko nad strží, individuálně turistika k jeskyním a opatství Saint-Michel-de-Cuxa (starý předrománský katalánský klášter z 9. st., křížová chodba) nebo Prieure de Serrabone, opatství pod horou
Canigou (svatá hora Katalánců, 2.784 m), jedinečné přírodní scenérie, poblíž klášter Saint-Martin-du-Canigou,
nebo variantně jedinečný zážitek, cesta „žlutým vláčkem“ Le Petit Train Jaune z r. 1910, úzkokolejka roklemi, viadukty až do pohoří Cordagne, turistika, malé horské osady, úchvatné výhledy, společně návrat na ubytování
6. den: fakultativní výlet podhůřím Pyrenejí za katarskými hrady: kraj Corbières (vinice, voňavé porosty garrigue) a turistika na katarské hrady: Quéribus na skalním
útesu, Peyrepertuse, fantastický výhled, hrad a malebné
vesnice, Salses, středověká Vaubanova pevnost nebo návrat na koupání (dle počasí), nebo variantně celodenní
koupání na Port Barcarēs, návrat, fakultativně večeře
7. den: ELNE, katedrála, pobřeží Côte Vermeille,
COLLIOURE, královský hrad, úzké křivolaké uličky, mys
Rederis, výhledy na moře, městská pláž a možnost koupání, fakultat. večeře, odjezd večer
8.den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x hotel (2lůž. pokoje),
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje fakultativní
výlet a vstupné (65 €).
Sleva 600Kč/os. pro 3 osoby na 3lůž. pokoji.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 780 Kč za 5x snídaně.
Příplatek 550 Kč za fakultativní večeři.
Příplatek 300 Kč za fakultativní výlet 6.dne (15 os.).
Příplatek 950 Kč za horský vláček.

Francie

Malířská Provence a krásy
Azurového pobřeží

A — Kultura a příroda Evropy

Vaubanova pevnost bdí nad přístavem v Antibes

9

Jak domečky ze sirek jsou hrázděné domy v Colmaru

A16

A17

Milovníci umění a architektury ocení okouzlující středověká města, vyznavači dobrého vína a sýrů si přijdou
na své „na vinařské cestě“, cestovatelé si užijí Route des
Crétes a Route de Vin, turista se potěší krajinou Lotrinska a Vogéz a zdolá Grand Ballon a gurmáni si přijdou na
své v bezpočtu specialit. Pohoda s vínem i turistikou.

Málokde v Evropě se podařilo tak stmelit kulturu dvou národů jako v Alsasku,
o tom svědčí i zvyky a svátky. V září vás
čeká alsaská slavnost roku – průvod
trubačů a alegorických vozů, v prosinci kouzlo vinařských městeček, v době adventu bez nočního přejezdu a vánoční trhy. Ochutnáte alsaské speciality: víno, sýr a tarte.

Poznávací zájezd do oblasti Franche Comté, Jury
a údolí Rhôny s turistikou i ochutnávkami.
Franche Comté je část Francie u švýcarských hranic,
krásné liduprázdné hory, vesnice s prastarými udírnami
a sýrárnami, gotické kláštery a katedrály i světoznámé
moderní stavby. Řeky tu nepramení, ale vyvěrají, pryští
jako vodopády, kaňony jsou plné vodáků, v hlubokých
lesích žijí vlci a rostou smrže, pěstují se tu třešně a vynikající vína... a pro gurmány je sýr Comté pojem!

Francie

4.5.–8.5.

svátek

6.590,-

Alsasko, přírodní
pohádka nejen o víně

21-038

1. den: odjezd z Prahy ve 22.00 h, (Pl; svoz od 6 osob:
HK, Pa – 300 Kč; Br za příplatek 400 Kč), přejezd přes SRN
2. den: Lotrinsko: METZ, křižovatka cest od středověku,
nejkrásnější gotická katedrála Francie, toulky krajem
Lorraine, TOUL opevněné městečko na řece Mossel, osmiboká pevnost, katedrála ve stylu plaménkové gotiky,
místní gastronomické speciality, NANCY – , sídlo lotrinských vévodů, elegantní náměstí Stanilas
3. den: Alsasko – vinná cesta: hrázděná alsaská městečka RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří hradů,
renesanční kašny, hlavní město vína riesling, fakult. posezení ve slavném Pfiferhuisu – víno a místní specialita kougelhopf (mandlová bábovka), RIQUEWIHR, nejkrásnější
ves na vinné stezce, strážní věž ze 13. stol., radnice s arkýřovými okny, COLMAR, centrum starého Alsaska, návštěva Musee d’Unterlinden, možnost večeře nebo ochutnávky specialit
4. den: COLMAR čtvrť „Malé Benátky“ s kouzelnou atmosférou uliček s hrázděnými domy, fakult. lodí po kanálech, KAYSERSBERG, rodiště Alberta Schweizera, kouzelný výhled z hradní věže a procházka mezi vinohrady,
ÉGUISHEIM, půvabné středověké městečko, ochutnávka vína ‚grand crus‘ a sýra münster, fakult. večeře – alsaská specialita tarte flambée a VEČERNÍ PŘEKVAPENÍ
V TURCKHEIMU
5. den: DAMBACH-LAVILLE, městečko s kaplí St-Sebastiána mezi vinohrady známého vína Frankstein, klášter
Mont Ste-Odile, kouzelné poutní místo s léčivým pramenem a výhledy do kraje, procházka kolem Pohanské zdi,
rozsáhlá megalitická stavba ze 7. st. př. n. l. nebo OBERNAI,
rodiště sv. Odily, patronky Alsaska, ŠTRASBURK – , sídlo
Evropského parlamentu, katedrála Notre-Dame, pitoreskní
čtvrť s kanály „Petite France“, krytý most Ponts-Couverts,
odjezd odpoledne, návrat do ČR pozdě večer
CK si vyhrazuje právo záměny programu jednotlivých dní
podle počasí, dopravní situace a zájmů skupiny.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakult.
večeři, vstupné a ochutnávky (55 €).
Sleva 360 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 490 Kč za 3x snídani.
Příplatek 500 Kč 1x večeři 4. den
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 5.990 Kč pro 40 osob/studentů (3lůž.).

30.8.–3.9.

4.990,-

*4.750,-

Vysoko nad jezerem Lac Noir ve Vogézách

Kouzelná příroda Jury
a památky Franche Comté

21-039

1. den: odjezd z Prahy ve 23h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), přes SRN
2. den: ŠTRASBURK – , „křižovatka Evropy“, katedrála, čtvrť s kanály „Petite France“, OBERNAI, rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie, zachovalé středověké centrum
s hrázděnými domy, hrad Haut-Koenigsbourg
3. den: město THANN s gotickou katedrálou, procházka
mezi vinohrady, vyhlídková cesta na Grand Ballon,
nejvyšší vrchol Vogéz, turistika nad jezery Lac Blanc
a Lac Noir, hrázděné město KAYSERSBERG, ÉGUISHEIM,
středověké město s hradem a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína a sýru münster, TURCKHEIM, malebné městečko s večerním překvapením
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy
plné květů, v září projížďka lodí po kanále, RIQUEWIHR,
nejkrásnější ves na vinné stezce, RIBEAUVILLÉ, půvabné
městečko na úpatí tří hradů, vinařská slavnost trubačů
s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních, pro
milovníky klidu variantně turistika mezi hrady a vinicemi,
fakultativně večeře – alsaská specialita tarte flambée
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (cca 35 €), ochutnávku a večeři.
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za 1x večeři, 360 Kč za 2x snídani.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
*Cena za osobu ve 3lůžkovém pokoji (po dohodě).
Cena od 3.990 Kč pro kolektiv 40 osob (3lůž.)

A16a – Advent v Alsasku
Program adventního zájezdu bez nočních přejezdů.
Slavnostní adventní trhy se nezadají s populárními trhy v Rakousku a víno a sýry jsou jedinečné.
30.11.–2.12.

4.990,-

*4.750,-

21-040

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin (Pl; svoz od 6 osob: HK,
Pa), COLMAR, historické centrum kraje, adventní trhy
2. den: zimní Alsaská vinná cesta: KAYSERSBERG, procházka zimními vinohrady, RIBEAUVILLÉ nebo RIQUEWIHR, ÉGUISHEIM, ochutnávka vína a sýrů, vánoční
atmosféra, fakult. večeře
3. den: ŠTRASBURK – , křižovatka Evropy, katedrála Notre Dame a adventní trhy v Petite France, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (přípl.
84 Kč), vstupné (cca 30 €), ochutnávku a večeři (22 €).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 360 Kč za 2x snídani, 500 Kč za 1x večeři.
*Cena za osobu ve 3lůžkovém pokoji (po dohodě).
Cena od 3.990 Kč pro kolektiv 40 osob (3lůž. pokoje).
Znáte idyličtější místo, než je vinná stezka v Alsasku?
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Romantické domky v Ornans se vzhlíží v řece Loue

A15

Kouzelné Lotrinsko,
Alsasko i pro gurmány

A — Kultura a příroda Evropy

Vinohrady obklopily město Than

21.8.–26.8.

út–ne

6.590,-

21-041

1. den: odjezd z Prahy ve 21.30hodin, (Pl; svoz od 6 osob:
HK, Pa, Br za příplatek 400 Kč), přejezd SRN
2. den: BELFORT, socha lva od Bartholdiho (autora sochy
Svobody), nedobytná Vaubanova citadela, RONCHAMP,
Le Corbusierova kaple s krásnými výhledy na pohoří Vogézy, kouzlo řeky Doubs, BESANÇON – , centrum
kraje Franche-Comté, rodné město Victora Huga a bří
Lumièrů, kouzelné uličky s hrázděnými domy i burgundskými střechami, paláce, katedrála, orloj,
3. den: městečko ORNANS nad řekou Loue, rodiště
malíře Gustava Courbeta, zakladatele realismu, cesta
proti proudu řeky Loue až k prameni – mohutné vyvěračce s výhledy na divoký kaňon, turistika údolím k pramenu řeky, SALINSLES-BAINS – , unikátní podzemní
solný důl s mohutnými podzemními prostorami a původním zařízením k těžbě, prohlídka starých solných dolů
a koupání v termálních lázních, cesta vinařským krajem, ARBOIS, centrum žlutého slámového vína, DOLE,
rodiště Louise Pasteura, kouzelné středověké městečko
označené titulem NEJ, večer s ochutnávkou typických
regionálních vín, klobás a sýrů s výkladem (10 €)
4. den: turistika na úpatí Pic des Igle v přírodním parku
Cascases du Hérisson, vodopády Eventail a Grand Saut,
výhledy na pohoří Jura, BOURG EN BRESSE s opatským
kostelem Brou Markéty Rakouské ve stylu plaménkové gotiky, krajem proslulých francouzských kuřat, Dombes, rozsáhlá proláklina a kraj tisíců rybníků, návštěva ptačího
parku (400 druhů opeřenců včetně plameňáků), v podvečer PÉROUGES, hrázděná vesnice, ráj pro filmaře
5. den: Hauterives – Palais Idéal du
Facteur Cheval – neuvěřitelný bizarní sen
pošťáka Chevala – manýristický palác z kamínků z cest inspiroval surrealisty, VIENNE,
metropole na Rhôně, město s obrovskou koncentrací památek od dob
Římanů v krásné kotlině, Augustův
chrám, divadlo, románsko-gotická katedrála, kostel z 5. stol.,
fakultativně večeře na rozloučenou
s krajem a místním vínem
6. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x
hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné, lázně a ochutnávky (65 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 3x snídani.
Příplatek 550 Kč za večeři.
Příplatek 168 Kč za komplexní
pojištění.

Beaujolais, Burgundsko,
víno a kláštery
Slavnost beaujolais aneb Zvonokosy s chutí vína.
Významné stavební památky starobylého Burgundska
proslaveného skvělým vínem, ochutnávky burgundských vín, slavnosti vína v Beaujeu a Beaune.
12.11–18.11.

po–ne

7.990,-

22-042

1. den: odjezd z Prahy večer (Be, Ro, Pl). Svoz od 6 osob:
Mě, MB za 230 Kč, Te, ÚL, Li, HK, Pa, Br za 330 Kč, transfer přes SRN
2. den: DIJON, katedrála, palác burgundských vévodů, klášter Citeaux, kolébka cisterciáckého řádu, zámek Clos de Vougeot, Aloxe – Corton, vinice založená
Karlem Velikým, MERSAULT, slavná bílá burgundská vína, TOURNUS, významný románský kostel v opatství
St. Philibert, oblast Chardonnay, degustace vína
3. den: krajem Beaujolais s malebnými vesničkami a slavnými vinicemi, VAUX (Zvonokosy), posezení
ve stylovém baru, ochutnávka vína u místního vinaře,
BEAUJEU, centrum slavností Nového Beaujolais, po
půlnoci odjezd do hotelu
4. den: CLUNY, zbytky starobylého kláštera a kostela,
TAIZÉ, proslulá náboženská komunita, románská kaple Chapaise, starobylé město BRANCION
5. den: AUTUN, římské vykopávky, katedrála z 12. stol,
VÉZELAY, románská bazilika La Madeleine, shromaždiště
poutníků do Santiaga de Compostella, AUXERRE, katedrála, sídlo arcibiskupa, cisterciácký klášter Pontigny,
CHABLIS, malebné městečko, možnost ochutnávky proslulých bílých burgundských vín Chablis
6. den: slavnosti burgundských vín, BEAUNE, starobylé vinařské město, aukce vína, výroční trh, průvod
krojovaných skupin městem s hudbou, návštěva historického hospicu, muzea vína i středověkých vinných sklepů s degustací, odjezd do ČR
7. den: příjezd do ČR dopoledne (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel se snídaní (2lůžkové pokoje s přísl.), degustace vín (2.–
5. den), orientační plá
plánky, průvodce; neobsahuje komplexní pojištění,
ní, degustaci v Beaune (31 €),
vstupy (30 €).
Příplatek 2.290 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 196 Kč
komplexní pojištění..

A19

Burgundsko a Champagne,
příroda, víno a katedrály
Poznáte kouzlo historického vinařského kraje hradů a zámků, dávných
keltských tradic, rozlehlých vinic, klášterů, katedrál a přírodních krás. Vychutnáte si dva druhy francouzských vín – burgundské a šampaňské.
13.8.–19.8.

po–ne

7.990,-

21-043

Vinice Château Moulin barví podzim

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK,
Pa; Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: Burgundsko: přes BELFORT s Vaubanovou citadelou, MONTBÉLIARD, údolím Doubs do podhúří Jury s malebnými vesničkami, turistika, ochutnávka vína a sýrů, udírna ze 17. stol., vodopád u Saut du Doubs (27 m),
BESANÇON – , centrum kraje Franche-Comté, kouzelné
uličky s hrázděnými domy i burgundskými střechami, paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela
3. den: kout nedotčené přírody Jury, Vallée-de-la-Loue, turistika k prameni řeky Lisony, vyvěračky, vodopády, ARC-ET-SENANS, královský solivar – , DIJON, palác
burgundských vévodů, chrám sv. Michala, hrázděné domy a barevné burgundské střechy, gastronomické speciality (hořčice)
4. den: vinařskou oblastí Côte-d’Or: klášter
BEAUNE, muzeum burgundského vína, ochutnávka,
středověký špitál (největší perla burgundské architektury), TOURNUS, nejvýznamnější románský kostel Francie, přírodní legenda Roche de Solutré – skalní útvar
spjatý s nejstarší historií lidstva, CLUNY, benediktinské
opatství a nahlédnutí do kraje Beaujolais (nazývaného Zvonokosy), nebo variantně kouzelná horská obec
BRANCION zapsaná na seznamu nejkrásnějších vesnic
Francie
5. den: AUTUN, římské opevnění a divadlo, románská bazilika, turistika v přírodním parku Morvan, bohem zapomenutý kraj řek a lesů, keltské oppidum v tajemném lese, opatství ve VÉZELAY – , bazilika sv. Magdalény – ,
začátek svatojakubské cesty, kdysi ostatky Máří Magdalény, rodinný vinný sklípek, ochutnávka vín, ubytování
a večerní TROYES, historické centrum kraje Champagne,
hrázděné domy, katedrála, fakult. večeře za příplatek
6. den: kraj Champagne:
C
dle počasí cesta „zelenou
oázou Troyes“
Troye s unikátními románskými a renesančními kamennými nebo hrázděnými kostelíky a jezero
v kraji bažin
bažinatých luk, nebo variantně ÉPERNAY, exkurze a ochutn
ochutnávka šampaňského Moët et Chandon, dále REMEŠ – , korunovační katedrála králů a opatský
kostel St-Rémy, možnost ochutnávky pravého šampaňského vína Taittinger v původních římských vinpaňs
ných sklepeních, fakult. projížďka městem vláčnýc
kem nebo návštěva galerie, odjezd pozdě večer
7. den: n
návrat dopoledne
Cena
a za
zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy,
fakult. služby, ochutnávky vín (60 €).
Sleva 450 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč za 4x snídaně.
Příplatek 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

Víno a sýry ve Francii nenechají v klidu žádného gurmána

La Rochelle – brána do Atlantiku

Největší park filmových projekcí Evropy – Futuroscope v Poitiers

A20

Bordeaux a Akvitánie,
památky, víno a Atlantik
Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších
plážích Atlantiku. Tento poněkud turisty opomíjený
kraj nabízí nejen nekonečné pláže Atlantiku a největší písečnou dunu Evropy Pilat, ale i zelené vnitrozemí,
románské a gotické kostely a katedrály, četné památky UNESCO, La Rochelle, město tří mušketýrů i historické Poitiers či Bordeaux. Ale hlavně to nejznámější
– lahodné odrůdy a známé značky proslulého vína a koňaku. A pro milovníky moderní techniky tu je návštěva
parku filmových projekcí Futuroscope.
11.8.–19.8.

so–ne

11.990,-

21-044

1. den: odjezd z Prahy v 12 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br), transfer přes SRN
2. den: LA ROCHELLE, vzpomínka na Tři mušketýry
a kardinála Richelieu, pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, opevněný přístav s majákem, světoznámé akvárium, odpočinek u moře a koupání nebo fakult.lodí kolem pevnosti Boyard k ostrovu Aix, pevnost, koupání
3. den: ostrov île-de-Ré, ostrov rybářů, bílých domků a zelených okenic, 3 km dlouhý slavný most, romantika přístavu ST. MARTIN, Vaubanova pevnost – ,
maják a koupání na kouzelných plážích Atlantiku,
SAINTES, římské vykopávky, amfiteátr, Germanikův oblouk, opatství Abbaye aux Dames, fakult. ochutnávka vína a místních gastronomických specialit kraje (10 €)
4. den: výlet ve znamení koňaku: ANGOULÉME, město na vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta po
hradbách, katedrála St-Pierre, COGNAC, ochutnávka
koňaku zn. Martell a muzeum, ubytování v BORDEAUX,
indiv. večerní procházka a fakultativně večeře
5 den: ráj pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, muzeum ústřic, možnost ochutnávky ústřic od místního pěstitele, cesta přírodním parkem
Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy Pilat,
nádherné koupání pod dunou, ARCACHON, lázeňské centrum, možnost večeře – rybí speciality
6.den: fakultativně celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux, oblastí vinic k řece Garonně, SAINTÉMILION – , kouzelné vinařské město se skalním
kostelem, ochutnávka místních vín, dále SAUTERNE (centrum nejslavnějších desertních vín světa) a nebo variantně
celodenní odpočinek u Atlantiku (fakult. vlakem do
ARCACHONU na nejkrásnější pláže Atlantiku), večeře za příplatek
7. den: BORDEAUX – , historické město, paláce, katedrála, bazilika St. Michel a biskupství, návštěva Muzea
vína, tajemství kraje vína Médoc, výlet do zálivu k ústí řeky Gironde (soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta s výhledy na slavná Châteaux a exkurze v château,
ST. JULLIENE, PAUILLAC a MARGAUX, možnost nákupu
jedinečných vín, sýrů a specialit, cesta k POITIERS
8. den: ST. SAVIN, opatský kostel se souborem románských fresek – , POITIERS – , raně středověké památky, zvonice, justiční palác, chrám Notre-Dame-la-Grande
s nejhezčím románským průčelím ve Francii, kostel StHilaire, odpoledne kouzlo ulic starého města a návštěva
muzeí nebo Futuroscope (18–35 €), park filmových
projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky:
Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2),
Omnimax, kinoautomat s možností volby, stavby – skvosty moderní architektury, filmy většinou s přírodní nebo
dokumentární tématikou, (od 17 h sleva), laserové a vodní show na závěr; odjezd pozdě večer, transfer přes SRN
9. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do objektů a ochutnávky (90 €) a vstupné do parku
Futuroscope (18–35 €).
Příplatek 3.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 900 Kč za 6x snídani, 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 560 Kč za fakult. výlet: Saint Emilion a víno
Příplatek 252 Kč za komplexní pojištění.

Francie

A18

Brancion – jedna z nejkrásnějších vesnic Francie

A — Kultura a příroda Evropy

Beaune – burgundské barevné střechy a burgundské víno

11

Překrásné zahrady Marqueyssac zvou k zevlování

A21

Jižní Francie, zahrady, víno,
gastronomie a UNESCO
Zážitkový poznávací zájezd – lehká turistika, gastronomie a víno, nejkrásnější řeky, kaňony, zahrady a památky UNESCO. Dýchne na vás pravěk
(malované jeskyně), středověk (zachované horské
vesnice s hrady a Svatojakubská cesta) i nejnovější současnost (nejvyšší most v Evropě Millau). Kdo si
prochodí kraj zvaný zelené srdce Francie a oblast Cévennes a ochutná nejlepší vína a gastronomické pochoutky Evropy, pochopí, že je to ráj na zemi.

A — Kultura a příroda Evropy

Francie

15.9.–23.9.

12

so–ne

11.990,-

21-045

Pro zájemce o leteckou přepravu je možnost zajistit aktuální letenku Pha-Bordeaux a zpět Lyon–Pha.
1. den: odjezd z Prahy ve 16.30, (Pl; svoz od 6 osob: HK,
Pa; Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cesta do srdce Francie: BOURGES, galorománské a universitní město, nejširší katedrála Francie chrám
St-Etienne – , ubytování v BORDEAUX – , podvečerní prohlídka města s katedrálou, možnost večeře
3. den: SAINT-ÉMILION – , kouzelné vinařské město se skalním kostelem, ochutnávka vyhlášeného vína,
cesta zeleným srdcem kraje Dordogne, údolí řeky
Vezére – , Marqueyssac, jedinečné francouzské
zahrady a zámeček na vysokém ostrohu nad řekou,
pohledy na hrad BEYNAC ET CAZENNAC, SARLAT-LACANEDA, středověké městečko vyhlášené specialitami (kozí sýry, husí játra, lanýže a víno), kouzelný kraj
Périgord, fakultativně večerní ochutnávka vín z oblasti Bordeaux a Bergerac, sýrů a foie gras s výkladem
4. den: COLLONGES-LA-ROUGE, jedna z nejkrásnějších vesnic ve Francii, propast s ponornou řekou
Gouffre de Padirac, možnost plavby loďkou nebo turistika, slavné středověké poutní místo na Svatojakubské
cestě ROCAMADOUR – , zámek, 7 kostelů nad řekou,
gastronomický ráj (husí játra, kozí sýry), historické město
CAHORS – , opevněný most Pont Valentre, unikátní katedrála, ochutnávka skvělého „černého vína“ Cahors
5. den: ve stopách pravěkého člověka: vesnička
ST-CIRQ-LAPOPIE – pohádka středověku, turistika
v okolí řeky Lot, pískovcové převisy, pravěká jeskyně
Pech-Merle s malbami modrých koní a krasovými perlami, možnost večeře v CAHORS
6. den: FIGEAC – se středověkým centrem, městečko
CONQUES – na Svatojakubské cestě, románská katedrála se vzácnou pokladnicí, cesta středověkými kamennými městečky s hrady, RODEZ nad řekou Aveyron, katedrála, biskupský palác, zajímavé domy ze 16. století, přejezd
přes slavný most Millau, fakultativně večeře za příplatek
7. den: MILLAU, technický zázrak – nejvyšší dálniční most v Evropě, turistika v kaňonu řeky Dourbie nebo
vesnice Roquefort sur Soulzon, proslulá pravým roquefortským sýrem, ochutnávka, přírodní zázrak Cirque de
Navacelles (v případě otevření), přejezd do ALES
8. den: kaňon řeky Ardéche, brána Pont-d’Arc, cesta
nad kaňonem s fotozastávkami, LYON – , Mekka gurmánů, staré město Vieux Lyon, antické vykopávky a divadlo, renesanční čtvrť tkalců, fakultativně večeře na rozloučenou za příplatek, pozdě večer odjezd
9. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel (2lůž.), průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, ochutnávky, vstupné
a fakult. služby (75 €).
Sleva 700 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 950 Kč
za 6x snídaně.
Příplatek 1.100 Kč
za 2x večeře.
Příplatek
252 Kč komplexní pojištění

Beynac et Cazenac – ozvěna středověku

A22

Gaskoňsko, zelené srdce
Francie a kanál du Midi
Jihozápadní Francie, kolébka nejstarší evropské
kultury, ráj statečných Gaskoňců, opevněných středověkých vesnic „bastid“ a klášterů,významných památek
UNESCO, půvabné krajiny podél kanálu du Midi. Dorazíme až do centra středověké Okcitánie a oblasti katarského hnutí, do sluncem prosvícených uliček pod návršími
plnými vinic. Dáte nám za pravdu, že člověk cromagnonský si uměl vybrat. Milovníci zahrad, historie, architektury, umění i gastronomie budou nadšeni. Pilní čtenáři Tří mušketýrů i ctitelé Cyrana a malíře Lautreca také.
3.8.–11.8.

pá–so

11.790,-

21-046

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cestou PARAY LE MONIAL, středověké opatství
na Svatojakubské cestě, kouzelnou krajinou kraje Quercy
3. den: zeleným srdcem kraje Dordogne, středověké
kamenné město SARLAT-LA-CANEDA s vyhlášenými
trhy (kozí sýry, husí játra a víno), BEYNAC ET CAZENAC,
jedna z nejhezčích vesnic s hradem na nedobytné skále,
údolí řeky Vezére – , CROMAGNON, oblast osídlení
člověka cromagnonského, pravěké a středověké sídliště
pod skalními převisy St-Christophe, replika světoznámé
jeskyně s pravěkými malbami Lascaux
4. den: PERIGUEUX – , historické centrum kraje Périgord, stará čtvrť La Cité (kdysi galořímská osada
Vesunna), kostel St. Étienne na Svatojakubské cestě, impozantní románská katedrála St.-Front, trhy města lanýžů, BERGERAC, město d’Artagnana a Cyrana, náměstí
Place Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktýny ve
12. stol., ulice s hrázděnými domy, renesanční měšťanské
domy, muzeum vína s ochutnávkou, muzeum tabáku
v paláci Peyrarede, dvě z nejkrásnějších vesnic Francie
– opevněné „bastides“: MONPAZIER se středověkým náměstím s podloubími, prádelnou a MONFLANQUIN, Place
des Arcades, pozoruhodné gotické domy
5. den: AGEN – , město proslulé vynikajícími švestkami, Place Goya, boulevardy, Musée Municipal des
Beaux-Arts v budovách ze 16.–17. stol., kostel Notre
Dame, rekonstruované středověké domy v Rue Voltaire,
Maison du Sénéchal s otevřenou lodžií, CONDOM, katedrála, staré ulice, museum likéru armagnacu, nejmenší
opevněná vesnice Francie LARRESSINGLE, AUCH – , staré město na skalnatém výběžku nad řekou Gers, Tour
d’Armagnac, monumentální schodiště k řece se 234 schody, zbytky středověkého schodiště pousteris, ulice Dessoles
s pozoruhodnými domy, museum indiánského umění
z předkolumbovské doby v bývalém Couvent des Jacobins
6. den: AUVILLAR, Place de Halle s malebnými starými
domy, kruhová tržnice na toskánských sloupech, kostel
St. Pierre, La tour d’Horloge, MOISSAC – , opatství St.
Pierre, románská křížová chodba a nádherný portál, opevněný MONTAUBAN, Place Nationale s podloubím, Place
du Coq, TOULOUSE, historické centrum, kostely St. Sernin,
největší románská bazilika ve Francii, Les Jacobins, připomínající pevnost, renesanční dům Hotel de Bernuy
7. den: CORDÉS, gotické městečko „na nebi“, ALBI
„červené“ město s unikátní katedrálou Ste Cecile, Toulouse- Lautrecovo muzeum, Le Sidobre, turistika zajímavými žulovými útvary, zastávka u zahrad CASTRES,
staré město, Goyovo muzeum, ubytování v centru CARCASSONNE, kouzlo osvětleného města
8. den: podél kanálu du Midi – , La cité CARCASSONNE, cesta do středověkého opevněného města
CARCASSONNE – , hrad, městečko s možností ochutnávky vína, fakultativně lodí po kanále du Midi, možnost
večeře, odjezd z osvětleného Carcassonne
9. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, průvodce;
nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné a ochutnávky (85 €).
Sleva 600 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 950 Kč za 6x snídaně, 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 252 Kč za komplexní pojištění.

Ostré štíty srdce Pyrenejí Vignemale

A23

Krásy Pyrenejí s turistikou
Pyreneje oplývají nepřeberným množstvím ojedinělých přírodních scenérií. Podniknete řadu výletů v jejich nejkrásnější části. Zájezd s horskou turistikou
v Pyrenejích.
17.8.–26.8.

pá–ne

10.590,-

22-047

1. den: odjezd z Prahy odpoledne, (HK, Pa), přes SRN
2. den: St. Lary, ubytování nad městečkem
3. den: výstup ze sedla Col du Tourmalet na Pic du Midi
de Bigorre, panoramatické kruhové výhledy na hlavní
hřeben Centrálních Pyrenejí a do Akvitánské nížiny
4. den: turistický výlet k jezeru Lac de Gaube a dolinou pod stěnou nejvyšší hory francouzských Pyrenejí
Vignemale, potoky a kaskády, LURDY, věhlasné poutní místo s léčivou vodou
5. den: Neuvillský NP s jezery, rozhledy a úchvatnou
přírodou, podél jezera Lac-de-l‘Oule na sedlo pod vrcholem Pic Basian, krásné výhledy na jezera
6. den: horské středisko GAVARNIE, výlet k nejznámějšímu ledovcovému karu Cirque-de-Gavarnie
s četnými vodopády, LUZ-SAINT-SAUVEUR, romantické starobylé městečko u ústí soutěsky, opevněný kostelík templářského řádu ze 12. století
7. den: Ordesa, nejkrásnější NP španělských Pyrenejí, celodenní turistika v kaňonu s krásnými vodopády
8. den: další den v Neuvillském NP, túra do oblasti
nádherných jezer Lac d’Orédon a Lac d’Aubert.
9. den: dopoledne odjezd z Pyrenejí, delší zastávka na
pobřeží Středozemního moře, koupání na písčitých plážích u NARBONNE, přejezd přes Francii a Německo
10. den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování
v 4–6lůžkových apartmánech s možností vaření, vedoucí
zájezdu, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (50 € ).

Biskupský palác vévodí červenému městu Albi

Conques – jedna ze 144 nejkrásnějších vesnic Francie

Mykénská brána v Montpellier le Vieux

Vrata na Canal du Midi

A24

A25

A26

Výlety pod nejvyšší velikány Evropy.
Zájezd pod masiv nejvyšší hory Alp Mont Blancu (Chamomix, Val d’Isere, Courmayeur aj.), údolí Aosty, NP
Gran Paradiso a ke králi hor Matterhornu.

Milujete turistiku v horách i na horských
lukách, jedinečné výhledy a hluboké kaňony řek? Máte slabost pro románské
hrady, kostely a poutní místa? Toužíte
ujít alespoň pár km po původním začátku Svatojakubské cesty? Oceníte dobré
francouzské víno a skvělý sýr cantal? Chcete vidět nejhlubší propast Evropy a nejvyšší most světa? Tak to jste
správně ve Středofrancouzském masívu, v kraji Auvergne
a v krasové oblasti jižní Francie.

Milujete hory, kraj nejjižnější Francie a Španělska, vyhledáváte památky UNESCO a rádi se podíváte tam,
kam pro jednotlivce není vstup jednoduchý, nevyhledáváte zájezdy ve vrcholné sezóně a nedělá vám dobře dlouhé cestování? Tak to jste správně… poznejte
Pyreneje a uvidíte katarské hrady, památky UNESCO
v Toulouse, Carcassonne, Canal du Midi, Lurdy, Albi),
navštívíte město S. Dalího a ochutnáte víno Corbières.
Pro vaše pohodlí doprava letecky.

14.7.–21.7.

so–so

9.990,-

Francouzské sopky
a kaňony kraje Auvergne

22-048

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (též Pl, Pa, HK), přes SRN
2. den: ANNECY, malebné městečko s hradem ležící na břehu stejnojmenného jezera, výlet v okolí jezera
Lac d’Annecy
3. den: výlet do oblasti Val d’Isere: jezero Lac de
Tignes, panoramatická turistická cesta do světoznámého sportovního střediska VAL D’ISERE
4. den: CHAMONIX, horské středisko: možnost výjezdu lanovkou na Aiguille du Midi (3.842 m) s výhledem na
ledovce Mont Blancu (4.810 m), panoramatickou cestou
nad údolím Vallée de Chamonix s překrásnými výhledy
5. den: oblast Valle d’Aosta: městečko COURMAYEUR,
výlet do malebného údolí Val Sapin, popř. k chatě rif. Bertone, hřeben Mont de la Saxe s úchvatnými pohledy na ledovce a vrcholy hřebenu Mont Blancu
6. den: turistika v NP Gran Paradiso: údolím Valle di
Cogne do NP Gran Paradiso, letovisko COGNE, pěší výlet údolím Valnontey, nebo možnost výjezdu lanovkou
na vyhlídku Belvedere a vyhlídkovou cestou do městečka COGNE, AOSTA, „Řím Alp“, architektonické klenoty
v centru města a památky z doby římské (fórum)
7. den: výlet pod Matterhorn: údolím Valtournenche
do horského střediska CERVINIA-BREUIL (pod vrcholem
Matterhornu), pěšky k jezeru Lago Goillet (2.516 m) s vyhlídkami na Matterhorn (4.476 m), v podvečer odjezd
8. den: návrat do Prahy kolem poledne
Cena dopravu autobusem, 5x ubytování (2x Albertville,
3x údolí Aosta, 2lůž. pokoje), 5x snídani, 3x večeři, vedoucí zájezdu, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné
a lanovky (70 €).

Pohádkově barevné ulice v Thiers

1.7.–8.7.

svátek

10.490,-

21-049

1. den: odjezd z Prahy ve 20 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cesta napříč Francií, VICHY prohlídka města, mondénní lázně, staré město THIERS vysoko nad
meandrem řeky Durolle, muzeum nožířství, procházka
k mlýnům na řece
3. den: celodenní turistika v Monts-Dômes, výstup
na Puy-de-Pariou, Puy-de-Dôme (1.464 m), možnost
i turistbusem, výhledy na řetěz vyhaslých sopek, CLERMONT FERRAND – , město Pascala a papeže Urbana II., středověké souměstí na sopkách, katedrála a románská bazilika z tuftového kamene
4. den: turistika v sopečném pohoří Monts-Dore,
ORCIVAL, románská bazilika Notre-Dame, sopka Puy-de-Sancy (1.885 m, lanovka, hřebenová turistika, varianty turistiky podle náročnosti), útesy Roche-Tuilière,
variantně turistika s výhledy na vodopád, vzácná květena, podvečerní ST-NECTAIRE s románskou katedrálou
v auvergneském stylu a pohled na hrad Murol, ochutnávka sýra a místních specialit
5. den: lSSOIRE, středověký skvost města – kostel
St-Austremoina z 12.stol., turistika v pohoří Monts
du Cantal na Puy Mary (1.787 m) – varianty náročnosti,
kouzelné výhledy, vzácná květena, kamenné horské vesnice, kde se čas zastavil ve středověku, pohledy na technický zázrak současné architektury most v Millau,
fakultativně večeře za příplatek
6. den: kaňon řeky Jonte, turistika ve skalním městě
Montpellier-le-Vieux, kouzlo krasové oblasti přírodního
parku Causses, světoznámá propast Aven-Armand
s jedinečnou krápníkovou výzdobou, výhledy na kaňon řeky Tarn a středověké vesničky, možná ochutnáte i kozí sýr
nebo roquefort, podvečerní STE-ENIMIE, koupání
7. den: poutní místo LE PUY-EN-VELAY – , „sopečné město“ s románskou katedrálou, poutní kaplí a klášterem, počátek Svatojakubské cesty, město auvergneské
krajky a čočky, pocta francouzské gastronomii, fakult.
oběd, večerní LYON – , staré město Vieux Lyon, antické vykopávky, renesanční čtvrť tkalců, Mekka gurmánů,
fakultativně možnost večeře, noční přejezd
8. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůžkové pokoje), průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné, lanovky, ochutnávky (50 € ).
Sleva 600 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůž. pokoji.
Příplatek 2
2.700 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 780 Kč za 5x snídani,
Přípla
550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexPřípla
ní poji
pojištění.

Putování krajem Pyrenejí
z Lurd k S. Dalímu

9.6.–16.6.

so–so

17.990,-

22-050

1. den: odlet z Prahy do Španělska, tranfer na ubytování
2. den: časně ráno odjezd přes Pyreneje po jedné z nějkrásnějších tras se zastávkou v údolí Boí – , prohlídka
několika vzácných románských kostelů
3. den: LURDY, poutní bazilika a cesta do srdce Pyrenejí – Cirque de Gavarnie – jedinečná přírodní scenérie, součást národního parku Mount Perdu – , v případě příznivého počasí možnost lehké turistiky, oblast
Valcabrere, návštěva kostelů St. Just de Valcabrére
a pevnostní katedrály, středověké městečko ST. BERNARD DE COMMINGES
4.den: TOULOUSE, prohlídka historického centra, románská poutní bazilika St. Sernin na cestě sv. Jakuba – , skvost románské architektury, náměstí Capitole s radnicí a operou, katedrála St. Étienne, jakobínský
konvent, nový most a nábřeží Garonny, odjezd na ubytování
5. den: odjezd do ALBI – , historické centrum, pevnostní katedrála, muzeum Toulouse Lautreca, cesta do
CARCASSONNE – , největší evropská středověká
pevnost spojená s křížovými výpravami proti katarům
na řece Aude, prohlídka hradeb, vnitřní části opevněného města, exterier hradu vikomtů
6 .den: cesta podél barokního Canal du Midi – ,
který v 17. století spojil Atlantik se středozemním mořem a měří 240 km (zdymadlo Aiguille, most přes říčku
Répoudre). Zastávka v NARBONNE, prohlídka historického centra města, katedrála st. Just, vikomtská zahrada, nábřeží Canale de la Robine, cesta vinařským krajem Corbières, návštěva vinných sklepů Terra Vinea
v Portel les Corbières – historie vína a vinařství od antiky přes středověk do dnešních dnů, degustace, možnost nákupu, pevnost Salses, místo, kudy procházel
již Hannibal (římská pevnost, španělská pevnost impozantních rozměrů)
7. den: soutěska řeky Fou (nejužší soutěska v Evropě), odjezd do Španělska, FIGUERAS, možnost návštěvy muzea Salvadora Dalí, přístav CADAQUÉS a PORT
LLIGAT, kde žil S. Dalí
8. den: transfer na letiště, odlet do ČR
Cena zahrnuje dopravu letecky Praha – Španělsko –
Praha, letištní taxy a poplatky, transfer letiště/hotel/letiště, dopravu autobusem během programu, 7x hotel
( 2lůž. pokoje), 7x kontinent.snídani, český průvodce,
infomateriál, vstupné – pevnost v Salses, soutěska řeky Fou, degustace Terra Vinea; nezahrnuje komplexní pojištění, stravovací služby, vstupy do dalších objektů (40 €)
Příplatek 380 Kč storno nadstandard (storno poplatky
80 % z ceny zájezdu, nejvýše však 35.000 Kč)
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 230 Kč za komplexní pojištění.

Francie, Itálie

Savojské Alpy
a NP Gran Paradiso

A — Kultura a příroda Evropy

Národní park Gran Paradiso je vskutku alpský ráj

Puy de Dome chrlila lávu ještě před 10 000 lety

13

Římské Colosseum, chlouba antiky

A29

A30

Řím je město měst a jedna z kolébek civilizace. Živoucí galerie umění od antiky
po současnost. Zájezd pro toho, kdo miluje koupání v moři a přesto se rád potěší
památkami UNESCO a atmosférou Říma,
rozmanitý kraj sopečných jezer, hor a olivových hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Hotel u moře umožňuje koupání

Řím a Vatikán, jeho památky od antiky po baroko a nezapomenutelné zahrady Říma a Tivoli s fontánami a vodopády. Řím byl v době antiky pupkem světa, později
Caput Mundi (hlavní město světa), dnes patří mezi nejúžasnější města Evropy a pro své památky a zahrady
Tivoli je pod ochranou UNESCO. V oblasti Albánských
hor a Tivoli mívali svá letní sidla císařové i papežové.

Florencie, Lucca a Pisa jsou perlami
v náručí Toskánska. Florencie je kolébkou renesance, městem Michelangela
a Medicejských. Potkáváte se s historií
a uměním na každém kroku, ochutnáte skvělé toskánské víno Chianti, zažijeme večerní atmosféru města Montecatini Terme ...a pro ctitele výtvarného umění
galerie Uffizi bez front na rezervaci. 2 plné dny
ve Florencii, zájezdy v době státních svátků.

Itálie

1.7.–7.7.

A — Kultura a příroda Evropy

Město Michelangela a Medicejských – Florencie

A27

Řím, Cerveteri a koupání
v Thyrhénském moři
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Fontana del Neptuno v Římě

ne–so

7.990,-

22-051

1. den: odjezd z Prahy poledne (HK, Pa, Br a po trase),
transfer přes Rakousko
2. den: ŘÍM a VATIKÁN – , celodenní prohlídka města, chrámu sv. Petra, Sixtinské kaple, Vatikánského muzea Piazza Navona, Andělského hradu, ubytování u moře
3. den: Ostia Antica, archeologický areál antického
přístavu, Castelli Romani (Římské hrady), vulkanické jezero Lago Albano, okouzlující městečko CASTEL
GANDOLFO, letní sídlo papeže, Tivoli, letní sídlo římských císařů, Villa d´Este – a římská Hadrianova vila –
4. den: ŘÍM, antické velkoměsto, Santa Maria in Cosmedin, Pantheon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum
5. den: CERVETERI – , hospodář. centrum středomoří od 7.st.př.n.l., etruská nekropole s hrobkami, jezero
Bracciano na úpatí Monti Sabatini, romantické městečko ANGUILLARA, variantně celodenní koupání
6. den: ŘÍM barokní a renesanční, San Pietro in Vincoli,
tržnice, S. Giovanni in Laterano, Piazza Popolo, Fontána
di Trevi, Španělské schody, odjezd večer
7. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x hotel*** u moře,
4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné ( 60 € ).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 200 Kč za 4x rozšířenou snídani (šunka, sýr).
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

A28 – Řím a Vatikán letecky
Řím, živoucí galerie umění, retrospektivní výstava
architektury a sochařství od antiky po současnost. Byl
metropolí císařství a dodnes je sídlem papežů, městem
umělců a oblíbenou destinací turistů z celého světa.
17.5.–20.5.
13.9.–16.9.
13.12.–16.12.

čt–ne
čt–ne
čt–ne

13.690,13.690,13.690,-

22-052
22-053
22-054

1. den: odlet z Prahy, transfer na hotel, individuální
volno, alternativně procházka s průvodcem
2. den: ŘÍM-VATIKÁN, celodenní prohlídka města, Svatopetrské náměstí, bazilika sv. Petra s Michelangelovou
Pietou, Vatikánská muzea, Sixtinská kaple, Piazza Navona s Berniniho fontánou, Andělský hrad, Pantheon,
von
bazilika San
Sa Giovanni in Laterano, večer na
Španělských schodech
Španělský
3. den: antický
a
ŘÍM, Forum Romanum,
Koloseum, Kapitol, muzeum, jezdecká
Koloseum
Marca Aurelia, Palatin, Císařská
socha M
fóra, bazilika
ba
San Giovanni in Laterano,
kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerních
ulic a kavárniček
4. de
den: volno, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy
pol
Cena zahrnuje letenku Praha-ŘímCe
-Praha, letištní taxy a poplatky
(2.500 Kč), zpáteční transfer do
hotelu, 3x ubytování v hotelu
(2lůž.
pokoje), 3x snídani, průvod(
cce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. místního průvodce po Římě,
místní dopravu, vstupné (70 €).
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

Řím, Vatikán, Subiaco
a zahrady Tivoli UNESCO

27.4.–1.5.
26.9.–30.9.

svátek
svátek

6.590,6.590,-

21-055
21-056

1. den: odjezd z Prahy ve 12 hod. (HK, Pa, dle dohody
ČB nebo Pl, svoz z Br za příplatek 400 Kč), noční přejezd
2. den: ŘÍM a VATIKÁN – : chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Andělský hrad na břehu řeky Tibery,
Vatikánská muzea, etruské umění a antika, Sixtínská
kaple s Michelangelovými freskami, fakultativně sbírky
Vatikánských muzeí s licencovaným česky mluvícím průvodcem, Piazza Navona a fontány, atmosféra uliček
3. den: Albánskými pahorky s výhledy na jezero
Albáno a letní sídlo papeže Castel Gandolfo, TIVOLI – ,
letní vily starých Římanů i papežů: Hadriánova vila – ,
antické sídlo a zahrady císaře Hadriána, Villa d’Este – ,
pozdně renesanční vila a zahrada, fontány a vodopády,
letní sídlo kardinála Ippolita d´Este, SUBIACO, klášter San Benedetto z 12. st. nad divokou strží, večer ve
FRASCATI, město tzv. Castelli Romani, tradiční výroba
bílého vína, možnost ochutnávky vín a porchetty,
v okolí krásné vily z období renesance a manýrismu,
4. den: ŘÍM antický, renesanční a barokní, Kapitol,
Koloseum a Forum Romanum, možnost návštěvy muzeí, S.
Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, Santa Maria
Maggiore, Pantheon, zahrady Borghese, Španělské schody, Fontana di Trevi, Pizza del Popolo, večerní atmosféra uliček, možnost večeře... odjezd z Říma pozdě večer
5. den: návrat do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí,
zájmů skupiny a možností řidičů.
Vstup do muzea Borghese nutné rezervovat již při přihášení.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, 1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
vstupné a průvodce po Římě (40 €).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 1x večeře.
Příplatek 300 Kč záloha na vstup do muzea Borghese.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Rezervaci vstupů do muzeí je nutné hlásit již při přihlášení.

Eurovíkend Řím od 10.990 Kč

www.geops.cz

Florencie,
kolébka renesance

5.4.–9.4.
4.5.–8.5.
26.9.–30.9.

Velikonoce
svátek
svátek

6.990,6.990,6.990,-

21-057
21-058
21-059

1. den: odjezd z Prahy v 17 hodin, (Br, Pa, HK, Pl nebo ČB
po trase dle dohody), transfer přes Rakousko
2. den: FLORENCIE – , kolébka renesance, prohlídka s místním průvodcem: Piazza della Signoria a Palazzo
Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Piazza Duomo,
dóm, Giottova kampanila, St. Croce, zahrady Boboli, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými
náhrobky, lázeňské městečko MONTECATINI TERME,
možnost večeře za příplatek
3. den: klenoty Toskánska: SAN GIMIGNANO – , katedrála, Torre Grosse, středověké město s rodovými věžemi, výborné víno Chianti, fakultativně ochutnávka místních sýrů a vína Vernaccia, PISA – , baptisterium, šikmá
věž, Camposanto, LUCCA, rodiště Pucciniho, kouzelné
náměstí, krásný dóm San Martino z 11. stol., vyhlídka
4. den: celodenní prohlídka FLORENCIE, Ponte Vecchio,
možnost návštěvy galerie Uffizi nebo Accademia, tržnice
a atmosféra uliček, možnost večeře, noční přejezd
5. den: návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu a místního průvodce po Florencii, fakultativní služby a vstupné a ochutnávky. (50 €)
Příplatek 450 Kč galerie Uffizi (nutná rezervace).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůž. pokoj, 400 Kč za 1x večeři.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

ŘÍM A FLORENCIE PRO KOLEKTIVY
5denní tématický zájezd: 1 den FLORENCIE, 2 dny
ŘÍM a VATIKÁN, muzea a atmosféra měst.
Cena od 5.990 Kč zahrnuje dopravu busem, 2x bungalovy
u Říma (2lůž. pokoje), 2x snídaně, průvodce a komplex.pojištění. Cena od 5.490 Kč pro kolektiv od 40 studentů.
Eurovíkend Florencie od 10.990 Kč
Neptunova fontána a jeho „nymfy“

Florencie, Garfagnana
s koupáním a Carrarou

A33

3.7.–8.7.

svátek

7.490,-

A32 – Siena, Arezzo
a tradiční slavnost Palio
Tři slavná toskánská středověká města a nejslavnější
místní tradice Palio. Krásy toskánského venkova, středověké hrady a jedinečné víno Chianti
29.6.–3.7.

pá–út

6.790,-

21-061

1.den: odjezd ve 21 hodin z Prahy (HK, Pa za příplatek
300 Kč, Br za 400 Kč, Pl nebo ČB po trase dle dohody)
2. den: AREZZO, rodiště významného podporovatele
umělců Gaia Maecenase, římský amfiteátr, kostel San
Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho a Petrarky, pevnost Medicejských ze 16. století, cesta kouzelným krajem Chianti, RADDA IN CHIANTI, městečko ze 6.století,
večeře neodmyslitelně spojené s regionem Chianti, možnost ochutnávky vína Chianti, sýrů a dalších místních
produktů s výkladem
3. den: město rodových věží a klenot Toskánska
SAN GIMIGNANO – , katedrála a poutní kostel, prohlídka středověkého městečka, kde jakoby se čas zastavil, obchůdky s řemeslnými dílnami a s toskánskými produkty jako např. uzeniny, sýry, olivové oleje, fakultativně
ochutnávka místních sýrů, uzenin a vína Vernaccia,
MONTERIGGIONI, opevněná vesnička na kopci proslavená Dantovým Peklem plná romantických zákoutí, kamenných domů a květin, výhledy na okolí, večeře
4. den: SIENA – : odvěký rival Florencie, prohlídka
katedrály (proslulé mozaiky) s průvodcem, hlavní náměstí Piazza del Campo s radnicí a věží, uličky plné restaurací, vinoték a obchodů s místními produkty, odpoledne účast na nejslavnějším festivalu Toskánska Palio
(již od r. 1283), tradiční dostihy a nádherné krojované průvody, odjezd pozdě večer
5. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani,
2x večeři, průvodce, pojištění CK; nezahrnuje komplexní
pojištění, ochutnávky a veškeré vstupné (70 €).
Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Toskánsko
a mystická Umbrie

Dva odvěcí rivalové – Řím je kolébkou
západoevropské civilizace a křesťanství, Florencie dala světu renesanci. V centru pozornosti zájezdu bude
srovnávání těchto dvou perel evropské
kultury, můžete navštívit 2 největší italské galerie (Uffizi a Vatikánská muzea).

21-060

1. den: odjezd z Prahy v 17 hodin, (HK, Pa, Pl nebo ČB;
svoz od 6 osob: Br – 400 Kč), přes Rakousko
2. den: celodenní FLORENCIE – , viz A30, MONTECATINI TERME, možnost večeře za příplatek
3. den: SAN GIMIGNANO – , PISA – , VINCI, městečko na kopci, rodiště Leonarda da Vinci, možnost
návštěvy Museo Leonardiano, podvečerní PISTOIA, středověké město s románským dómem
4. den: údolím Garfagnana s překrásnými přírodními scenériemi, fakultativně cesta místním busem do hor a návštěva jeskyně, CARRARA, variantně dle počasí: výjezd
k mramorovým lomům, fakult. exkurze do bývalých dolů
– jedinečný zážitek, nebo odpolední koupání na plážích
5. den: celodenní prohlídka FLORENCIE, galerie, muzea,
atmosféra města, fakult. galerie Uffizi, zahrady Boboli
6. den: návrat dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůžkové pokoje) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, místního průvodce po Florencii a vstupné (cca
65 €) a ochutnávky.
Příplatek 450 Kč galerie Uffizi (nutná rezervace).
Příplatek 250 Kč vstupné do mramorových dolů.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 168 Kč komplexní pojištění.
Cena od 5.990 Kč/os pro kolektiv 40 osob.

A34

Jarní Toskánsko,
Florencie a Řím

Obdobný program zájezdu A30, zpestřený o přírodní park Garfagnana s jeskyní, bílé carrarské lomy, pohledy na Apuánské Alpy a hlavně čas na koupání v moři.

22.5.–27.5.

út–ne

7.590,-

Víte že má Siena nejkrásnější náměstí na světě?

21-062

1. den: odjezd z Prahy v 17 h, (HK, Pa, dle dohody ČB
nebo Pl; svoz z Br za příplatek 400 Kč), transfer přes Rakousko
2. den: celodenní FLORENCIE – , kolébka renesance, prohlídka s místním průvodcem, Piazza della Signoria
a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Ponte Vecchio,
Piazza Duomo, dóm, St. Croce, možnost návštěvy zahrad
Boboli, kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky,
galerií Uffizi nebo Accademia, tržnice a atmosféra uliček,
cesta kvetoucí toskánskou krajinou, večeře za příplatek
3. den: věnovaný středověkým městům a Etruskům:
SAN GIMIGNANO – , město rodových věží s dómem,
zachovalé středověké uličky, obchůdky s alabastrem a toskánským vínem Chianti a Vernaccia, ORVIETO, etruské
město na kamenném ostrohu s katedrálou a studnou, přístup lanovkou, Etruské muzeum, večeře za příplatek
4. den: ŘÍM – antický, renesanční a barokní – , Santa Maria in Cosmedin, Kapitol, Forum Romanum, císařská
fóra, Coloseum, Benátské náměstí s pomníkem Vittoria
Emanuela II., S. Pietro in Vincoli, Fontána di Trevi, Michelangelo a Bernini, Caravaggio, zahrady Borghese, Španělské schody, kouzlo ulic večerního Říma
5. den: ŘÍM-VATIKÁN – , chrám sv. Petra a náměstí,
Andělský hrad, Vatikánská muzea a Sixtinská kaple,
Campo dei Fiori, tržnice, Panteon, Piazza Popolo, toulání
ulicemi, možnost večeře
6. den: cesta přes Rakousko, návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných změn programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, průvodce ve
Florencii, městskou dopravu v Římě a Florencii, lanovku
v Orvietu, vstupné a ochutnávky (75 €).
Příplatek 450 Kč za galerii Uffizi (nutná rezervace).
Příplatek 800 Kč za 2x večeře.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

Studentské Toskánsko a Řím
6denní zájezd s programem: Florencie, Perugia nebo Orvieto a 2 dny v Římě a Vatikánu.
Cena od 6.590 Kč pro kolektiv 40 studentů zahrnuje
3x ubytování, 3x snídaně, dopravu, průvodce, pojištění.

Barevná krása italské gotiky na katedrále v Orvietu

Poznáte krajinu, kulturu a umění tajemného národa Etrusků, románskou
a renesanční architekturu. Cestu korunuje perla Toskánska Florencie, nejznámější
poutní místo Itálie Assisi a tajemné město
Orvieto.Toskánská kuchyně a kvalitní
vína Chianti a Montepulciano násobí zážitky.
24.9.–30.9.

svátek

8.990,-

21-063

1. den: odjezd z Prahy v 17 h, (Br, Pa, HK, Pl nebo ČB po
trase dle dohody), transfer přes Rakousko
2. den: SIENA – , město patronky Toskánska, prohlídka s místním průvodcem, dóm, baptisterium, nejkrásnější náměstí světa, kouzelnou krajinou Crete Senesi
„toskánskou pouští“ do CHIANCIANO TERME, večerní lázeňské městečko
3. den: CHIUSI, návštěva etruského muzea, ORVIETO,
etruské město na kamenném ostrohu, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, etruské muzeum, TODI, město
na skále s dómem ze 13. stol., večeře
4. den: AREZZO, rodiště významného podporovatele umělců Gaia Maecenase, římský amfiteátr, kostel San Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho
a Petrarky, pevnost Medicejských, CORTONA, křivolaké uličky, etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje
Valdichiana, malebné MONTEPULCIANO, proslavené
vynikajícím červeným vínem, možnost ochutnávky vína,
fakult. večeře
5. den: etruská hrobka Ipogeo Volumni, PERUGIE,
město založené Etrusky, Palazzo dei Priori, krásná fontána ze 13. stol., středověké uličky a průchody, etruská hrobka a nekropole, ASSISI – , proslulé středověké poutní město sv. Františka a sv. Kláry, Giottovy
a Lorenzettiho fresky, městečko CASTIGLIONE del
LAGO nebo ves nice DERUTA s tradiční keramikou,
večeře
6. den: FLORENCIE – ,
perla Toskánska, prohlídka
města s místním průvodcem:
Santa Croce, Bargello, Piazza
S. Firenze, Piazza del Duomo,
katedrála, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, možnost návštěvy
baptisteria, galerie Pitti,
kaple Medicejských
s Michelangelovými
náhrobky, galerie
Uffizi nebo Accademia, odpočinek
v zahradách Boboli, atmosféra podvečerního města,
možnost individuální večeře
7. den: návrat
dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
4x hotel se snídaní,
2x večeře, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje, místního průvodce a dopravu
ve Florencii a Sieně, vstupné do objektů a ochutnávky
(cca 65 €)
Příplatek 450 Kč
za galerii Uffizi
(nutná rezervace).
Příplatek 1.900 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč
za 1x večeři.

Itálie

A31

San Gimignano má zachovalých rodových věží nejvíce

A — Kultura a příroda Evropy

V přírodním paku Garfagnana byl z Čechů málokdo
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Dóm v Miláně zní jako varhany

A35

Hudební Itálie a opera
Zažijte slavné opery Don Giovanni a Carmen přímo ve
Veronské aréně. Navštivte místa spojená s italskou hudbou jako La Scalu a nejslavnější muzeum houslí Stradivari a atraktivní města ze seznamu UNESCO. Hotel 4*.

A — Kultura a příroda Evropy

Itálie

3.7.–7.7.

út–so

6.990,-

22-064

1. den: odjezd z Prahy v 18hod.
2. den: MILÁNO – , 2.největší město Itálie, centrum módy, divadlo La Scala, nejslavnější budova opery na
světě, místo 50 světových premiér, interiéry, Dóm, 3.největší na světě, pojme až 40tis. lidí, kostel Santa Maria delle
Grázie, světoznámá freska Poslední večeře Páně od
Leonarda da Vinci, Galerie Viktora Emanuelle II.
3. den: MANTOVA, sem uprchl Romeo a Verdi sem umístil i Rigolleta, obklopené 3 jezery, Hrad sv. Jiří, katedrála,
radnice s orlojem, CREMONA, město houslí a houslařů, museum Stradivariho, dóm, MODENA, katedrála, románská architektura, opera Carmen ve Veronské Aréně
4.–5. den: jezero Lago di Garda, malebná rybářská
městečka s hrady Lazise a Peschiera, VERONA, domy
Julie a Romea, hrad Scaligerů, atmosféra pouličních kaváren v okolí Arény, Arena di Verona, představení Don
Giovanni, noční přejezd, návrat do ČR odpoledne (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel 4*, 2x snídaně,
1x vstupenku do Veronské Arény do nečíslované sekce,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.000Kč za 2.představení
Příplatek 140Kč za komplexní pojištění

A36 – Krajem Lago di
Garda a opera ve Veroně
Největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Verona, Vincenza a Padova, představení ve veronské areně: opery Carmen a Aida.
*1.8.–5.8.
17.8.–20.8.

Carmen
Aida

5.590,5.990,-

22-065
22-066

1. den: odjezd z Prahy v podvečer, přes Rakousko do Itálie
2. den: města UNESCA, PADOVA – , basilika Sant
Antonio, historická universita, proslulá obrazárna
(Tizian, Tintoretto, Giorgione, ...)
3. den: jezero Lago di Garda, SIRMIONE, malebné městečko u jezera, hrad Rocca Scaligera, románské kostelíky
a druhá největší římská vila v Itálii, luxusní vily osobností,
koupání v termálním jezeře, fak. rychlým člunem kolem
poloostrova, VERONA – , městské hradby, náměstí Scaligerů, dóm, Juliin dům s balkonem, individuální volno, večerní představení opery v aréně, odjezd po půlnoci
4. den: příjezd v poledne (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel**** na okraji
Verony s bazénem, 1x snídaně, vstupenku na představení na sezení do nečíslovaných sektorů, průvodce; nezahrnuje další vstupné (30 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
* V tomto termínu zájezd prodloužen o 1 den v BENÁTKÁCH a návštěvu města VICENZA.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel*** se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, lodní dopravu
do/z Benátek a vstupné (30 €).
Příplatek 750 Kč za vstupenku na představení Carmen.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Kotel veronské arény se baví
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Vyhledávané slavnosti v Benátkách – Karneval a Regata

A37

A38

Benátky a ostrovy,
Velikonoce a babí léto

Perly severní Itálie
Veneto, Umbrie, Marche, Emilia Romagna.

Pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami.
Ostrovy Murano, Burano a Torcello uchvátí romantikou,kvetoucí
město na Velikonoce nebo písně
gondoliérů potěší každého. Využijte volných dní v době státních svátků.
V září se můžete ještě i vykoupat!
6.4.–10.4.
4.5.–8.5.
27.9.–1.10.

velikonoce
svátek
svátek

4.990,4.990,4.990,-

21-067
21-068
21-069

1. den: odjezd z Prahy v 19 h, Pl, ČB na dotaz, svoz od
6 osob: HK a Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč, transfer přes
Rakousko
2.–4. den: BENÁTKY, prohlídka města, Piazza S. Marco
s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum P. Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari, Ponte Rialto, event.
volný program, velikonoční sváteční atmosféra, fakult. lodí po Canal Grande a na ostrovy Murano (ostrov sklářů a krajkářek, dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov
s rybářským městečkem a barevnými fasádami), eventuálně Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, odjezd večer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění
(84 Kč), vstupné (cca 50 €) a cesty lodí (třídenní jízdné 33 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj, 350 Kč za 1x večeři.

A37a – Benátky a karneval
Nejslavnější karneval světa, bez 1 nočního přejezdu!
17.2.–20.2.

karneval

4.990,-

Padova, kouzlo italských katedrál

21-070

1. den: odjezd z Prahy v 6h (Be, Ro, Pl, svoz Tr, HK, Pa za
300 Kč od 6 osob), již jarní krajinou do LIDO DI JESOLO,
ubytování, fakultativní večeře
2.–3. den: BENÁTKY, prohlídka historického města,
Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila,
kostel San Paolo a dei Frari, Ponte Rialto, paláce, karnevalový průvod masek, divadelní a hudební představení
na ulicích, volný program; fakult. lodí po Canal Grande
a na ostrovy Murano či Burano,
no, odjezd 3. den večer
4. den: návrat do Prahy časně ráno
áno
Cena zahrnuje dopravu autobub
busem, 2x hotel se snídaní, průvod-ce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (cca 45 €) a cesty
lodí (dvoudenní jízdné 25 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůž.
pokoj, 350 Kč za 1x večeři.

7.9.–15.9.

pá–so

9.990,-

22-073

1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách
2. den: MARANELLO, domov značky Ferrari, možnost
návštěvy muzea Ferrari, RIMINI, ubytování, koupání
3. den: PERUGIA, fontána Maggiore, dóm, oratorio
di San Bernardino, ASSISI – , basilika sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara, Rocca Maggiore
4. den: RAVENNA – (hlavní město Západořímské říše),
mauzoleum Galii Placidie, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Danta Alighieriho, starokřesťanské mozaiky, město FAENZA, návštěva a prohlídka jedné z vyhlášených keramických dílen
5. den: LORETO, Santa Casa, GUBBIO, středověké město, URBINO – , dóm, Palazzo Ducale
6. den: RIMINI, Maletestův chrám, Augustův oblouk,
Tiberiův most, návštěva místního trhu, SAN MARINO,
možnost návštěvy vinných sklepů, degustace místních vín a typ. produktů (za příplatek)
7. den: BOLOGNA, prohlídka města, šikmá věž, Neptunova fontána, basilika sv. Petronia, universita
8. den: vyklízení pokojů, dle času krátká zastávka
v CHIOGGI, hist. centrum, přejezd lodí (trajekt za příplatek), BENÁTKY – , nám. Sv. Marka, dóžecí palác,
plavební kanály, lodí do CHIOGGI, večer odjezd autokarem zpět do ČR
9. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel v oblasti
Rimini. (2lůž. pokoje), 6x polopenze, průvodce, návštěva sklípku a degustace vín v San Marinu, prohlídka keramické dílny ve Faenze, nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupy (80 €), minimetro do centra Perugie cca 2 €, trajekt Chioggia–Benátky–Chioggia (cca 14 €), projížďka ve
Ferrari v Maranellu (50 €).
Sleva 990 Kč za 3. a 4. osobu na přistýlce.
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 252 Kč za komplexní pojištění.

Benátky pro kolektivy
www.kolektivy.cz
Benátky a ostrovy Murano, Burano a Torcello, klasické
památky a muzea, romantika města na laguně...
Možnost ubytování na Lido di Jeselo (koupání), Mestre
(dojezd vlakem) nebo přímo v centru Benátek.
4 denní s 1 noclehem od 3.990 Kč pro 40 osob.
5 denní se 2 noclehy od 4.390 Kč pro 40 osob.
Eurovíkend Benátky od 9.990 Kč www.geops.cz

A37b – Benátky,
slavnost gondol a moře
V květnu slavnost zásnub s mořem s okázalými kroji.
V září slavnost gondoliérů a veslařů – Regata Storica.
18.5.–21.5.
31.8.–3.9.

slavnost moře
regata

4.490,4.490,-

21-071
21-072

1. den: odjezd z Prahy v 19h, (po trase Be, Pl, svoz od
6 osob: HK, Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč)
2.–3. den: BENÁTKY, prohlídka historického města,
v květnu historická slavnost Sensa – zasnoubení
Benátek s mořem, v září Regata Storica – slavnost gondoliérů a veslařů, volný program; lodí po kanále a na
ostrovy Murano (skláři) či Burano (krajky), odjezd večer
4. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (cca 45 €) a cesty lodí (dvoudenní 25 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj, 350 Kč za 1x večeři.

Věže Sv. Marka z holubí perspektivy

Ostrov Burano

Krása v krajkoví – katedrály, věže i Composanto v Pise

Jako z pohádky působí bílé domky vesnice Rivello

A39

A40

A41

Kouzlo kraje mezi Pádskou nížinou a horami Apenin, byzantské mozaiky Ravenny, jedinečná muzea a zahrady i středověké vesničky... Pro každého něco.

Nejkrásnější památky Itálie od Benátek až po Řím
a Neapol. Zájezd bez nočních přejezdů za kulturou po trase Benátky–San Marino–Assisi–Neapol
–Pompeje–Sorrento–Capri–Řím–Siena–Florencie
–Pisa–Janov–Milano–Verona–Padova.

Malý kousek ráje na zemi leží ve žhavé jižní Itálii
a jmenuje se Kalábrie a Apulie. Její dějiny dokumentují ruiny řeckých staveb (Metaponto), středověká opatství a kláštery, normanské hrady, osamělá městečka na
kopcích, vykopávky starobylého města Sibari, unikátní
architektonické skvosty a exotika Apulie, trullská vesnice Alberobello – ... a téměř denně koupání.

23.5.–28.5.
19.9.–24.9.

st–po
st–po

6.790,6.790,-

22-074
22-075

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl)
2. den: historické město VERONA, nám. Piazza delle
Erbe a Piazza dei Signori s paláci, římský amfiteátr, hrad
Castelvecchio, BOLOGNA, centra regionu Emilia Romagna, nám. Maggiore a Nettuno, Palazzo Comunale,
bazilika, věže Torre Asinelli a Garisenda
3. den: FERRARA, bývalé sídlo rodu d’Este, vodní
hrad Castello Estense, Piazza Savonarola, Palazzo Comunale, katedrála, RAVENNA, bývalé hl. město západořímské říše, historické památky s raně křesťanskými mozaikami, mausolea, bazilika San Vitale, hrobka
Dante Allighieriho, Piazza del Popole se středověkými
domy
4. den: zastávka v městečku MARANELLO u Modeny, návštěva muzea automobilů Ferrari, možnost návštěvy sbírky umění od středověku až po dvacáté století,
hrad Torrechiara bohatě zdobený freskami a malovanými dlaždicemi, PARMA, Piazza Garibaldi s Palazzo del
Governatore a radnicí, románská pilířová bazilika s
kampanilou, baptisterium
5. den: SORAGNA s šlechtickým sídlem Rocca Meli
Lupi di Soragna s krásnou vnitřní výzdobou, hrad Rocca
San Vitale di Fontanellato, MANTOVA, město s hradbami a baštami, obklopené ze tří stran jezerem, Palazzo
Ducale – jedna z nejkrásnějších zámeckých staveb v Itálii s jedinečnými freskami, Piazza delle Erbe, renesanční
kostel, palác Palazzo Te, noční přejezd
6. den: návrat do ČR časně ráno (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (60 € ).
Příplatek 2.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

Filigránová výzdoba na vstupních dveřích chrámu v Miláně

Capo Spulico je bránou do zapomenuté Kalábrie

Itálie křížem krážem

9.8.–19.8.

čt–ne

17.990,-

Toulky krajem Kalábrie a Apulie

22-076

1. den: ráno odjezd z Prahy, přes Rakousko do Itálie
2. den: BENÁTKY – , pohádkové město na laguně,
nám. Sv. Marka, basilika, dóžecí palác, procházka uličkami s paláci, kostely, mosty a náměstíčky ke slavnému
mostu Ponte Rialto, lodí po Canal Grande
3. den: SAN MARINO – , staré město, kostel
S. Francesco, guvernér. palác, basilika, zastávka v jednom z nejkrásnějších středověkých městeček GUBBIO,
úzké uličky s nádhernými paláci, středověkými kostely
a umělecké ateliéry, ASSISI, významné poutní místo, rodiště Sv. Františka
4. den: prohlídka NEAPOLE – , Castel Nuovo, královská rezidence Palazzo Reale, divadlo San Carlo, Pompeje – , vykopávky města zničeného při výbuchu Vesuvu r. 79
5. den: pobyt v SORENTU nebo fakultativně lodí na ostrov Capri, fakultativně lanovkou do městečka CAPRI
s Tiberiovou vilou nebo fakultativně lodí k Modré jeskyni
6. den: celodenní prohlídka ŘÍMA – , Koloseum, archeologické naleziště Forum Romanum, Kapitol, Pantheon,
Piaza Navona s nádhernými fontánami
7. den: VATIKÁN, prohlídka vatikánských muzeí,
Sixtinská kaple, Náměstí sv. Petra, ŘÍM, Andělský hrad,
Fontána di Trévi, Španělské schody, Palazzo Quirinale
8. den: SIENA – , proslulé náměstí, dóm Santa Maria Asscenta, paláce, kostel S. Domenico, sanktuárium
sv. Kateřiny, SAN GIMIGNANO, půvabné toskánské
město s typickými rodovými věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců a kostelů
9. den: PISA, Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem
a šikmou věží – , oblast Cinque Terre, vlakem mezi
vesničkami vystavěnými na skalnatém pobřeží –
10. den: MILÁNO – , katedrála, opera La Scala, hrad, půvabná VERONA – , antická aréna, hrad, S. Zeno Maggiore
11. den: PADOVA – , universita, Palazzo del Capitano, prefektura, kostel S. Antonio, před polednem odjezd
z Itálie, večer příjezd do ČR (Em)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 10x ubytování ve
2–3* hotelích se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, loď na Capri, do Benátek a vstupy (cca 100 €).
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.500 Kč za 10x večeři.
Příplatek 750 Kč za výlet lodí na Capri.
Příplatek 308 Kč za komplexní pojištění.

Sloupy chrámu Metaponto jsou vzpomínkou zašlé slávy

26.9.–6.10.

st–so

13.990,-

21-077

1. den: odjezd z Prahy v 9 h, (HK, Pa, Pl nebo Br na dotaz), transfer přes Itálii
2. den: napříč Itálií, dojezd do Kampánie, PAESTUM,
„Poseidonovo město“ i přímořské letovisko, nejvýznamnější archeologický areál v Kampánii, dórská bazilika,
Héřin a Neptunův chrám, muzeum, koupání
3. den: krásy a romantika Basilicaty a Kalábrie,
RIVELLO, původně řecké městečko v horách, byzantské
kostelíky, MARATEA v panensky čistém zálivu Golfo di Policastro, DIAMANTE, atmosféta městečka, pobyt u moře
nebo návštěva Morano Calabro s ochutnávkou vín
4. den: pro NP Pollino, albánské městečko CIVITA, turistika ke kouzelné soutěsce Raganello, klášter
z 11. stol. Santa Maria delle Armi na hoře Monte Sellaro,
poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, přes městečko CERCHIARA DI CALABRIA pod masivem Pollino, termální siřičité lázně Grotte delle Ninfe,
apartmánový hotel v Mandatoricciu Mare, koupání
5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, kostel S. Antonio, hrad s vyhlídkou, SIBARI, archeol. areál jednoho z nejbohatších měst Velkého Řecka starověké Sybaridy, muzeum
6. den: fakultativně výlet: CROTONE, původně achajské
město, centrum vinařského kraje Marchesato, působiště
Pythagorovy filosofické školy, katedrála, nejvýchodnější kalábrijský mys Capo Colonna s archeologickým areálem s pozůstatkem Héřina chrámu, mohutným dórským
sloupem, působivý mohutný aragonský hrad Le Castella v zálivu Golfo di Squillace, koupání, zastávka u věže Torre Melissa nebo celodenní odpočinek na pláži u moře
7. den: půvabné městečko ROSSANO, kdysi centrum
byzantské civilizace, byzantský kostelík, barokní katedrála s freskou z 9. st. Madonnou Acheropitou, muzeum
Diocesano (Purpurový kodex ze 6. stol.), byzantský klášter Pathirion v krásném prostředí, vycházka v přírodním
parku Cozzo del Pesco s věkovitými gigantickými kaštany
8. den: starověké METAPONTO, centrum bohatého
městského státu, kde žil Pythagoras, monumentální dórský chrám bohyně Héry s 15 sloupy, cesta podél Tarentského zálivu, TARENT, antické muzeum, přístav, staré město na ostrově, katedrála z 11. st., cesta Apulií do
„údolí trullů“, podvečerní ALBEROBELLO – , asi
1.500 domků, kostel, obchůdky s vínem, likéry a suvenýry
9. den: exotická Apulie, oblast Valle d´Itria s ojedinělou
architekturou bílých domků s kuželovitými střechami –
trully, ranní foto ALBEROBELLO, fascinující MATERA
– , městečko na okraji hluboké strže, s obydlími a kostely
ve skalách, městečko GRAVINA DI PÚGLIA v pohoří Murge, jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách
hluboké rokle, normanská katedrála, fakultativně večeře
10. den: BARI, hlavní město Apulie, staré město s dominantou baziliky a katedrála v apulsko-románském stylu,
unikátní oltářní baldachýn a biskupský stolec, normansko-štaufská pevnost, exotika tržnic a úzkých uliček starého
města, přístav, koupání a odpočinek na pláži, v podvečer
odjezd do ČR, podle možnosti krátká zastávka v TRANI
u nádherné románské katedrály
11. den: návrat do ČR večer
CK si vyhrazuje právo drobných záměn pogramu
vzhledem k počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x nocleh (1x Kampánie, 1x Basilicata, 4x apartmánový hotel v Kalábrii,
2x v Apulii), 8x snídaně, 4x večeře, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje, fakult. služby a vstupné (85 €).
Příplatek 450 Kč za fakultativní výlet 6. den.
Příplatek 3.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za 1x fakultativní večeři.

Itálie

Za krásami kraje Lombardie
a Emilia Romagna

A — Kultura a příroda Evropy

Ponte Pietra, jeden z mostů, který vás přivede do centra Verony
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Tremezzo – zahrada vily Carlotta. No není krásná?

A43

A44

Zájezd pro milovníky květin, krásných zahrad
a půvabných letovisek do oblasti Jižního Tyrolska, severoitalských jezer i ve Švýcarsku. Exotika
na pozadí nádherné horské krajiny, půvabné vily, nepřeberné množství pěnišníků, azalek, kamélií, středomořských i tropických květin a vzácných dřevin. A to
vše v době, kdy budou zahrady v plném květu.

Objevte renesanční a barokní zahrady vil, navržených
věhlasným italským architektem Andreem Palladiem.
Navštivte ráj památek UNESCO Verona, Vicenza,
Padova. Ubytování u moře s možností koupání.

Pojeďte s námi objevovat rozkvetlé Lazio a načerpat inspiraci pro vaše zahrady nebo jen žasnout nad tou nádherou. Na slavnosti květů ve Viterbu vás nadchnou
květinové dekorace, odpočinete si nad sopečným jezerem Lago di Bolsena i Lago di Vico a bude se vám tajit dech při výhledech z městeček Civita di Bagnoregio,
Montefiascone i slavné etruské Orvieto. A všude okolo uvidíte na terasovitých políčkách vinice, olivové háje a aleje ovocných stromů. Jaro plné květů jak má být.

Itálie – zahrady

27.4.–2.5.
4.5.–9.5.

A — Kultura a příroda Evropy

Zahrady Villa Lante nedaleko Viterba vás prostě omráčí

A42

Nejkrásnější zahrady Itálie

pá–st
pá–st

6.890,6.890,-

22-078
22-079

1. den: odjezd večer z Prahy (HK, Pa, Br, za přpl. 400 Kč)
2. den: Jižní Tyrolsko, hrad Tirol nad Meranem – srdce
historického Tyrolska, zahrady zámku Trauttmansdorff,
ukázky různých typů zahrad, dřeviny z celého světa, typická
jihotyrolská vinice aj. překrásné výhledy na jedno z nejmalebnějších alpských údolí v Itálii, MERANO, přitažlivé
lázeňské městečko plné kaváren ve stylu belle époque,
přejezd do RIVA DEL GARDA na břehu Lago di Garda, vodopády Varone vytvořené ledovcem, výstup k vodopádům i do jeskyně za nimi
3. den: Lago di Garda, botanická zahrada André Heller
se zakomponovanými sochami Keith Haringové a Roye
Lichtensteina, množství květů, rostlin a stromů, dále
u VALLEGIO SUL MINCIO pozoruhodný přírodní park
a zahrady Sigurtá – vodní zahrada plná jezer a květů,
léčivé bylinkové zahrady, jeskyně
4. den: trajektem přes jezero Como, TREMEZZO a zahrady vily Carlotta, založené v 18. stol., půvaby italské
zahradní architektury, překrásné květinové kompozice
na terasách, fakult. lodní výlet do městečka BELLAGIO,
místo, jenž inspirovalo kasino v Las Vegas, spousta kamenných schodišť a domy s barevnými okenicemi, překrásné zahrady vily Melzi Giardini, dále městečko
LENNO se zahradami a vilou Balbianello, kde se točily scény z Jamese Bonda – Casino Royale
5. den: LOCARNO, fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům
Brissago na jezeře Lago Maggiore, jedna z nejkrásnějších
švýcarských zahrad se vzácnými stromy a květinami z teplých oblastí celého světa, návrat do LOCARNA, prohlídka proslulého lázeňského města, fakult. výjezd lanovkou
k horské stanici Cardada (1.496 m), panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy, odjezd do ČR
6. den: předpokládaný návrat v dopoledních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt přes jezero
Como, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje fakultativní služby, vstupné (60 €), další
plavby lodí a lanovku.
Příplatek 1.450 Kč za 1lůžkový pokoj.

Rozkvetlé Trauttsmansdorffské zahrady u Merana
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Nádvoří baziliky del Santo je přímo stvořené k rozjímání

Zahrady kraje Veneto
a Palladiovy vily s koupáním

12.6.–17.6.
18.9.–23.9.

út–ne
út–ne

6.590,6.590,-

22-080
22-081

1. den: odjezd z Prahy večer (Be, Ro, Pl)
2. den: VERONA – , romantika historického centra, paláce, Piazza delle Erbe a Pizza dei Signoria, Casa dei Giulietta
Archa Scaligere, zahrady Giardino Giusti, nejkrásnější
renesanční zahrady v Itálii, VICENZA – s renesančními
paláci od Andrea Palladia – , Teatro Olimpico, Palazzo
Chiericati, volno nebo návštěva nejznámějších vil Veneta:
Villa Valmarana s překrásnými freskami, Palladiova
vila Villa Capra, řečená La Rotonda, ubytování u moře
3. den: kanál Brenta, jedinečné vily, Palladiova Villa
Foscari-Malcontenta, Villa Pisari-Nazionale s překrásnou zahradou, PADOVA, historické centrum, Basilica di
Sant´Antonio, Piazza del Santo se sochou od Donatella,
botanická zahrada Orto Botanico , variantně možnost
celodenního volna u moře a návštěva CHIOGGIA, posezení v řadě hospůdek a i chvilka na gastronomii Benátska
4. den: VALSANZIBIO, barokní zahrady Barbarigo-Pizzoni
Ardemani, snad nejzachovalejší barokní zahrada světa ze
17. stol., Bernini, kašny, rybníky, vodotrysky, potůčky, městečko ARQUÀ PETRARCA, kde žil a je pochován F. Petrarca,
benediktinský klášter Abbazia di Praglia, na úpatí
kopců sopečného původu Colli Euganei ABANO TERME,
největší italské lázně na bahenní terapii
5. den: BENÁTKY, celodenní výlet lodí, prohlídka města, individ. muzea nebo celodenní odpočinek na pláži
6. den: návrat ráno (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůžkové
pokoje), 3x polopenze, průvodce, komplexní pojištění;
nezahrnuje vstupy a výlet lodí či vlakem (60 €).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.

Zahrady Tivoli (UNESCO),
Řím, Vatikán a Subiaco
Řím a Vatikán, památky od antiky po baroko a nezapomenutelné zahrady s fontánami a vodopády
pod ochranou UNESCO.
27.4.–1.5.

svátek

6.590,-

21-055

1. – 2. den: odjezd z Prahy ve 12h (HK, Pa, ČB nebo Pl, Br
za 400 Kč), noční přejezd, ŘÍM a VATIKÁN: Vatikánská
muzea, Sixtinská kaple, variantně návštěva Vatikánských zahrad mikrobusem, chrám sv. Petra, Andělský
hrad, Piazza Navona a fontány, večeře
3. den: letní sídlo papeže San Gandolfo, TIVOLI, jedinečné
zahrady, dvě památky UNESCO: Hadriánova vila, antické sídlo císaře Hadriána, Villa d’Este, letní sídlo kardinála
Ippolita d´Este, renesanční zahrady s fontánami a vodopády, skvělá zahradní architektura (Bernini), SUBIACO, klášter nad divokou strží, večerní FRASCATI, možnost ochutnávky vín a porchetty, manýristické zahrady
4. den: ŘÍM, skvosty architektury antiky, renesance i baroka: francouzské zahrady Borghese, botanické zahrady Trastevere, pro zájemce Villa Borghese s galerií
– Botticelli, Raffaelo, Tiziano, Carvaggio (rezervace nutná předem), odjezd z Říma pozdě večer
5. den: návrat v odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), 2x snídaně, 1x večeře, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, dopravu po Římě a vstupné (40 €).
Příplatek 800 Kč 1lůžk.pokoj, 400 Kč 1x další večeře.
Příplatek 300 Kč za zálohu do muzea Borghese.
Příplatky 400 Kč za zálohu na zahrady nebo muzea Vatikánu (nutná rezervace nejpozději měsíc předem).
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Zahrady kraje Lazio
a svátek květů ve Viterbu

27.4.–2.5.

pá–st

7.890,-

21-082

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h, (Pl, nebo ČB, svoz od
6 osob: HK, Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč) přejezd do Itálie
2. den: ORVIETO, město založené Etrusky na
300 m vysoké náhorní plošině uprostřed vinic,
etruské hrobky pod starým městem, lanovka, katedrála,
studna sv. Patrika, park kolem bývalé pevnosti, možnost ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů, večeře
3. den: CIVITA di BAGNOREGIO, pohádkové středověké městečko na skalním ostrohu s fantaskními výhledy do kraje, zemní pyramidy, možnost ochutnávky vína Est! Est! Est!, MONTEFIASCONE na okraji kráteru
vyhaslé sopky, u jezera Lago di Bolsena, vévodí mu katedrála ze 17. stol., hrobka biskupa Fuggera, milovníka
místního vína, městečka jsou jako rozkvetlá skalka, večeře
4. den: fantastické zahrady příšer Sacro Bosco v údolí pod zámkem Orsini v BOMARZU, gigantické sochy v manýristických zahradách uprostřed přírody, CAPRAROLA,
pozdně renesanční venkovská vila Palazzo Farnese
s freskovou výzdobou a krásnými zahradami s fontánami,
malebné jezero Lago di Vico v původním sopečném kráteru, fakultativně večeře
5. den: Villa Lante, renesanční zahrady a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru r. 1562, VITERBO, bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami,
středověká čtvrť San Pellegrino, dóm a papežský palác,
slavnost květů San Pellegrino in Fiore, průvod a krásné květinové dekorace na fontánách, domech i chodnících – soutěží celé městečko
6. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani,
2x večeři, průvodce, pojištění CK; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné (60 €) a ochutnávky.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 1x večeři.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

Viterbo při svátku květů

Vinice v Toskánsku budou hostit gurmány

Jen racci a vy shlížíte na Castello Doria

Pohádková města etruského kraje Lazio

A45

A46

A47

Krásy toskánského venkova, jak je ještě neznáte, středověké hrady, kláštery a malebné vesničky uprostřed vinic
Chianti, barevné trhy plné čerstvých sýrů, uzenin, ovoce
a zeleniny, ochutnávky vín, olivových olejů a místních produktů. Exkurze do vinného statku vyrábějící slavné červené Chianti DOCG. Ukázka vaření toskánské kuchyně.

Poznejte zapomenutý kraj Etrusků, středověkých
hrabat a kardinálů. Památky UNESCO, nejkrásnější
městečka Itálie, kudy sestupují na zem andělé, etruské nekropole a skalní cesty vie cave, idylická krajina
toskánského venkova, proslulá vína a krásné koupání.

Skalnaté pobřeží Ligurie a za ním kopce pokryté vinicemi. Domy pastelových barev, římské památky v žáru pálícího slunce, bílé skály nad modrými vlnami, kostelíky a ospalý klid siesty. Romantika horských
městeček a rybářských vesnic pod ochranou UNESCO
vás určitě okouzlí, místní víno zachutná a koupání na
riviéře osvěží. Poznávací zájezd s využitím volných
dnů státního svátku.

4.9.–9.9.

út–ne

7.990,-

Jižní Toskánsko
a etruský kraj Lazio

21-083

20.8.–26.8.

po–ne

8.990,-

Ligurská riviéra a Cinque
Terre s koupáním

21-084

1. den : odjezd ve 20 hodin z Prahy, (Pa, HK, Pl nebo ČB
po trase dle dohody; svoz od 6 osob: Br za 400 Kč)
2. den: SAN GIMIGNANO – , kulturní i gastronomický klenot Toskánska, katedrála a poutní kostel,
prohlídka středověkého městečka rodových věží, kde jakoby se čas zastavil, obchůdky s řemeslnými dílnami a s toskánskými produkty jako např. uzeniny, sýry,
olivové oleje, fakultativně ochutnávka místních sýrů a vína Vernaccia i Chianti a výhledy na okolí, večeře
3. den: cesta kouzelným krajem Chianti RADDA IN
CHIANTI městečko ze 6. století neodmyslitelně spojené
s regionem Chianti, BADIA, klášter na místě poustevny
z 8. století, klášterní sklepy, fakultativně krátká ukázka
vaření toskánské kuchyně s ochutnávkou, MELETO s původním benediktinským klášterem přestavěným v pevnost uprostřed vinic, BROLIO, sídlo Barona Ricasoli,
propagátora toskánských vín, prohlídka zámku, parku
a sklepů s ochutnávkou, fakultativně večerní ochutnávka sýrů, vín, uzenin, paštik, olivových olejů a dalších
místních produktů s výkladem
4. den: velký páteční toskánský trh a prohlídka starého města, CASTELLINA IN CHIANTI, hrad a středověké
městečko, projíždka po pověstné Chiantské silnici s krásnými výhledy na krajinu, exkurze do vinného statku
v Chianti DOCG, prohlídka s ochutnávkou vín, večeře
5. den: MONTERIGGIONI opevněná vesnička na kopci
proslavená Dantovým Peklem plná romantických zákoutí
kamených domů a květin, SIENA, odvěký rival Florencie,
prohlídka katedrály, hlavní náměstí Piazza del Campo
s radnicí a věží, uličky plné restaurací, vinoték a obchodů s místními produkty, fakultativně večeře na rozloučenou
6. den: návrat do Prahy kolem poledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel,
3x snídaně, 2x večeře, průvodce;
ůvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
ní, vstupné
a ochutnávky (70 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůž.
ůž. pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři
eři
v Sieně.
Příplatek 550 Kč za Brolio– zámek, vinařství
a ochutnávku (min. 20 os.))
Příplatek 168 Kč za kommplexní pojištění.

1. den: odjezd z Prahy ve 20 h, (HK, Pa, Pl nebo ČB; svoz
od 6 osob: Br – 400 Kč), noční přejezd
2. den: CIVITA DI BAGNOREGIO, kouzelné středověké městečko na skalním ostrohu s fantaskními výhledy do kraje, VITERBO, bývalé sídlo papeže, středověké
město obehnané hradbami, nejstarší čtvrť San Pellegrino, paláce, zajímavé fontány
3. den: CAPRAROLA, pozdně renesanční venkovská
vila Palazzo Farnese s freskovou výzdobou a krásnými zahradami s fontánami, TARQUINIA, etruská nekropole, hrobky s nádhernou výzdobou – , koupání
v moři a odpočinek na pláži, TUSCANIA, bývalé biskupské sídlo se dvěma románskými kostely v lombardském stylu
4. den: BOLSENA, město na břehu největšího jezera vulkanického původu v Evropě, středověké centrum, hrad,
katedrála Santa Cristina, přejezd do oblasti unikátních
cest ďáblů vytesaných Etrusky ve skalách (vie cave)
a výborných vín, PITIGLIANO, město na skalním výběžku, středověké uličky, bývalé židovské gheto (muzeum), akvadukt, palác Orsiniů, úžasné výhledy
5. den: půvabné městečko SOVANA, zřícenina hradu,
paláce a románský dóm, archeologický areál s Etruskými hrobkami, lehká turistika skalními cestami, SORANO, město jako středověká pohádka, ráj fotografů,
přejezd do oblasti Val d´Orcia – , typická toskánská
krajina známá z obrazů a pohlednic, románské opatství Sant´Antimo v kouzelné scenérii, jedno z nejkrásnějších v Itálii, doložené již v 9. století, MONTALCINO,
středověké město proslavené červenými víny Brunello di
Montalcino (DOCG) a Rosso di Montalcino (DOC), hrad
ze 14. století, uličky, kostely, krátká zastávka v renesančním městě PIENZA – , rezidenční město papeže Pia II.,
Piazza Pio II., dóm, výstavné paláce, fakultativně večeře
6. de
den: MONTEPULCIANO, ochutnávka vína a gastronomických specialit kraje, SIENA – , náměstí Campo, mísmický
to kkonání světoznámého Palia, románsko-gotický dóm
(12.–13. století s fasádou z barevného mramoru a mozaikovou podlahou), zdobené baptistérium, kostely,
paláce, muzea, fakult. večeře, noční přejezd
7. den: návrat do Prahy dopoledne
7
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x sníCe
daně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnud
jje vstupné, fakult. služby, průvodce v Sieně (65 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 850 Kč za 2x večeři.
Př

Tiché náměstí a Palazzo Comunale v Montepulcianu

Italské „Pamukkale“ u Saturnie

4.7.–10.7.

svátek

8.390,-

21-085

1. den: odjezd z Prahy v 20 h, (HK, Pa, Pl; svoz od 6 osob:
Br – 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cesta pohořím Appenino Ligure, PEGLI, romantické zahrady Ville Durazzo-Pallavicini a Doria, prohlídka hlavního města regionu JANOVA, katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San Giorgio kde napsal ve vězení
Marco Polo svůj Milión a rodný Kolumbův dům, akvárium
3. den: kouzlo pobřeží Ligurie, SAN REMO, město filmových festivalů, VENTIMIGLIA a přímořská Villa Hanbury na mysu Mortola, exotická zahrada, vinařská středověká vesnice Dolceacqua s hradem, CERVO, snad
nejkrásnější přímořská vesnice, kostel san Giovanni Battista nad mořem, koupání na plážích Ligurské riviéry,
ALBENGA, stará obchodní čtvrť obklopená hradbami,
baptisterium s fragmenty mozaik, středověké rodové věže, Loggia dei Quatro Canti, kdysi centrum římského města Albigaunum, most Pontelungo z 12. století
4. den: fakult. cesta lodí z CAMOGLI (vysoké domy, hrad)
k opatství San Fruttuoso z 8. století, koupání na malé pláži před opatstvím, lodí do malebného PORTOFINA, ST. MARGHERITA, známé přímořské letovisko s krásnou promenádou a plážemi, zátoka oblíbená fotografy
a celebritami, letovisko RAPALLO, promenáda, hrad, fakultativně večeře za příplatek
5. den: panoramatická cesta a turistika s dalekými výhledy v okolí Passo Cento Croci, opevněné městečko
VARESE LIGURE („borgo rotondo“), variantně koupání
a odpočinek na plážích Sestri Levante, večeře za příplatek
6. den: unikátní oblast typických přístavních vesniček Cinque Terre – , kombinace turistiky s cestováním
vlakem po pobřeží, koupání, výhledy, návštěva vesniček
(MONTEROSSO, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA,
RIOMAGGIORE), případně (individuálně) možnost lodí
do PORTOVENERE, fakultativně na ostrov Isola Palmaria,
LA SPEZIA, velký obchodní a vojenský přístav
7. den: návrat do Prahy brzy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), 4x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění; vstupné, fakult. výlety, vlak, loď (cca 75 €) a ochutnávky.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za 2x večeře.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

Itálie

Gurmánské Toskánsko
a víno kraje Chianti

A — Kultura a příroda Evropy

Víno z Chianti je pravý nektar

Poklidné pláže Monterosso
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Katedrála v Miláně je 4. největší na světě

A49

A51

Jezera obklopená horami se zasněženými vrcholky,
průzračná modrá voda, ostrovy, tiché vesničky na březích i známá letoviska, pyšné hrady, letohrádky, půvabné zahrady – co víc si přát...

Pěší turistika v okolí modrozelených severoitalských
jezer mezi majestátními vrcholky hor Vás osloví. Odměnou za turistické výkony vám budou nejen nádherné výhledy, ale též pohoda na ostrovech Isola Bella
a vila s nádhernými zahradami.

Hory a jezera, dva protiklady tvoří podivuhodnou
jednotu s kamennými městečky a prastarými kostelíky.
Modro na nebi, modro u nohou a všude kolem zeleň hor.

Itálie – jezera

5.9.–9.9.

A — Kultura a příroda Evropy

Městské hradby v Sirmione

A48

Nejkrásnější italská jezera

st–ne

7.790,-

22-086

1. den: odjezd z Prahy časně ráno, přejezd do oblasti Lago di Garda, ubytování
2. den: největší italské jezero Lago di Garda – na severu skalnaté útesy, na jihu subtropická vegetace, vodopády Varone, výstup k vodopádům i do jeskyně za
nimi, rybářská vesnička TORBOLE, podél jezera se zastávkami do elegantního letoviska GARDONE RIVIERA,
palmy, cypřiše, jasmíny, cedry, pohádková usedlost Il
Vittoriale degli Italiani, individuální volno, přes SALÒ
dojezd na ubytování
3. den: trajektem přes Lago di Como, jezero pod zasněženými vrcholy Rétských Alp, letovisko TREMEZZO, Villa
Carlotta, proslulé zahrady s bujnou vegetací, elegantní zahradní architektura, individuální volno, fakult. lodí do BELLAGIA, místa, jenž inspirovalo kasino v Las Vegas, kamenná schodiště a domy s barevnými okenicemi,
dále trajektem na záp. pobřeží, COMO s nádhernou polohou u jezera, dóm
4. den: jezero Lago d´Orta v krajině alpského podhůří,
se středověkým městečkem ORTA SAN GIULIO, kostel
Sacro Monte, možnost výletu lodí na miniaturní „ostrov ticha“ Isola San Giulio se stejnojmennou basilikou,
Lago Maggiore, oslnivě modré jezero s Boromejskými ostrovy, malebnými vesničkami a městy, STRESA, fakult. výjezd lanovkou na Monte Mottarone, panoramatický rozhled na Monte Rosu a okolní hory, fakult.
výlet na Boromejské ostrovy, umělé jeskyňky, letohrádky a zahrady s parkovou úpravou
5. den: odjezd na švýcarskou stranu jezera Lago Maggiore do LOCARNA, krátká prohlídka historického
centra proslulého lázeňského města, odjezd do ČR, předpokládaný příjezd v pozdních večerních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt přes jezero
Como, 4x ubytování v hotelu, 4x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, další plavby lodí, vstupné
a všechny fakult. akce.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Sirmione, klenot obklopený vodami Lago di Garda

Milano – galerie Vittorio Emanuelle II.
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Modré Lago di Garda uprostřed hor

Turistika u italských jezer

30.6.–7.7.

so–so

9.990,-

22-087

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl), transfer přes Rakousko
2. den: výlet do vápencového pohoří Dolomity,
krásné jezero Lago Molveno, malebné údolí Val delle
Seghe, horská chata Croz dell Altissimo
3. den: Lago di Garda, jedno z nejkrásnějších italských
jezer, procházka podél malebného jezera Lago di Ledro s výhledy na vrcholky Cima Peri, Cima d’Oro, výlet do
RIVA DEL GARDA, vodopády del Varone
4. den: městečko MALCESINE na břehu Lago di Garda,
celodenní turistika na hřebeni Monte Baldo, možnost výjezdu lanovkou, panoramatickou cestou na Cima
delle Pozzete, výhledy na Lago di Garda a masívy Brenty
5. den: ARCO, malebné městečko, nedaleko Lago di Garda, možnost výstupu k hradu s výhledy na jezero a Dolomity, zastávka v BERGAMU, středověké stavby, hradby
6. den: Lago di Lugano, pozemní lanovkou na Monte Bré, pěší okruh s výhledy, LUGANO, stará část města
7. den: STRESSA s paláci na břehu Lago Maggiore, lanovkou na vrchol Mottarone, výhledy na jezera a na vrchol
Monte Rosy, botanická zahrada, plavba lodí na největší z Boromejských ostrovů Isola Bella, vila se zahradami
8. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůž.
pokoje), 5x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění;
nezahrnuje vstupné, lanovky, loď (50 €).

Léto na jezeře Garda

1.9.–8.9.

so–so

9.990,-

22-089

1.–2. den: odjezd z Prahy večer (Pl), přejezd do severní
Itálie, pěší vycházka kolem magického jezera Lago di
Molveno pod vrcholky západních Dolomit
3. den: putování v okolí krásného jezera Lago di Garda,
procházka podél jezera Lago di Ledro s výhledy na protější majestátní vrcholky Cima Peri, Cima d’Oro, výlet skalnatou krajinou s výhledy do lázeňského městečka RIVA DEL
GARDA, možnost procházky k vodopádům del Varone
4. den: odpočinkový den, koupání
5. den: MALCESINE, město na břehu Lago di Garda pod
pohořím Monte Baldo, celodenní pěší turistika na hřebeni Monte Baldo, možnost výjezdu lanovkou, panoramatická cesta na Cima delle Pozzete, nádherné výhledy na jezero a okolí
6. den: odpočinek u jezera nebo výlet do městečka TRENTO, římské Tridentium, gotický dóm a chrám sv. Petra, Palazzo Pretorio, Torre Civica, ROVERETO, benátský hrad
z 15. stol., jeden z největších zvonů v Itálii Campana dei
Caduti
7. den: SIRMIONE, městečko u jezera Lago di Garda
s palmovou pobřežní promenádou, VERONA – , město Romea a Julie s antickým amfiteátrem, paláce a kostely s nádhernou výzdobou
8. den: příjezd do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, 5x hotel
(2lůžkové pokoje), 5x polopenzi, průvodce, komplexní
pojištění; nezahrnuje vstupné (60 €).

A50 Krásy Lago di Como A52 Dolomity a jezera
a metropole Milano

Misurina a Lago di Garda

Poznejte krásy jezera Lago di Como, přírodní scenérie,
malebná městečka v okolí, město módy a památek Milano. Ochutnáte i vyhlášenou čokoládu Alprose. Cesta
tam bez nočního přejezdu!

Jako na paletě barev a tvarů se rozvíjí příběh horských
velikánů dolomit a třpytících se jezer.

26.5.–31.5.

út–ne

8.590,-

22-088

1. den: odjezd ráno z Brna, dále Praha (svoz od 6 osob:
Pl, VM; Ji za 250 Kč; Ol za 400 Kč), VADUZ, hlavní město Lichtenštejnska, hradní sídlo panovníka z 13. stol, cesta kolem středověkého BELLINZONA do místa ubytování nedaleko italského fjordovitého jezera Lago di Como
2. den: TREMEZZO, park Villa Carlotta s letohrádkem
z 18. století s krásnými zahradami, odpoledne volno u jezera nebo cesta busem do vesničky Colonno, možnost výletu po turistické stezce „Greenway“ jezera Como (10 km)
3. den: MELIDE, expozice Švýcarsko v miniaturách, čokoládovna Alprose (ochutnávka a nákup), LUGANO, jezerní promenáda, výhledy na Mont Bré a Monte San Salvatore
4. den: fakult. výlet parníky za krásami jezera Como s pestrou středomořskou vegetací: městečko BELLAGIO, na
malebném severním mysu Punta di Bellagio, vila Serbelloni s výhledem na všechna tři ramena jezera, kde bydlel
i W. Churchill a John F. Kennedy, letovisko VARENNA, zahrada Villy Monastero, nejkratší italská řeka Fiumellate
(pouze 250 m), posezení na nábřežích s kavárnami
5. den: MILANO – , 2. největší město v Itálii, hlavní město regionu Lombardie, dóm, jedna z největších gotických
katedrál na světě, Galerie Vittorio Emanuele II, Museo Teatrale (scénické dekorace, kulisy a kostýmy z někdejších inscenací), opera Teatro alla Scala, světoznámá obrazárna
Pinacoteca di Breras (obrazy od Piera della Francesca, Raffaela, Veronesa a dalších mistrů), návrat do ČR
6. den: návrat do ČR v odpoledne (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy
Příplatek 1.980 Kč za 1lůž. pokoj, 960 Kč za 3x večeři
Příplatek 168 za komplexní pojištění

13.6.–17.6.
27.9. – 1.10.

st–ne
svátek

5.490,5.490,-

22-090
22-091

1. den: odjezd z Prahy večer (Př, Pí, ČB), přes Rakousko
2. den: jedinečné skalní útvary italských Alp, krása
Dolomit– , procházka u jezera Misurina, olympijské
centrum CORTINA D’AMPEZZO, panoramatická trasa
průsmyky Passo Falzarego a Passo Pordoi (2.242 m)
s výhledy na rozeklané hory a nejvyšší vrchol Dolomit
Marmoladu (3.342 m), možnost výjezdu lanovkou do
výšky téměř 3.000 metrů ze sedla Pordoi, ubytování u Lago di Garda
3. den: ranní Lago di Garda a malebná města SIRMIONE (pohádkový scaligerský hrad obklopený vodou),
SALÓ (odtud řídil republiku B. Mussolini), přístavní městečko RIVA DEL GARDA s pěknou promenádou
4. den: VERONA– , příběh Romea a Julie, náměstí
a římská aréna (místo konání proslulých operních představení), historické městečko TRENTO, katedrála, staré
město a městečko BOLZANO, historické centrum s dominantou gotického dómu, večer odjezd do ČR
5. den: návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
2x hotel, 2x snídaně, 2x večeře,
průvodce, komplexní
pojištění; nezahrnuje
vstupné (30 €)

Řím, Vesuv, Pompeje
a ostrov Capri

26.4.–1.5.
22.5.–27.5.
3.7.–8.7.
31.7.–5.8.
21.8.–26.8.
25.9.–30.9.
23.10–28.10.

svátek
út–ne
svátek
út–ne
út–ne
svátek
út–ne

7.790,7.790,7.790,7.790,7.790,7.790,7.790,-

22-092
22-093
22-094
22-095
22-096
22-097
22-098

1. den: odjezd z Prahy ráno (další odjezdová místa dle
dohody)
2. den: NEAPOL – , přístav St. Lucia, výlet lodí na ostrov Capri, Azurová jeskyně, koupání, ubytování
3. den: Vesuv, prohlídka kráteru, POMPEJE – ,
archeologický areál se základy lidnatého starověkého
města zničeného při výbuchu Vesuvu
4. den: přejezd do VATIKÁNU, ŘÍM – , Vatikánská
muzea, náměstí a bazilika sv. Petra, nocleh
5. den: ŘÍM, Coloseum, Vítězné oblouky, Forum Romanum, Kapitol, Benátské náměstí, Santa Maria Maggiore,
San Pietro in Vincoli, Španělské schody, Fontána di Trevi,
Pantheon, večer odjezd přes Itálii a Rakousko
6. den: příjezd v odpoledních hodinách (Ax)
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým busem, 3x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné a loď na Capri (95 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

A54 – Ledový muž
a tajemné údolí
Krásy italských a švýcarských Alp, úchvatné Dolomity,
historie „ledového muže Ötzi“ a kultura kraje, turistika. Navštívíte historická města, hrady, projedete se po
horské železnici od palem až k ledovcům...
19.6.–24.6.

út–ne

5.990,-

A55

A56

Poznejte nejkrásnější místa jižní Itálie. Architekturu Florencie a Říma, ostrov Capri oblíbený celebritami,
slavné přímořské letovisko Sorrento s úzkými uličkami, antické město Pompeje, romantický skalnatý ostrov
Ischia, kráter Vesuvu odkud je nádherný výhled na celý
Neapolský záliv. Možnost koupání v moři.

S výletem do Údolí chrámů. Překrásné přírodní scenérie a pohnutá historie činí Sicílii turistickou. Uvidíte
i málo známý západ Sicílie s městy založenými tajemnými Elymy a fakultativně i Egadské ostrovy.

Perly a ostrovy jižní Itálie

Nádherný ostrov Capri s koupáním, spící vulkán Vesuv s turistikou a rozsáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky a muzea Říma a Vatikánu (Vatikánská
muzea).
Cesta lůžkovým autobusem.

22-099

1. den: odjezd z Prahy večer (Sl, Kl, Be, Pl), přes Rakousko do Itálie
2. den: BOLZANO (Bozen), hlavní město Jižního Tyrolska, historické centrum a Archeologické muzeum, (vystaven ledový muž „Ötzi”), lanovkou na náhorní
plošinu Ritten, horským vláčkem do COLLALBA, rychlobruslařský areál (kde trénuje Martina Sáblíková), nenáročná turistika (4 km) k unikátním zemním
pyramidám
3. den: MERANO, lázeňské město se středomořskou
atmosférou, hrady Kastelbell a Juval (kde žije horolezec Reinhold Messner), cesta italsko – švýcarským
pomezím
4. den: odpočinkový nebo turistický den v LIVIGNU, program dle výběru: možnost výhodných nákupů v bezcelní
zóně, vycházka k jezeru Lago di Livigno, nebo lanovkou na Mottolino a výstup na Monte della Neve,
odkud jsou jedinečné panoramatické výhledy
5. den: odjezd do švýcarského POSCHIAVA, vlakem
Bernina Express do známého švýcarského střediska St. Moritz – nádherné výhledy na Alpy, přechod od
středomořské vegetace k ledovcům, odpoledne prohlídka SANKT MORITZ, večer odjezd do ČR
6. den: návrat odpoledne (Sl)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, jízdy lanovkou a vlakem, vstupné.
Příplatek 1.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

Tufové útesy na ostrově Favignana

B
*9.4.–15.4.
A 14.5.–20.5.
B
2.7.–8.7.
A
9.7.–15.7
B
6.8.–12.8.
B *8.10.–14.10.

po–ne
po–ne
po–ne
po–ne
po–ne
po–ne

7.300,7.490,6.990,7.490,6.990,7.300,-

22-100
22-101
22-102
22-103
22-104
22-105

Program zájezdu A
1. den: odjezd z Prahy odpoledne, a dále po trase
2. den: FLORENCIE, starobylá metropole Toskánska, dóm
Maria del Fiore, Kampanila, Baptisérium, Gallerie Uffizi,
Piazza della Signoria s palácem a sochou Davida, Most
zlatníků (cca 2 hodiny), přejezd do Neapolského zálivu
3. den: fakult. trajektem na ostrov Ischia s termálními prameny, okruh ostrovem italským autobusem:
Aragonský hrad, městečka ISCHIA PORTE a PONTE,
BARAN, krásná vyhlídka Serra-Fontana, zastávka na poloostrůvku Sant‘ Angelo, prohlídka centra, možnost
koupání v moři, NEAPOL, okružní jízda, přístav Santa Lucia
4. den: Vesuv, pěší výstup k samotnému jícnu vulkánu, POMPEJE, prohlídka bývalého antického města, zničeného v r. 79, výroba kamejí s možností nákupu
5. den: SORRENTO, slavné přímořské letovisko,
trajektem na malebný ostrov Capri, město CAPRI,
ANACAPRI, vila San Michel, Monte Solare, nejvyšší vrchol
ostrova, možnost okružní plavby lodí kolem ostrova
6. den: ŘÍM antický, renesanční, barokní, přeprava metrem do centra města, Vatikán, chrám sv. Petra, Andělský
hrad, Pantheon, náměstí Navona, Fontána di Trevi, Kapitol,
památník Emanuela II., Forum Romanum, Koloseum
7. den: návrat v odpoledních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel***
v Pozzouli, 4x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, trajekty na Ischii a Capri, dopravu italským busem na Ischii, vstupy (celkem 140 €)
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 890 Kč za trajekt a místní bus na Ischii (platba na místě jen v případě volné kapacity, cena je však cca
o 20% vyšší).
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Program zájezdů B
Zájezdy s obdobným programem jako typ A; pouze prohození programu 3. a 5. dne. (Os)
V termínu s * je ubytování na ostrově Ischia (hotel***
s termálním bazénem). Odpadá tedy návštěva Sorrenta.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel s bazénem,
4x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
(196 Kč), trajekty a lodní výlety na Ischii a Capri, dopravu
místními busy po ostrovech, dopravu po Římě, místní průvodce a vstupné (celkem 140 €). 1lůž pokoj – 1.500 Kč.

Katedrála v Palermu – od gotiky po baroko

Sicílie, antické putování
a Egadské ostrovy

11.10.–21.10.

čt–ne

15.690,-

22-106

1.–2. den: odjezd z Prahy odpoledne (po dohodě HK, Pa,
Br), noční přejezd do Itálie, NEAPOL – , krátká procházka městem, čtvrť Santa Lucia, královský palác Palazzo
Reale a hrad Castel Nuovo, trajekt a noční plavba
Tyrrhénským mořem do Palerma (4lůžkové kajuty)
3. den: PALERMO, hlavní město Sicílie, historické centrum, jedinečné normanské stavby v orientálním stylu, královský palác, kostel sv. Jana, náměstí Quattro Canti, kašna
Pretoria, brána Porta Nuova, MONREALE, katedrála, královská hrobka na úpatí předhůří Zlaté mušle, chrám Panny
Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky
4. den: TRAPANI, barokní památky z dob španělské
vlády, fakult. výlet na Egadské ostrovy: ostrov Favignana s tufovými útesy, zpět na pevninu, průjezd
přes Saline di Trapani, bílá krajina se slanými nádržemi, ostrůvek Mozia s archeologickým areálem – po
stopách Féničanů
5. den: po stopách tajemného národa Elymů, město
ERICE na legendární hoře Eryx, kdysi centrum orgiastického kultu bohyně lásky a plodnosti, SEGESTA, proslulý nedokončený chrám a divadlo, chrámový komplex
v Údolí chrámů u AGRIGENTA – , zbytky chrámu Dia
Olympského i Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, Héřin chrám, Hefaistův chrám
6. den: přejezd přes Hyblajské vrchy, NOTO, klenot sicilského baroka – , katedrála, skulptury na Palazzo Villadorata, SYRAKUSY – , město s bohatou minulostí, podle Cicera nejkrásnější řecké město, ostrovní
stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, Arethusin pramen, báje o vodní víle, antická čtvrť
Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála
7. den: nejvyšší činná sopka Evropy Etna, nejexkluzivnější přírodní rarita Sicílie, lanovkou a terénním busem do
výšky 3.000 m, obří lávová pole, výhledy na Catanii, v případě nepříznivých podmínek místo toho přírodní unikát na
úpatí sopky Etny: soutěska Alcantara, řekou opracované
vysoké strmé čedičové skály, dále nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo
Teatro Greco
8. den: pobyt u moře, variantně fakultativní výlet na
vulkanické souostroví Liparské ostrovy– , ostrov
Vulcano, „sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista“,
Porto Levante, léčivé termální sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, ostrov LIPARI, největší
ostrov souostroví, LIPARI, katedrála, vyhlídková plavba
bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně
zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže
9. den: TYNDARIS, antické zříceniny, mohutný kostel
s relikvií Černá madona, krásný výhled na Liparské ostrovy, CEFALÚ, uličky, historické památky, skvělá katedrála s byzantskými mozaikami, večer nalodění na trajekt v Palermu
10. den: plavba Středozemním mořem podél západního pobřeží Itálie a kolem Toskánského souostroví – ostrovy Elba, Monte Cristo a Capraia, až do Livorna, večer odjezd do ČR
11. den: návrat do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem,
8x ubytování (2x 4lůž. kajuty na trajektu, 6x hotel),
6x snídaně, trajekt Neapol–Palermo a Palermo–Livorno,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné.
Příplatek 1.000 Kč za 6x večeře v hotelu.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 308 Kč za komplexní pojištění.

Ostrovy krás – Itálie

A53

Segesta – nejzachovalejší antický chrám na Sicílii

A — Kultura a příroda Evropy

Osvěžení ve Fontana di Trevi
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K některým plážím Cala Gonone se dostanete jen lodí

A58

Sardinie,
rajský ostrov Nurágů

A — Kultura a příroda Evropy

Ostrovy krás – Itálie, Francie

Poznáte nejzajímavější kouty rajského „ostrova nurágů“, turistiku v horách, plavby podél přímořských
jeskyní a nedostupných pláží, historii ostrova nurágů (UNESCO) pod vedením ing. Ivy Bártové. Ubytování: hotel*** s polopenzí nebo v kempu****vybavené
chaty s možností vaření a večeřemi za příplatek.
9.6.–18.6.
8.9.–17.9.

13.990,13.990,-

*20.990,*20.990,-

Horské městečko Corte shlíží na přírodní ráj Korsiky

21-585
21-586

1.–2 den: odjezd z Prahy ve 12 hodin (HK, Pa, Br), tranzit do LIVORNA, trajekt na Sardinii, přístav OLBIA, ubytování na nejkrásnějších plážích Sardinie CALA
GONONE
3. den: odpočinek u moře či fakult. lodní výlet okolo
pobřeží s koupáním a jeskyně, turistika při pobřeží (3h)
4. den: celodenní výlet za kulturou: katalánské
ALGHERO, půvabné PORTO TORRES, vápencový mys
Capo Caccia s výhledy, románský kostel Santissima
Trinitā di Saccargia u SASSARI, divokým pobřežím do
barevného městečka BOSA, řemeslné dílny
5. den: DORGALI, umělecké městečko, megalitické
stavby, turistika k unikátní jeskyni Ispinigoli, termální
„lázně“ San Giovanni, koupání, nurágová vesnice,
ochutnávka vín
6. den: fakultativně výlet na jih ostrova, CAGLIARI,
nejrozsáhlejší muzeum ostrova, Su-Nuraxi, nurágový
komplex u Barumuni – , NORA, nejstarší město ostrova, úchvatné mozaiky nebo koupání
7. den: celodenní výlet do hor a dvě „sardinská nej“:
barevné skály mysu Capo Bellavista u přístavu ARBATAX, turistika s možností výstupu na nejvyšší horu ostrova La Marmora (4 h), rázovitá horská víska FONNI s malovanými domy, typická sardinská večeře s vínem (30 €)
8. den: pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu
a pláž Cala Luna nebo fakult. turistika s terénními vozy do Baunei s obědem (60 €)
9. den: odjezd a přírodní rezervace Capo Comino či
staré město OLBIA, trajekt do LIVORNA, cesta do ČR
10. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, přístavní
poplatky a pobytové taxy, 7x chaty (sam. 2lůž. pokoje
s přísl.) s možností vaření/ *7x hotel s polopenzí; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné a fakultat. služby (cca 70 €
+100 € za fakult. výlety) a ochutnávky vín.
Příplatek 3.800 Kč za 1lůžkový pokoj v chatě.
Příplatek 2.400 Kč za 7x večeři pro ubytování v chatě.
Příplatek 3.600 Kč za 1lůžkový pokoj v hotelu.
Příplatek 750 Kč za fakult. výlet 6. den (min. 20 osob).
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.

Bližší Info na www.geops.cz.
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Velikonoce na Korsice

Desetidenní pobytově – poznávací zájezdy za
nejkrásnějšími místy Sardínie a Korsiky. Během
zájezdu poznáte překrásné hory na Korsice, nádherné
pláže na Sardinii, seznámíte se s historií obou ostrovů,
ale především si odpočinete a vykoupete na fantastických plážích. Cesta letadlem, lůžkovým autobusem a trajekty.
28.8.–6.9.
6.9.–15.9.

út–čt
čt–so

14.890,14.490,-

22-109
22-110

Program zájezdů A
1. den: odpoledne odjezd z Prahy přes Soběslav, ČB,
nocleh na lůžku v buse
2. den: trajektem z Livorna do Bastie (Korsika). CORTE,
prohlídka překrásného horského města, nocleh
3. den: VIZZAVONA, procházka pod štíty Mt. d’Oro
(2.389 m), kolem řetězu horských jezírek s vodopády
u kaskád potoka Anglais, AJACCIO, hl. město ostrova, rodiště Napoleona, středověké kouzelné úzké uličky a malebná zákoutí, BONIFACO, nejkrásnější město
Korsiky, navečer přejezd trajektem na Sardínii, ubytování
v turistickém komplexu La Ciaicia u VALLEDORIE
4. den: koupání, odpočinek, v podvečer prohlídka nádherného města CASTELSARDA
5. den: ALGHERO, okouzlující Neptunova jeskyně,
ochutnávka vína ve vinařských závodech Sella Mosca
6. den: koupání, odpočinek, výlet do blízkého Isola Rosa, koupání, večerní společné grilování
7. den: výlet na východní pobřeží Sardínie, OLBIA, koupání na pláži Pittulongu, po pobřežních silnicích s nádhernými výhledy na Costa Smeralda, Capo d’Orso s výhledem na ostrovy Caprera a La Maddalena
8. den: koupání, možnost fakult. výletu lodí na ostrovy Budeli, St. Maria a Spargi s krásnými plážemi
9. den: koupání, odpočinek v místě pobytu
10. den: brzy ráno transfer na letiště, předpokládaný přílet do Prahy v 11.00 (Si)
Program zájezdu B
Zájezd jede obráceně – začíná se přeletem na
Sardínii a pobytem v APT a končí přesunem busem
přes Korsiku do ČR, návrat do ČR odpoledne.
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým busem, vstupní a výstupní poplatky na Korsice, transfer z letiště, trajekty na
Korsiku a Sardinii, 1směrnou letenku, vč. letištních tax
(1.300 Kč), 1x jednoduchý hotel (příslušenství společné
pro 2 pokoje), 7x 3–4lůž. apartmány s možností vaření, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné.
Příplatek 2.900 Kč za 1lůž. pokoj v apartmánu.
Příplatek 1.000 Kč/os. za ubytování v bytě pro 2 osoby.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.

Korsika – na procházce u pláže Erbaju

Sladký odpočinek na pláži Cala Luna

A59

Sardinie a Korsika,
perly uprostřed vln

A
B

Jestli někde najdete ráj na Zemi, pak možná v Sardinii

Ideální přivítání jara nabízí Korsika o Svatém týdnu.
Tento nádherně zelený a hrdý ostrov lákal odpradávna, velikonoční zvyky a turistika rozkvetlým ostrovem je zážitek!
4.4.–10.4.

st–út

10.990,-

22-111

1. den: odjezd z Prahy ve 12h (ČB), transfer do LIVORNA
2. den: ranní trajekt LIVORNO- BASTIA (4 h), zastávka
v PONTE LECCIA, přejezd na ubytování západní pobřež
3. den: procházka v přírodní rezervací Roccapina, městečko BONIFACIO – , SARTENE, žulové městečko, příprava na večerní pouť, noční návrat na ubytování (2,5h)
4. den: půldenní výlet do rodiště Napoleona Bonaparte
AJACCIA, procházka centrem, tržiště, busem k ostrůvkům Iles Sanguinaires s výstupem ke strážní věži
5. den: autobusový výlet na horské sedlo Vizzavona,
procházka do Anglických kaskád
6. den: výlet do řeckého městečka CARGESE, dopolední mše a barevné procesí v duchu korsických a řeckých
tradic, návštěva rezervace Calanche – s procházkou
skalním městem s panoramaty až k rezervaci Scandola – , přejezd do BASTIE, trajekt, noční přejezd do ČR
7. den: návrat do Prahy večer (Ba)
Cena zahrnuje dopravu busem, trajekty, poplatky a turist. taxy, 4x bungalovy (2 oddělené ložnice,kuchyňka,
přísl.), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakult.
výlety a vstupné (100 €).
Příplatek 2.000 Kč za neobsazené lůžko v ložnici.

A60 – Korsika a Sardinie
Pláže na západě Korsiky a na východě Sardinie a to nejtypičtější z přírody i kultury.
22.9.–1.10.

so–po

13.490,-

22-112

1. den: odjezd z Prahy v poledne (HK, Pa, Br), do Itálie
2. den: trajekt z LIVORNA na Sardinii, cesta na východní
pobřeží, příjezd do CALA GONONE, ubytování v kempu
3. den: koupání a odpočinek u moře nebo fakultativní
výlet lodí okolo pobřeží ke Cala Goloritze s koupáním, zastávka u krápníkové jeskyně Bue Marino
4. den: BOSA, nurág Losa a megalitické stavby
5. den: celodenní výlet do hor, barevné skály u přístavu ARBATAX, menhiry u Barisardo a pohřebiště u Tortoli,
6. den: cesta na sever do přístavu SANTA TERESA, trajektem na Korsiku, BONIFACIO, město na křídových útesech a přejezd do zálivu Golfe de Sagone, ubytování
7. den: skalním labyrintem v CALANCHE – , turistická Mekka PORTO, městečko a koupání na unikátní
pláži, pravoslavný kostel v CARGESE
8. den: celodenní výlet do hor, na sedlo Col de
Vizzavona, lehké túry k Anglickým kaskádám nebo variantně vysokohorská túra na Monte d´Oro, podvečerní
hlavní město ostrova AJACCIO, výhledy na Krvavé ostrovy
9. den: odjezd přes horské sedlo Col de Verghio a kaňonem řeky Golo Santa Regina do přístavu BASTIA, trajekt na kontinent (3–4 h), odjezd do republiky
10. den: návrat do ČR v podvečer
Cena zahrnuje dopravu busem, trajekty, 7x ubytování (4x
4lůž. chatky na Sardinii a 3x 4lůž. apartmány na Korsice;
vždy 2x 2lůž. pokoje s přísl.), průvodce; nezahrnuje komplex. poj., vstupné a fak. výlety (60 €).
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 4500 Kč za neobsazené lůžko v pokoji.

Ruiny starého Korintu jsou svědky dávné slávy antické říše

A61

A62

A63

Malebný ostrov v křišťálových vodách Neapolského zálivu s teplými termálními prameny – léčba artrózy, gynekologických problémů, kožních onemocnění, dny či ischiasu.

Opevněná města, katedrály, kostely, které tvoří dominantu každého města i malého městečka.

Přírodní krásy i kulturní památky, odpočinek na plážích, výborné místní speciality a pohostinní obyvatelé.

Ischia, ostrov termálů

15.9.–22.9.
22.9.–29.9.

so–so
so–so

9.890,7.390,-

Malta, srdce Středomoří

22-113
22-114

1.–2. den: odjezd z ČR v poledne, transfer do Itálie, dopoledne trajektem na ostrov Ischia, individuální volno,
odpočinek u hotelového termálního bazénu
3. den: FORIO, městečko kostelů, procházka středověkými uličkami a náměstíčky, barokně laděný chrám St.
Maria Loreta, kostel Santa Maria del Soccorso, fakult. návštěva Poseidonovy zahrady, největší termální park na
ostrově (více než 20 bazénů 28–40 ˚C, skalní sauna, Kneippovy lázně a soukromá pláž)
4. den: individuální volno, relaxace v termálních lázních
nebo u moře, fakultat. návštěva ostrovní rajské zahrady La
Mortella, inspirovaná maurskými zahradami v Alhambře ve
španělské Granadě nebo navštívíme minipláže v SORGETU
s teplou vodní lázní (termální prameny až o 90 ˚C)
5. den: celodenní výlet po ostrově, obranné věže podél pobřeží ostrova a množství byzantských kostelů, sídla s typickou architekturou jihu, ISCHIA PORTO a ISCHIA
PONTE, Aragonský hrad, CASAMICCIOLA TERME, továrna keramiky Fratelli Mennella, LACCO AMENO, pozůstatky starověké řecké civilizace v místním muzeu, Fungo
(houba), symbol města, vulkanická skála vytvarovaná mořem a větrem, romantické SANT’ANGELO
6. den: relaxace u moře a bazénů, fakult. výlet na ostrov
CAPRI s půvabnými městečky CAPRI a ANACAPRI, okružní plavba kolem ostrova, prohlídka Modré jeskyně, fakultativně možnost potápění a šnorchlování s instruktorem
7. den: dopoledne možnost koupání, odjezd trajektem
z ostrova do NEAPOLE (Pozzuoli), následuje odjezd do ČR
8. den: návrat do ČR odpoledne
Ubytování: Hotel Carlo Magno****, 3 bazény (1 panoramatický venkovní termální a minerální s hydromasáží,
1 vnitřní termální, 1 dětský), sluneční terasa, posilovna
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt na Ischii a zpět,
dopravu po ostrově (bus/místní hromadná doprava), 5x/*3x
hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x/*3x polopenze,
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění (224 Kč), fakult.
akce a vstupné (80 €). 1lůž. pokoj – 2.100 Kč.

12.5.–19.5.
9.6.–16.6.
30.6.–7.7.
22.9.–29.9.

so–so
so–so
so–so
so–so

22.990,23.490,23.990,23.490,-

22-116
22-117
22-118
22-119

1. den: odlet večer z Prahy na Maltu, transfer do hotelu
2. den: individuální volno, oběd i večeře v hotelu
3. den: LA VALLETTA, hlavní město ostrova, zahrady
Baracca s výhledem na přístav, katedrála Sv. Jana, palác
velmistrů, sídlo maltského parlamentu, oběd, RABAT,
MDINA, bývalé hlavní město, katedrála sv. Pavla, z hradeb nádherný výhled na celý ostrov, fotostop u úchvatných útesů Dingli, výhledy na ostrov Filfla
4. den: polodenní výlet po ostrově, 3 unikátní megalitické chrámy v městečku TARXIEN, Jeskyně tmy Ghar Dalam
(kosti zvířat z doby ledové), chrám Hagar Qim, významná památka z doby kamenné, vesnice MARSAXLOKK, trh,
přístav s tradičními rybářskými loděmi, odpoledne volno
5. den: fakultativně celodenní výlet na sousední ostrov Gozo, kdysi obývaný mýtickou nymfou Kalypsó, prehistorické chrámy Ġgantija, přírodní úkaz Modré okno a tzv.
vnitřní moře, oběd v typické vesničce, VICTORIA, hlavní
město ostrova, nákupy
6. den: prohlídka známého Trojměstí – SENGLEA,
COSPICUA a VITTORIOSA, řada budov z dob maltézských rytířů,oběd v místní restauraci, Sliema, projížďka
na jachtě dvěma přírodními přístavy Valletty, nákupy
7. den: městečko BOLZAN, kde žila známá česká herečka
Adina Mandlová, vesnička TA’QALI, výroba tradičních
maltských výrobků (hrnce, sklo a stříbro), nákupy, město
MOSTA, prohlídka dómu, 3. největší kopule v Evropě, zahrady paláce velmistra ve vesnici ATTARD, nyní rezidence prezidenta Malty, individuální volno (In)
8. den: indiv. volno, odlet pozdě odpoledne nebo večer
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Malta-Praha, letištní taxy a poplatky, transfery, návštěvy a vstupy do většiny
objektů dle programu, 7x hotel***, 7x snídaně, 6x večeři,
obědy 2. den a během celodenních výletů, průvodce, komplexní pojištění. Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Sleva 25 % pro děti do 12 let na přistýlce (informace v CK).

Kréta, ostrov bohů
19.9.–30.9.

st–ne

14.990

22-120

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (HK, Pa, Br), přejezd do
Itálie
2. den: ANCONA, nalodění na trajekt, plavba do Řecka
3. den: vylodění v PATRASU, přejezd do OLYMPIE,
archeologický areál a muzeum, letovisko TOLO
4. den: Epidauros, antické divadlo, Asklépiovo centrum,
Mykény, palácový komplex s Átreovou pokladnicí a Lví
bránou, řecká metropole ATHÉNY, prohlídka Akropole – , Parthenón, Erechtheion, přístav PIREUS, noční trajekt na Krétu
5. den: ráno příjezd na Krétu, průjezd nejkrásnějšími
scenériemi mezi Gournií a SITEIOU, klášter Moní Toploú, exotická pláž Vái s palmovým hájem
6. den: pobyt u moře, možnost návštěvy letoviska
Agios Nikólaos, fakultativní výlety dle aktuální nabídky
7. den: starověký GÓRTYS s bazilikou, Festos, významné minojské sídlo se zbytky královského paláce, MÁTALA, krásné pláže, zátoky, pískovcové jeskyně,
8.–9. den: pobyt u moře, individuální volno, odpoledne KNÓSSOS s královským palácem s labyrintem z doby
mínojské, významná archeologická lokalita, IRAKLEIO,
archeologické muzeum, vesnice KRITSÁ, centrum krétských řemesel, kostel Panagía Kerá s nejstaršími a nejkrásnějšími freskami na ostrově, ubytování v oblasti Agios
Nikólaos, pozdě večer nalodění na trajekt
10. den: ráno vylodění v PIREU, Korintský průplav, starověký KORINT se zbytky Apollónova chrámu,. večer nalodění na trajekt a plavba do Itálie
11.–12. den: plavba Středozemním mořem, vylodění,
přejezd přes Itálii a Rakousko, návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje doprava busem, trajekt Ancona-Patras
a zpět (polohovací sedadla), trajekt Pireus-Herakleion
a zpět (4lůž. kabina se soc. zařízením), 5x hotel (2lůžk.
pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, komplex.
pojištění; nezahrnuje vstupy a fakultativní výlety (70 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůž pokoj, 1.000 Kč 5x večeře.
Příplatek 1.600 Kč za 4lůžkovou kabinu na trajektu Ancona-Patras (zpáteční).

A61a – Silvestr na Ischii
Oslava nového roku a relaxace v termální lázních.
26.12.–2.1.2013

st–st

10.990,-

22-115

Odjezd z Prahy dopoledne (Pl, Br), široká nabídka fakultativních výletů, při cestě zpět návštěva Říma s průvodcem (10 €), návrat do ČR odpoledne. (Os)
Cena zahrnuje dopravu autobusem vč. trajektu na/z ostrova, 5x hotel Terme Park Imperial*** v oblasti Forio,
5x polopenze, vstup do hotelových termálních bazénů
(30 ˚C), silvestrovská oslava (program, hudba, galavečeře), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (196 Kč),
návštěvu Říma, fakultativní akce a vstupy (80 €).
Příplatek 2.290 Kč 1lůžkový pokoj.
Příplatek 8.090 Kč za zpáteční letenku.
Podrobné informace naleznete na www.geops.cz.

Ischia – hrad Castello

Ostrovy krás – Ischia, Malta, Kréta

Kamenné okno na ostrově Gozo

A — Kultura a příroda Evropy

Aragonský hrad střeží ostrov termálů Ischii

Kamenná báseň katedrály Seu, Palma de Mallorca

Z megalitických památek Malty dýchá historie (Mnajdra)

Voda a země Mallorcy
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Casa Battló fantastické krajkoví secesní architektury Gaudího

A64

Katalánsko a Barcelona
Poznáte hlavní město Katalánska a nejvýznamnější katalánské poutní místo klášter
Montserrat, zavítáte do horského státečku Andorra a dost času zbyde i na koupání na pobřeží Costa Brava.

A — Kultura a příroda Evropy

Španělsko

18.5.–27.5.
31.8.–9.9.
21.9.–30.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

10.890,11.290,9.990,-

22-121
22-122
22-123

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (svoz Be, Hoř, Rok,Pl;
za 330 Kč Br, Li, Pa, HK, Most, KV)
2. den: ubytování na pobřeží Costa Brava/Costa Maresme,
relaxace a koupání
3.–4. den: BARCELONA, celodenní výlet, gotická čtvrť,
katedrála, přístav, individuálně návštěva Španělské vesnice
„Pueblo Espaňol“ nebo akvária, půldenní výlet do kláštera Montserrat, katedrála a křížová cesta, koupání
5. den: FIGUERAS, muzeum Salvadora Dalího, zastávka
ve středověkém městečku CASTELLÓ d’EMPÚRIES, oblíbené přímořské městečko CADAQUES
6. den: BARCELONA modernistická, – celodenní výlet, Gaudího katedrála Sagrada Familia, Parc Güell, Casa
Batlló, La Pedrera, individuálně Picassovo muzeum
7. den: letovisko BLANES, návštěva nejkrásnější botanické
zahrady Costa Bravy, TOSSA DE MAR, historické centrum,
hradby z 12. stol.,muzeum moderního umění (M. Chagall)
8. den: výlet do GERONY, historického centra Katalánska, gotická katedrála, jedna z nejzachovalejších středověkých židovský čtvrtí, BESALÚ, románské kostely, benediktinský klášter se zachovalou lázní mikve, opevněný most
9. den: volný program, koupání, odpoledne odjezd do ČR
10. den: příjezd do ČR odpoledne (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel (2lůž. pokoje) s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (50 €).
Příplatek 2.290 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 500 Kč pro 3. osobu na pokoji na přistýlce.

A64a – Katalánsko
a Barcelona letecky
Obdobný zájezd s leteckou dopravou pro náročné
a 1 dnem relaxace u moře.
19.5.–26.5.
so–so
1.9.–8.9.
so–so
22.9.–29.9.
so–so
*22.9.–30.9. jedna cesta letecky

17.990,18.490,17.690,13.890,-

22-124
22-125
22-126
22-127

1. den: odlet z Prahy do Španělska, ubytování
2.–7. den: totožný program jako 3.–8. den u zájezdu A64
8. den: relaxace u moře, odlet do
ČR/* odjezd do ČR
*9. den: příjezd do ČR odpoledne (Id)
Cena zahrnuje zpáteční
letenku/*1 cesta busem
+1 cesta letecky, letištní taxy a poplatky, autobus po Španělsku,
projížďku lodí, 7x hotel, 7x polopenze,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (50 €).
Příplatek 2.290 Kč za
jednolůžkový pokoj.
Sleva 500 Kč za 3. osobu na pokoji.
Příplatek 252 Kč za
komplexní pojištění.

Toledo – kamenný most pamatuje boje Maurů s křesťany

A65

Španělsko, poklady UNESCO
Chcete vidět to nejkrásnější z klenotů španělské
architektury? Zde se stýká arabská fantazie a evropská preciznost, vše zasazené do podivuhodné španělské krajiny. Navštívíte řadu památek UNESCO, projedete hluboká údolí, nadýchnete se rozpáleného vzduchu
nad kamennými poli, budete obdivovat krajkoví mudejárské architektury či štíhlé věže gotických kostelů, zavěšené domy nad hlubokou soutěskou v Cuence.
A
B
A
B

6.7.–15.7.
pá–ne
7.7.–14.7.
so–so
31.8.–9.9.
pá–ne
1.9.–8.9.
so–so
A – Autobusem

12.990,22-128
20.190,22-129
12.990,22-130
20.190,22-131
B – Letecky

1. den: Program A: odjezd z ČR v dopoledních hodinách, (Ber, Rok, Pl; za 330 Kč Br, Li, Pa, HK dle dohody)
2. den: Program A: dopoledne příjezd na pobřeží Středozemního moře, volno, možnost koupání
Program B: odlet, přílet do Španělska a transfer do hotelu v oblasti Costa Brava/Maresme, volno, možnost koupání
Dále společný program A+B:
3. den: cisterciácký klášter Santa Maria de Poblet
z 12. st. – , španělským vnitrozemím do univerzitního
města ALCALA DE HENARES – , rodiště Miguela de
Cervantes, prohlídka historického centra, katedrála, rodný dům M. de Cervantes, universitní čtvrť
4. den: MADRID, prohlídka hlavního města Španělska, Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského
paláce, možnost návštěvy Musea Lazaro Galdiano
5. den: El Escorial – , prohlídka jedinečného královského paláce a muzea, přejezd do historického města
SEGOVIA – , jeden z nejzachovalejších římských
akvaduktů v Evropě, exteriér pevnosti Alcazar, románský kostel Veracruz, městské opevnění
6. den: AVILA – , prohlídka historického centra, mohutné městské hradby, katedrála, přejezd do TOLEDA – , muzeum El Greca, katedrála, kostel Sv. Tomáše s jedinečnou mudejarskou věží, bývalá synagoga,
dnes kostel Santa Maria la Blanca, mešita z 10. století,
ARANJUEZ – , letní královský palác, nám. Mariblanca s paláci šlechty
7. den: cesta do pevnostního města CUENCA – , „zavěšené domy“, věž Mangana, katedrála, odjezd do horského města proslulého mudejarskou aragonskou architekturou TERUEL – , náměstí Carlos Castell, mudjarská
katedrála, kostel San Pedro, věž San Martín
8. den: BARCELONA – architektonická díla A. Gaudího – park Guel, Sagrada Familia, exteriér Casa Mila, prohlídka gotického centra a přístavu
9. den: Program A volný program, odjezd do ČR; Program B
volno, (dle času možnost koupání), transfer na letiště a odlet do ČR
10. den: Program A příjezd do ČR odpoledne (Id)
Cena zahrnuje program A dopravu autobusem; program B letenku Praha-Španělsko-Praha, letištní taxy
a poplatky, program A+B: 7x ubytování, 7x polopenzi
(snídaně a večeře), dopravu autobusem po Španělsku,
průvodce; neobsahuje léčebné pojištění, vstupy (80 €).
Příplatek 2.890 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.
Ubytování je zajištěno v hotelech kategorie **/*** ve
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím s polopenzí.

Schodiště do věže katedrály Sagrada Familia
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Gaudího „gauč“ v Güellově parku v Barceloně k večeru

A66

Cesta po Španělském
království
Málokterá země v Evropě oplývá takovým bohatstvím památek jako Španělsko. Zájezd je obrazem
všeho nej této země.
1.5.–13.5.
19.6.–1.7
10.7.–22.7.
21.8.–2.9.
11.9.–23.9.
16.10.–28.10.

út–ne
út–ne
út–ne
út–ne
út–ne
út–ne

17.990,18.990,18.990,18.790,17.990,17.990,-

22-132
22-133
22-134
22-135
22-136
22-137

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (Be, Ro, Pl, další dle dohody), transfer do Španělska
2. den: ubytování na pobřeží Costa Brava, relaxace a koupání
3. den: ZARAGOZA, katedrála, mudéjarské kostely,
arabský palác Aljafería, španělská tržnice, náměstí Santa Maria del Pilar
4. den: MADRID, královský palác El Escorial – ,
okružní projížďka městem, Puerta del Sol, Plaza Mayor,
možnost návštěvy galerie El Prado nebo Cervatesův památník
5. den: TOLEDO – , katedrála, náměstí Zocodóver, muzeum El Greca, návštěva kovodělné manufaktury
6. den: GRANADA, královská kaple, Albaicín, Alhambra a zahrady Generalife – , fakult. večerní flamenco
7. den: CÓRDOBA – , mešita, Alcázar, Židovské město, květinové ulice s arabskými patii
8. den: SEVILLA – , La Giralda, Zlatá věž, maurský palác Alcázar, čtvrť Santa Cruz s typickými patii, britská kolonie Gibraltar, noční přejezd na Costa Azahar
9. den: PEŇISCOLA, hrad Papa Luna, možnost koupání a projížďky lodí, přejezd na pobřeží Costa Brava
10. den: GERONA, středověká židovská čtvrť, románské kostely a středověké hradby, TOSSA DE MAR, jedno z nejkrásnějších letovisek Costa Bravy, historické centrum
11. den: klášter Montserrat, BARCELONA, proslulý
bulvár Rambla, Kolumbův památník, Sagrada Familia,
Casa Batlló, fakult. akvárium a Picassovo muzeum
12. den: volný program, odpoledne odjezd do ČR
13. den: příjezd do Prahy odpoledne (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 9x hotel (2lůž. pokoje), 9x polopenze, prohlídka tradiční toledské manufaktury, průvodce, infomateriál; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné (95 €).
Příplatek 364 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 3.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Sleva 300 Kč pro 3. osobu na pokoji.

A66a – Cesta španělským
královstvím letecky
Obdobný zájezd s leteckou dopravou oběma směry.
2.5.–12.5.
20.6.–30.6.
11.7.–21.7.
22.8.–1.9.
12.9.–22.9.
17.10.–27.10.

st–so
st–so
st–so
st–so
st–so
st–so

25.990,26.990,26.990,25.990,24.990,24.990,-

22-138
22-139
22-140
22-141
22-142
22-143

1. den: odlet z Prahy do Španělska, ubytování
2.–10. den: program jako 3.–11. den u zájezdu A66
11. den: volno, transfer na letiště a odlet (Id)
Cena zahrnuje dopravu letecky do Španělska a zpět, letištní taxy a poplatky, autobus po Španělsku, 9x hotel
(2lůž. pokoje), 9x polopenze, prohlídka tradiční toledské
manufaktury, průvodce, infomateriál; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (95 €).
Příplatek 310 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 748 Kč připojištění stornopoplatků, max. limit plnění (80% z ceny zájezdu) nejvýše však 35.000 Kč.

A68

Svatojakubská pouť
do Santiaga (UNESCO)

út–ne

27.990,-

Příroda a umění Andalusie

Za nejkrásnějšími místy Španělska do oblasti Andalusie.

Vyhlášená poutní cesta do Santiaga de Compostela, které už po staletí láká cestovatele díky přírodě plné kontrastů, mystické kontinuitě a historickému
bohatství. V programu – pěší pochody ve stopách
poutníků. Pro vaše pohodlí do Madridu letecky.
2.6.–10.6.

A69

Andalusie letecky

22-144

1. den: odlet z Prahy do Madridu (za přípl. transfer z Br),
BURGOS – , město spjaté se jménem El Cid, katedrála,
renesanční brány, Casa del Cordón, Plaza Mayor
2. den: burgoská katedrála, klášter Huelgas Reales, ve
13. stol. královský panteon, turistika kastilskou mesetou z HONTANAS do CASTROJERIZ (10 km), ruiny kostela a klášter sv. Antonína ze 14. stol., FRÓMISTA, románský
kostel San Martin, CARRIÓN DE LOS CONDES, (svatojakubská tradice), klášter San Zoilo z 9. st., SAHAGÚN,
“španělské Cluny”, mudéjarský kostel San Tirso, kostel
San Miguel de la Escalada v mozarabském stylu
3. den: turistika z CALZADA DE COTO do BERCIANOS typickou kastilskou rovinou (7,2 km), LEÓN, hlavní město středověkého Španělska, katedrála a kostel sv. Isidora,
vrcholná umělecká díla, býv. špitál poutníků San Marcos
4. den: ASTORGA s románskými a středověkými hradbami, gotická katedrála, biskupský palác (A. Gaudí), muzeum Svatojakubské cesty, turistika z CRUZ DE HIERRO
do ACEBA (8,5 km), jeden z nejhezčích úseků Svatojakubské cesty, malebná ves MOLINASECA se šlechtickými domy, PONFERRAD, templářský hrad z 11. stol., kostely
5. den: VILLAFRANCA, středisko oblasti el Bierzo, románský kostel de Santiago, turistika z RUITELÁN do
O CEBREIRO (9,7 km), vesnice opředená legendami,
brána do Galicie, benediktýnský klášter Samos, jeden
z nejstarších klášterů ve Španělsku
6. den: turistika z FERREIROS do PORTOMARÍN (8,8 km)
zelenou galicijskou krajinou až k řece Mino, PORTOMARIN s římským mostem, přejezd k vrcholu Monte de Gozo, SANTIAGO DE COMPOSTELA – , katedrála, pradávný cíl poutníků, Plaza del Obradoire, centrum města
s řadou paláců, klášterů a kostelů
7. den: FINISTERRE „konec země“ s poutním kostelem
ze 12. stol., odpoledne návrat do SANTIAGA, volno
8. den: univerzitní město SALAMANCA – , staré město od Plaza Mayor, jednoho z nejhezčích náměstí ve
Španělsku, k Mušlovému domu a baroknímu kostelu Clerencía, Nová katedrála,románská Stará katedrála,
historické budovy University, muzea, Casa Lis s vyhlídkou na řeku Tormes a románský most
9. den: ráno odjezd do Madridu, odlet do Prahy (Em)
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Madrid-Praha, letecké taxy, dopravu busem po Španělsku, 8x hotel (2lůž.
pokoje), 8x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění a vstupné.
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 405 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.000 Kč za svoz z Brna do Prahy a zpět.

Patio de los Arrayanes v Alhambře (Granada)

5.6.–12.6.
2.10.–9.10.

út–út
út–út

18.990,18.990,-

Tak tomuhle se říká „andaluský balkon Evropy“

22-145
22-146

1. den: odlet Praha-Malaga, transfer do TORREMOLINOS, prohlídka města a jeho jedinečné architektury
2. den: SEVILLA – „perla Andalusie“, kdysi nejbohatší město celého Španělska, Giralda, minaret staré mešity – symbol města, krásný pohled na město, prohlídka
Alcázaru, někdejší rezidence emirů, katedrály, židovské čtvrti
3. den: cesta pohořím Sierra de Ronda do městečka
RONDA, kaňon řeky Tajo, návštěva nejjižnějšího cípu
Evropy GIBRALTARU, britská kolonie s pevností, setkání evropské a africké kultury, Gibraltarská skála, jako jediná v Evropě osídlena opicemi magot
4. den: odpočinek u moře, prohlídka, fakultat. možnost lodního výletu z ALGECIRASU do marockého
TANGERU
5. den: výlet do GRANADY – pod pohořím Sierra Nevada, prohlídka jedinečného komplexu paláců, pevností a zahrad maurských vládců Alhambra a pevnost Generalife, jedinečný Lví dvůr či úchvatné zahrady nebo
královský palác
6. den: celodenní výlet do CORDÓBY – s návštěvou
jedinečné maurské mešity přeměněné na křesťanský
chrám, kouzelné uličky, židovská čtvrť a zahrady Alcázar
7. den: individuální relaxace u moře
8. den: přejezd do MÁLAGY, město s pevností Alcazaba
a katedrálou, transfer na letiště, přelet do ČR (Si)
Cena zahrnuje zpáteční letenku do Španělska včetně letištních a bezpečnostních tax (3.000 Kč), dopravu
ravu autobusem, 7x hotel s polopenzí (2lůžkovéé pokoje), prů
průvodce; nezahrnuje léčeb. pojištění a vstupy (85 € + 80 € za
lodní výlet do Tangeru).
Příplatek 252 Kč
za komplexní
xní pojištění.
Příplatek
k 3.000 Kč
za 1lůžkovýý pokoj.

Slavnostní chvilka pro Andalusanky, kterápak je Carmen?

Perlami maurské architektury (UNESCO): Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Alhambra
i nejstaší megality Evropy a Gibraltar, turistika v přírodním parku El Torcal a Sierra de Grazalema, bílé vesnice,
Ronda, kolébka corridy či pravěké jeskyně, vína i sherry,
tapas i mořské plody a rytmy flamenga..to je Andalusie
6.5.–14.5.

ne–po

19.990,-

21-147

1. den: odlet Praha – Malaga, transfer do Torremolinos
2. den: cesta pohořím Sierra de Ronda do městečka
RONDA, kaňon řeky Tajo, muzeem corridy, ochutnávka specialit a vín, turistika k pravěké jeskyni (malby
25 000 př.n.l.), cestou bílých vesniček „pueblos blancos“, horské městečko GRAZALEMA a GUACÍN s výhledem na Středozemní moře, Atlantik i Gibraltar, pobřežím
Costa del Sol se zastávkou BENALMADENĚ, historické
městečko a moderní stúpa
3. den: fakult. maurská cesta na sever Andalusie,
zastávka v oblasti Montilla, (víno), CÓRDÓBA – , maurské město na řece Guadalquir, židovská čtvrť, Mezquita
(mešita přeměněná na katedrálu), kouzelné uličky a vyzdobená nádvoří na Slavnost pátií a zahrady, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh, stříbrné filigránové šperky
a indiv.relaxace u moře i bazénu v TORREMOLINOS, vlakem
do BENALMADENY (Akvárium) nebo do MALAGY(Picasso)
4. den: výlet do pohoří Torcal: ANTEQUERA (původně římská Anticaria) s maurskou pevností, Dolmen de
Menga (národ. kulturní památka), turistika v přírodním parku El Torcal – vápencové skály v jedné z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy – ráj botaniků
5. den: mandloňová cesta přes NP Fuente de Fiedra
(sušenky mantecados) do perly Andalusie SEVILLY – ,
kdysi nejbohatší město Španělska, katedrála, věž La Giralda, Alcázar, rezidence emirů, kvetoucí zahrady
Reales Alcázares, patia a radnice a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz a atmosféra uliček, zahrady Maria Luisa, ubytování u Sevilly
6. den: vesničky u NP Doňana, JEREZ DE LA FRONTERA, město proslavené jezdeckou španělskou školou a vínem sherry, romantika přístavu El Puerto de Santa Maria,
ochutnávka sherry, CÁDIZ, katedrála a překrásné zahrady, pozdrav Atlantiku a bílému pobřeží Costa de la
Luz, cesta na nejjižnější cíp Španělska TARIFA, vyhlídky
na Afriku nebo návštěva GIBRALTARU, britské kolonie
s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, fakultativně terénní vozy na vrchol; návrat do Torremolinos
7. den: celodenní výlet do města GRANADA – , jedno
z nejkrásnějších měst světa, zasněžené vrcholky Sierra Nevada, centrum, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad maurských vládců Alhambra a zahrady Generalife,
jedinečná maurská architektura (využití světla, vody a ornamantů jako vizi pozemského ráje); jedinečný Lví dvůr, královský palác, uličky Albaicínu, cesta horamy Sierra Nevada a krajem bílých horských vesniček Las Alpujarras,
LANJARON (vyšívané koberečky, šunka)
8. den: po pobřeží Costa del Sol na „Balkón Evropy“
a za bílými vesničkami, FRIGILIANA (keramiky s arabskými ornamenty) a procházka nad kaňonem s úchvatnými
vyhlídkami, NERJA na vysokém útesu nad mořem, pravěká jeskyně Cuevas de Nerja, vyhlášené pochoutky tapas, MALAGA, přístav od dob Féničanů, katedrála přezdívaná Jednoruká, Nadace Picassa, hrad Alcazaba z 8. až
11.stol.se zahradami, archeologické muzeum, ruina hradu Castillo de Gibralfaro, večerní atmosféra, transfer na letiště, odlet pozdě v noci
9. den: přílet do Prahy k ránu
Cena zahrnuje zpáteční letenku, letenku Praha– Malaga –
Praha, dopravu místním luxusním autobusem, 7x hotel***
( 6x v Torremolinos a 1x u Sevilly) 7x polopenzi, průvodce ;
nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby, místní
dopravu a vstupné (cca 90 €)
Příplatek 3400 Kč za 1lůžkový pokoj
Příplatek 650 Kč za vstupné a rezervaci na Alhambru.
Příplatek 800 Kč za fakultativní výlet do Cordóby (od 20 os).
Příplatek 252Kč za komplexní pojištění.

Španělsko

A67

Lví fontána v Alhambře jak z Tisíce a jedné noci

A — Kultura a příroda Evropy

Že Gaudího styl je nezaměnitelný dokazuje i Astorga

25

Porto město vzniku portského vína s mosty přes řeku Duero

A70

Španělsko a Portugalsko,
za poklady UNESCO
Navštívíte památky UNESCO na Svatojakubské cestě,
Leonu, Galicie, Kastilie a Aragonie. Ochutnáte pravé
portské a červená vína z oblasti Rioja a pocítíte původní atmosféru Extramadury se zelenými kopci a středověkými městy u řeky Duero, kterou si zachovala jen díky své odlehlosti. Odpočinete si na plážích Costa Brava

A — Kultura a příroda Evropy

Španělsko, Portugalsko

8.6.–21.6.
31.8.–13.9.

pá–čt
pá–čt

17.990,17.990,-

22-148
22-149

1. den: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách
2. den: Costa Brava, MARESME, odpočinek u moře
3. den: TARRAGONA – , římský amfiteatr s kostelem,
pretorium, katedrála, VALENCIA, katedrála, gotický Palác
Generality, gotická síň kde se obchodovalo s hedvábím–
4. den: kraj Estremadura: GUADELOUPE historické
centrum, klášter sv. Marie Guadelupské, TRUJILLO, rodiště objevitelů Peru bratří Pizarrů, Palacio del Marqés
de la Conquista, kostel se sarkofágy, palác objevitele Ekvádoru a Amazonky Orrellana, maurská pevnost
5. den: MÉRIDA – s římskými památkami, divadlo, amfiteátr, chrám, Trajánův oblouk, akvadukt, CÁCERES – ,
gotické jádro města s bohatými renesančními paláci
6. den: SALAMANCA – , Plaza Mayor, stará a nová katedrála, univerzita, Mušlový dům
7. den: Portugalsko, PORTO – město vzniku portského vína, katedrála, radnice, staré město, mosty přes řeku
Duero, GUIMARAĒS – , hrad, středověké město, paláce
8. den: nejslavnější poutní místo SANTIAGO DE
COMPOSTELA – , katedrála, komplex katedrálních
náměstí, paláce, kláštery
9. den: LA CORUŇA, Torre de Hércules – , slavný
kompletně dochovaný římský maják, LUGO, hlavní
město Galicie, římské hradby – , PONFERRADA, katedrála, templářský hrad, ASTORGA, neobvyklý biskupský palác od A. Gaudího, katedrála
10. den: LÉON, katedrála s nádhernými vitrážovými okny, malebná stará čtvrť kolem Plaza Mayor, palác Casa
Botines od A. Gaudího, klášter San Isidoro la Real,
11. den: Svatojakubská cesta v Kastílii – : SAHAGÚN,
FRÓMISTA, BURGOS, katedrála – , brána Santa María,
pomník španělskému hrdinovi El Cidovi, staré město
12. den: ZARAGOZA – , metropole Aragonie, proslulá
mudéjarská architektura, katedrála, bazilika, tržnice, obrovský maurský palác Aljafería z 11. století, pobřeží
Costa Brava, MARESME
13. den: odpočinek u moře, odjezd do ČR večer
14. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 11x hotel (2lůž. pokoje), 11x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné a ochutnávky (80 €).
Sleva 400 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 392 Kč za komplexní pojištění.

A70a – Španělsko a Portugalsko,
za poklady UNESCO
Obdobný zájezd s leteckou dopravou oběma směry.
9.6.–20.6.
1.9.–12.9.

so–st
so–st

24.390,24.390,-

22-150
22-151

1.den: odlet z Prahy do Španělska, ubytování na Costa
Brava
2.–10. den: program jako 3.–11. den u zájezdu A70
11. den: Costa Brava, odpočinek u moře, večeře
12. den: snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy
ahy
Cena zahrnuje dopravu letecky, dopravu autobusem
sem
po Španělsku a Portugalsku, 11x hotel (2lůž. pokoje),
oje),
11x polopenze, průvodce; nezahrnuje letištní poplatatky, komplexní pojištění, vstupné a ochutnávky (80 €)
Sleva 400 Kč/os. pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji.
oji.
Příplatek 3.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 336 Kč za komplexní pojištění.

26

Z Čech až na konec světa – útesy Cabo da Rocca

A71

Velká cesta Portugalskem
Portugalsko, země odvážných
plavců a zámořských objevů, gotických katedrál a klášterů v manuelském
slohu, půvabné krajiny a portského vína, členitého pobřeží i příjemných lidí.
Nejzápadnější výspa kontinentální Evropy láká k návštěvě a poznávání.
A 29.5.–10.6.
C1
29.5.–9.6.
B
30.5.–9.6.
A 21.9.–3.10.
B
22.9.–2.10.
C2 22.9.–3.10.
A – Autobusem

18.990,út–ne
22-152
21.990,út–so
22-153
26.990,st–so
22-154
18.690,pá–st
22-155
26.990,so–út
22-156
21.690,so–st
22-157
B – Letecky
C – Let/Bus

1. den: Program A+C1: odjezd z ČR v dopoledních
hodinách, (svoz Ber, Hoř, Rok,Pl; za 330 Kč Br, Li, Pa, HK)
2. den: Program A+C1: dopoledne příjezd na pobřeží Středozemního moře, volno, možnost koupání. Program B+C2: odlet, přílet do Španělska a transfer do hotelu, volno, dle času příletu možnost koupání
Dále společný program A+B+C:
3. den: přejezd přes Kastilii, (Toledo) a Extremaduru
do Elvas
4. den: ELVAS, pevnost a hradby, akvadukt Da Amoreira, ÉVORA – , Staré město, katedrála, římský Dianin chrám, klášter Dos Lóios, městské paláce
5. den: celodenní LISABON, starobylá čtvrť Belém,
klášter sv. Jeronýma, věže Belém, čtvrť Alfama, královský hrad
6. den: rybářské městečko CASCAIS, nejzápadnější
mys Evropy Cabo da Roca, nejkrásnější palác portugalských králů Sintra – , Staré město, královský palác
7. den: LISABON – , individuální celodenní program,
možnost návštěvy slavných muzeí, oceánia, park Expo '98
8. den: Batalha, královský klášter – (nejvýznamnější
dílo manuelské gotiky), Fátima, jedno z nejvýznamnějších
poutních míst křesťanského světa, TOMAR – , klášter
de Cristo, synagoga, proslavené „Okno z Tomaru“, ubytování v Coimbře
9. den: COIMBRA, Stará a Nová katedrála, akvadukt,
historické budovy univerzity, GUIMARAES – , královský
hrad, palác Dos Duques, Staré město, BRAGA , katedrála, Bom Jesús del Monte, ubytování v Portu
10. den: PORTO, katedrála Terreiro da Sé, gotický chrám Sao Francisco, radnice, mosty přes řeku Douro,
ochutnávka portského, odjezd z Portugalska odpoledne
11. den: příjezd na pobřeží Středozemního moře, ubytování, volný program
12. den: volný program, Program A+C2: odjezd do ČR;
Program B+C1: odlet do ČR, přílet do Prahy
13. den: Program A+C2: příjezd do ČR v odpoledních
hodinách (Id)
Cena zahrnuje – program A: dopravu autokarem, 9x ubytování, 9x polopenze (snídaně a večeře), program B: leteckou dopravu Praha-Španělsko-Praha, letištní taxy a poplatky, transfer letiště-hotel a hotel-letiště, 9x ubytování, 9x
polopenze (snídaně a večeře), program C: jednosměrnou
letenku, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, doprava busem – jeden směr, 9x ubytování, 9x polopenze (snídaně a večeře), program A+B+C: dopravu autokarem v Portugalsku, průvodce, ochutnávka portského; neobsahuje
komplexní pojištění, vstupy (cca 100 €).
Příplatek 3.890 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 364 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 500 Kč pro 3. osobu na pokoji. Ubytování je
zajištěno v hotelech kategorie **/*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím (Španělsko, Portugalsko). Ve všech případech je zabezpečena polopenze
(snídaně a večeře).

Pestrost keramiky Azulechos proslavila Portugalsko

A72

Španělsko, Portugalsko
Navštívíte všechna známá a turisty vyhledávaná místa Španělska a Portugalska a navíc si zkrátíte
dlouhou cestu do Španělska letadlem.
14.9.–24.9.

pá–po

27.990,-

22-158

1. den: přílet do Španělska, ubytování dle času příletu
2. den: SEGOVIA– , vyhlášený římský akvadukt, hrad
Alcazar, katedrála, MADRID– , hlavní město Španělska,
Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol
3. den: přejezd do Portugalska, SALAMANCA– ,
historické univerzitní město, katedrály, portály na klášterech, Dům Mušlí, Plaza Mayor
4. den: přístav PORTO, město známé výrobou portského vína, univerzitní město COIMBRA s katedrálou, kostel Svatého kříže
5. den: TOMAR– , templářský hrad a klášter, klášter
Batalha, ALCOBAÇA – , klášter Panny Marie, poutní město FATIMA
6. den: SINTRA– , jedno z nejstarších královských
měst, často opěvovaná básníky, nejzápadnější výběžek
Evropy Cabo Da Roca, LISABON – , čtvrť Belém, klášter Jeronýmů, věž
7 den: přejezd na pobřeží Algarve, městečko LAGOS,
možnost koupání na plážích mezi skalisky
8. den: „perla Andalusie“ SEVILLA – , třetí největší katedrála v Evropě, bílá židovská čtvrť, bývalé arabské sídelní město CORDÓBA – , mešita, židovská a stará čtvrť
9. den: GRANADA – , město na úpatí pohoří Sierra Nevada, pohádkově krásné památky z dob maurské nadvlády, palác Alhambra, letohrádek Generalife
10–11. den: TOLEDO – , krásná katedrála, dům malíře
El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca, odlet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou přepravu do Španělska a zpět,
letištní taxy a poplatky (2.000 Kč), dopravu dle programu, 10x ubytování, 10x snídani (1x snídaňový balíček),
5x večeři, průvodce, komplex. pojištění; nezahrnuje
vstupné (80 €).
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 520 Kč vstupné do Alhambry s rezervací (nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK potvrdí až měsíc před odjezdem, nebude-li, částka bude klientovi vrácena).
Příplatek 495 Kč připojištění stornopoplatků, max. limit plnění (80% z ceny zájezdu) nejvýše však 40.000 Kč.

Batalha, učiněný skvost mudacherské architektury

Kraj Murcia a Costa Blanca,
Jižní Andalusie
Poznávací zájezd po východním pobřeží Španělska,
krajem Murcia s poutními misty a nejvýznamnějšími
památkami Andalusie
3.10.–15.10
*4.10.–14.10

st–po
čt–ne

16.990,23.790,-

22-159
22-160

1. den: odjezd z Prahy ráno, (Pl a po trase), noční přejezd Francií
2. den: po poledni příjezd na pobřeží Costa Blanca,
ubytování, volno u moře
3. den: ELCHE, největší evropské palmové háje – ,
300 tis. palem datlových, Parque Municipal a zahrada El
Huerto del Cura, cesta vnitrozemím, zastávka v GUADIXU,
městečku s bizarními jeskynními domy, hotel v Granadě
4. den: Perla Andalusie GRANADA, Alhambra, komplex maurských paláců, pevnost Alcazaba, zahrady
Generalife, katedrála, královská kaple, Albaicín, fakult.
představení flamenga
5. den: CORDOBA, mešita Mezquita přestavěná na
katedrálu, židovská La Judería, hrad katolických králů
Alcázar, ubytování u Sevilly
6. den: SEVILLA, věž El Giralda a katedrála, palácový
komplex Alcazár, staré paláce, Torre del Oro, býčí arena, židovská čtvrť Santa Cruz, ubytování na Costa del Sol
7. den: pobyt u moře
8. den: Gibraltar, pevnosti ovládající vjezd do Středozemního moře, průjezd pohořím Sierra de Ronda do
městečka RONDA, návrat
9. den: půldenní výlet do MIJAS, vesničky „pueblos
blancos“ s krásným výhledem na moře a hory, variantně individuální volno u moře nebo MÁLAGA, katedrála, vrch Gibralfaro s opevněním a výhledem na město
10. den: městečko NERJA, koupání nebo návštěva bílé vesničky FRIGILIANA s maursko-mudejarskou čtvrtí,
akvadukt Aguila, nocleh v oblasti Mojácaru
11. den: cesta kouzelným krajem Murcia, poutní místo CARAVACA DE LA CRUZ, středověké hradby, hrad
a katedrála, ALICANTE, centrum, přístav, hrad Castillo
de Santa Bárbara, ubytování v oblasti Benidormu
12. den: celodenní volno v BENIDORMU, odpoledne
odjezd, noční přejezd
13. den: návrat odpoledne do ČR (In)
*11denní zájezd letecký zájezd
1. den: v poledne odlet z Prahy do VALENCIE, transfer do
BENIDORMU, volno u moře
2. – 10. den: program totožný jako autobusový zájezd.
11. den: BENIDORM, odpoledne transfer do Valencie.
Přílet kolem půlnoci do Prahy
Cena zahrnuje: dopravu autobusem,*letecká doprava
Praha–Valencie, letištní taxy (2500 Kč), dopravu autobusem; 10x hotel s polopenzí, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a místní dopravu (80 €).
Sleva 2.000/*2.200 Kč pro 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 6.000 Kč 1lůž. pokoj.
Příplatek 850 Kč prohlídka Alhambry s místním průvodcem (uzávěrka měsíc před odjezdem).

Makak je králem gibraltarské skály

Typické domky původních obyvatel Madeiry v Santaně

A74

A75

Mallorca patří k nejkrásnějším ostrovům Středomoří a svou rozmanitostí zaujme a příjemně překvapí
každého návštěvníka.

Snad nikde jinde na světě neuvidíte kvést tolik orchidejí, lilií, magnólií či ibišků, mnoho druhů vavřínů a kapradin, pohádkové vodopády, kouzelná jezírka a sytě zelená údolí – prostě subtropický ráj. Vítejte na Madeiře!
Zažijete Slavnost květin nebo Atlantský festival!

Kouzelná Mallorca

31.5.–9.6.
6.9.–15.9.

čt–so
čt–so

14.990,15.390,-

Madeira, květinový ostrov

22-161
22-162

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (HK, Pa, Pl)
2. den: BARCELONA, nočním trajektem na Mallorcu
3. den: jihozápadní část ostrova: pohoří Serra de Tramuntana, městečko VALLDEMOSA s kartuziánským
klášterem, ESTELLENCS, obec na strmých horských svazích, vyhlídka Mirador de Rivhard Rosa výhled na
temné moře a příkrá skaliska, původně rybářský přístav
PORT D’ANDRATX, koupání
4. den: severní část: mys Cap de Formentor, poutní klášter Lluc, PORT DE POLLENCA, ALCÚDIA, římské památky,
koupání, městečko INCA, centrum kožedělných řemesel
5. den: PALMA DE MALLORCA, gotická katedrála
La Seu, palác de l‘Almudaina, kostel sv. Eulalie, klášter
sv. Františka, Arabské lázně, koupání a relaxace
6. den: romantická městečka SOLLER a PORT DE
SOLLER, historická tramvaj, koupání, možnost výletu
lodí do zátoky Sa Calobra s procházkou do 2. největší evropské erozní soutěsky Torrent de Pareis
7. den: východ ostrova: jeskyně Coves del Drach (Dračí jeskyně) s jednou z největších podzemních vodních
ploch na světě, krátký koncert klasické hudby se světelnými efekty, PORTOCRISTO, MANACOR proslavené výrobou perel Majorica
8. den: volný den, relaxace u moře
9. den: trajekt na katalánské pobřeží, odjezd do ČR
10. den: příjezd do Prahy
Cena zahrnuje dopravu autobusem včetně výletů, trajekt na Mallorcu a zpět, 6x v hotelu (2lůž. pokoje), 1x
4lůžkové kabiny na trajektu, 6x polopenzi, průvodce,
komplexní pojištěníl; nezahrnuje vstupné (80 €).

A74a – Mallorca
křížem krážem letecky
Pro vás, kdo preferujete leteckou dopravu. Ubytování u moře na jednom místě umožňuje denní koupání a variabilitu programu.
9.6.–16.6.
15.9.–22.9.

so–so
so–so

15.990,15.990,-

22-163
22-164

1. den: večerní seznámení s letoviskem
2. den: koupání, podvečerní PALMA de MALLORCA,
hl.město ostrova, gotická katedrála La Seu, klidné uličky starého města
3. den: okruh ostrovem, pohoří Sierra de Tramontana,
slavné poutní místo a starobylý klášter Lluc, soutěska
Torrent de Pareis, Rajský potok, horskou silnicí do zátoky Sa Calobra, koupání, fakultativně plavbu lodí
při divokém pobřeží do malebného přístavu SÓLLER,
VALLDEMOSA, kartuziánský klášter, proslulý zimní romancí Chopina a Sandové, slavná manufaktura na zpracování kůže
4. den: typický trh v ANDRATX, ochutnávka vín Sv.
Kateřiny, koupání na kouzelných plážích
5. den: výlet za Mallorskými perlami, MANACOR,
známé výrobou umělých perel, Dračí jeskyně s největším
podzemním jezerem
6. den: koupání, odpolední lodní výlet do křišťálových zátok Sant Elmo a Dragonera s koupáním a sluněním
7. den: koupání, volno nebo
o večerní taneční show
v ESFOGERO
8. den: loučení s ostrovem, odlet
dlet do Prahy (Mo)
Cena zahrnuje letenku Praha-Mallorca-Praha,
-Mallorca-Praha, letištní taxy a poplatky, 7x hotel 3*, 7x polopenze, delegát; nezahrnuje komplexní pojištění, plavby
lavby lodí, návštěvu trhu,
ochutnávku, večerní taneční show a vstupné.
Příplatek 224 Kč za komplexní
exní pojištění.

15.4.–23.4.
*5.6.–12.6.

Slavnost květin
Atlantský festival

23.490,22.490,-

22-165
22-166

1. den: odlet z Prahy do Lisabonu, ubytování
2. den: LISABON – , prohlídka města, pevnost Alfama,
čtvrť Belém s pomníkem Jindřicha mořeplavce, klášter řádu
sv. Jeronýma, Cristo Rei, večer odlet na Madeiru
3. den: FUNCHAL, prohlídka hlavního města, návštěva vyhlášeného květinového trhu s nabídkou exotických
rostlin a místních ryb Espada, výjezd lanovkou na horu
Monte, krásné výhledy na město, poutní kostel Panny
Marie, fakult. jízda na proutěných saních, procházka
věhlasnou tropickou botanickou zahradou
4. den: rybářská vesnička CAMARA DE LOBOS, proslavená pobytem Winstona Churchilla, přejezd mezi banánovými plantážemi na slavný útes Cabo Giräo (589 m),
vesnička PORTO MONITZ se zajímavými vulkanickými
jezírky, procházka okolo levady (akvaduktu) poblíž osady
RABACAL
5. den: fakult. celodenní výlet lodí na ostrov PORTO
SANTO, jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy, muzeum a dům K. Kolumba, okružní jízda po ostrově,
odpočinek a koupání na dlouhé písečné „Zlaté pláži“
6. den: celodenní program v Madeirských horách,
nenáročná turistika v oblasti Pico de Areiro, možnost
hřebenové tůry na nejvyšší horu ostrova Pico de Ruivo, fantastické výhledy, skanzen SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru trojúhelníku,
RIBEIRO FRIO, pstruží sádky, procházka podél levady na
jednu z nejkrásnějších vyhlídek – „Balkóny“
7. den: CAMACHA, výrobna a obchodní dům s typickým
proutěným zbožím, moderní kostel, lehká tůra po útesu mnoha barev SAO LOURENCO v SV části ostrova
a vulkanickou pouští, PORTO CRUZ, městečko pod Orlí skálou, lisovna cukrové třtiny, GARAJAU s 12 metrovou sochou Krista
8. den: FUNCHAL, vyvrcholení květinového festivalu, průvod plný květin, hudby a tance
9. den: transfer na letiště ve FUNCHALU, přílet do Prahy (Si)
*Termín 5.6.–12.6.: 8denní varianta zájezdu s obdobným programem v době konání Atlanského festivalu.
Zájezd je zkrácený o pobyt v Lisabonu.
Podrobný program www.geops.cz
Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha-Lisabon-Funchal-Praha/*Praha-Funchal-Praha (vč letišt. taxy a odbavení 1 zavazadla – 4.500 Kč), dopravu minibusem, 8x/*7x
hotel (2lůžkové pokoje), 8x/*7x snídani, průvodce; nezahrnuje léčeb. pojištění, fakul. akce a vstupné (120 €).
Příplatek 405 Kč/*360Kč za komplexní pojištění.

Mallorca, Madeira

A73

Mallorca v plném květu

A — Kultura a příroda Evropy a Blízkého východu

Cordóba – původně mešita, pak katedrála

Poloostrov Sao Lourenco
Lou
tvořený lávovými proudy
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Byzantské kostelíky připomínají křesťanské osídlení

Albánie, Makedonie a Černá Hora

Tajemný lodní výlet k ostrůvku Gospa s kostelíkem

A76

A77

A78

Vydejte se s námi na putování krajinou, která se
otvírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse
balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout
její ryzí duši takovou, jaká ve své podstatě je. Tvář krajiny je zde rozrytá tajuplnou minulostí Ochutnáme divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme až neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých.

Po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem
tajemných byzantských klášterů, vinic a tabákových polí. Čeká Vás pestrobarevná směsice památek
(muslimské, křesťanské i pravoslavné) a také uchvacující majestátné hory, průzračná jezera a panenská krajina.

Poznávací zájezd s pěší turistikou s několika variantami obtížnosti. Poznáte čtyři národní parky, historická města i panenskou přírodu býv. jugoslávsko-albánského pomezí, nádherné pobřeží s vysoko vystupujícím
pohořím. Budete mít čas i na pobyt a relaxaci u moře.

Tajuplným Balkánem
do Albánie

A — Kultura a příroda Evropy

Makedonie nejsou jen romantické hory, ale i útulné pláže

15.7.–26.7.

ne–čt

15.990,-

Národní parky Makedonie
a Ohridské jezero

22-167

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Po, Ji, Bla), tranzit do
Černé Hory, turistika v Prokletých horách (Prokletije), nocleh ve vesničce na úpatí pohoří Visitoru
3. den: METOHIJA, péčský Patriarchát, sídlo hlavy srbské pravoslavné církve, Dečanský klášter, největší sakrální stavba středověkého Srbska, několik tisíc freskových
kompozic, malebný PRIZREN, po Sarajevu nejzachovalejší
muslimské město na Balkáně, BAJRAM CURRI, městečko
s krásnou polohou v bohem zapomenutém kraji
4. den: časně ráno plavba po řece Drin, jedné z nejkrásnějších vodních cest, pozůstatky rozsáhlé pevnosti
Rozafat, albánské legendy o vzniku pevnosti
5. den: putování střední Albánií: Skanderbegovo
KRUJË, muzeum dějin bojů proti Osmanské říši, DRAČ
(Durrës) s městskými hradbami z dob byzantské říše,
BERAT – , nejstarší a nejkrásnější albánské město, kouzelná APOLLONIE se starým klášterem, původně starověké město boha Apollona, přejezd do Valonské zátoky
6. den: albánská riviera: dopoledne relax u moře s možností oběda (mořské speciality), výjezd do průsmyku Llogarë, vesnička DHËRMI s několika kostelíky, letovisko
HIMARE, pevnost Aliho Paši, ponorková základna v Palermském zálivu, SARANDË, perla albánské riviéry, večerní promenáda s datlovými palmami a oleandry
7. den: BUTRINT – , archeologický areál, turistika v NP,
vyvěračka Modré oko s ostře sytou i modravou barvou,
památková rezervace GJIROKASTRA – , pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, Starý bazar
8. den: údolí řeky Vjosë, PËRMET, malebné městečko
pod horami, turistická vycházka do vesnice KAMNIK,
vesnička MJORBA s kostelíkem s freskami
9. den: KORÇA „albánská Paříž“, centrum albánského
národního obrození, pravoslavná metropole VOSKOPOJA, turistika v NP Drenovë, unikátní skalní útvary
10. den: Ochridské jezero, jedno z nejstarších na naší
planetě, LIN, návštěva vykopávek s antickými mozaikami
v rybářské vesničce, zastávka v klášteře Sv. Jana Bigorského, procházka kolem jezera v NP Mavrovo
11.–12. den: TETOVO, stará turecká architektura a slavná Pestrá mešita (Šarena džamija), turistika na Popově
šapce v Šar Planině, transfer přes Srbsko do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 9x hotel/hotelový
komplex (2lůž. pokoje), 9x polopenzi, pobytovou taxu,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (80 €).
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.

17.8.–26.8.

pá–ne

12.990,-

22-168

1. den: odjezd z ČR (Pha, Pa, HK, Ji, Br), noční přejezd
přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko
2. den: hlavní město Makedonie SKOPJE, prohlídka
pevnosti, národní muzeum, největší mešita Mustafa Paši,
hodinové věže, kamenný most přes řeku Vardar, největší
makedonské tržiště – bitbazar, „albánské“ TETOVO, mešita Šarena Džamija, ubytování v NP Mavrovo
3. den: celodenní turistika v NP Mavrovo, pohoří Bistra, „valašská“ vesnička GALIČNIK (1.400 m), údolí řeky Radika, var. výstup na nejvyšší vrchol Madenica (2.163
m), koupel v průzračném jezeře Mavrovo
4. den: přejezd k Ohridskému „moři“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě, proslulý klášter Sv. Nauma (Metodějův žák) s vlastní palírnou kořalky, fakult.
loďkou k pramenům řeky Černý Drim, ubytování u jezera, koupání v křišťálové vodě jezera
5. den: město OHRID – , pevnost, 3 km hradeb a strážních věží, nejstarší ohridský kostel Sveti Pantelejmon,
antický amfiteátr, koupel v Ohridském jezeře
6. den: krátká turistika dolinou NP Galičica, jezero Prespa s písečnou pláží, koupání, vykopávky římského města Heraclea, skvělé mozaiky, nocleh v NP Pelister
7. den: celodenní turistika NP Pelister v pohoří Baba, mystická kamenná „moře“, dle možností večerní BITOLA, město s unikátní atmosférou
8. den: město PRILEP na úpatí „měsíční krajiny“ s orientálním centrem, pevnost Markovi Kuli, hrad kralevice
Marka, túra ke klášteru Treskavec nebo výlet ke klášteru sv. Archandela, nocleh
9.–10. den: možnost exkurze do vinařství v NEGOTINU, nákupy, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko, příjezd do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel/hotelový
komplex (2lůž. pokoje), 7x polopenze, pobytová taxa,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, fakult. akce a místní dopravu (60 €).
Příplatek 2.400,- Kč za 1lůžkový pokoj.

Posezení v kavárničce k dovolené patří

Národní parky a moře
Černé Hory

29.6.–8.7.
17.8.–26.8.
31.8.–9.9.

hotel

chata

13.490,13.490,12.890,-

10.570,10.570,10.370,-

22-169
22-170
22-171

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Pa, HK, Po, Ji, Br), noční přejezd přes Srbsko
2. den: orient v černohorském městě PLEVLJA, Pašova
mešita Gazi Husei s minaretem, procházka k unikátnímu
klášteru Svaté trojice z 12. století, most nad kaňonem řeky Tara do pohoří Durmitor, horské středisko ŽABLJAK
3.–4. den: turistika v NP Durmitor, variantní túry k jezerům Zminje a Jablan i výstup na některý ze 48 vrcholů nad
2.000 m nebo výstup na nejvyšší horu Durmitoru, kamennou pyramidu Bobotov Kuk (2.522 m), pro zájemce fakul.
raftování na řece Tara (45 €), turistika náročnější výstup
na stolovou horu Cvrvena greda (2.164 m), lehčí výstup
s lanovkou na Savin Kuk (2.313 m), výšlap na vyvýšeninu
Ćurovac (1.625 m) s vyhlídkou do kaňonu řeky Tary
5. den: kaňon řeky Tara – , nejdelší a nejhlubší kaňon Evropy (až 1.300 metrů hluboký), NP Biogradská
Gora s nejkrásnějším ledovcovým jezerem na Balkáně,
jeden ze tří největších pralesů Evropy, turistika u jezera,
divokým kaňonem řeky Morača, ubytování u moře,
večerní prohlídka historického centra BUDVY
6. den: prohlídka města BAR, NP Skadarské jezero na
černohorsko-albánském pomezí (rezervace vodního ptactva), fakultativě projížďka po jezeře s koupáním, piknik
7. den: cesta s vyhlídkami na Boku Kotorskou – fjord
Balkánu, NJEGUŠI, rodné město černohorských vladyků,
sušárna pršutu, možnost ochutnávky vína a sýra (za příplatek), NP Lovčen, CETINJE, po staletí hlavní město Černé Hory, centrum náboženského života, možnost výstupu
na Jezerski vrch (1.660 m), mauzoleum Petra II. Njegoše
8. den: KOTOR, středověké město, výstup k pevnosti sv. Ivana, variant. pěší túra nad Bokou Kotorskou
s úchvatnými výhledy, koupání a relaxace u moře
9. den: TIVAT, koupání a nákupy nebo fakultativní výlet
po Boce Kotorské: ostrov Gospa, starobylé městečko
PRČANJ a PERAST, město námořníků, ostrov sv. Marko,
koupání, HERCEG NOVI, nejzelenější město Jadranu, fakult. fishpiknik ve městečku ROSE
10. den: návrat do ČR v podvečer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel/hotelový či
apartmánový komplex s polopenzí (3x ve vnitrozemí, 4x na
pobřeží) nebo *nižší cena – 7x 3–5lůž. apartmán s vlastní
stravou a 1x porce pečeného jehněte nebo pstruh se salátem, víno a rakije, vedoucí zájezdu, komplexní pojištění;
nezahrnuje lodní výlety, fakul. akce a vstupné (cca 70 €).
Příplatek 1.800/2.200 Kč za 1lůž. pokoj chatka/hotel.

A79 – Mořský park Laguna
Pohoda a relaxace na břehu Jadranu, komfortní
bydlení s volným vstupem do aquaparku Laguna, 7 bazénů s teplou mořskou vodou s výhledem na moře.
27.3.–1.4.
13.11.–18.11.

Na břehu Ohridského jezera
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út–ne
svátek

5.990,5.990,-

22-172
22-173

Celodenní koupání a relaxace v mořském parku nebo pěší
výlet do starého přístavu PIRAN. Při zpáteční cestě zastávka ve městě KOPER. Odjezd z Prahy ve 21 h, návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi
formou bohatého bufetu, 4denní vstup do aquaparku
v řádné otvírací době, pobytová taxa, vstup do casina, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a další vstupy např.
noční koupání, wellness a sauny. Vhodné i pro kolektivy.
Podrobný program na str. 56 nebo na www.geops.cz.

A80

A81 – Slovinsko,

Krása nedotčené přírody Julských
Alp v podobě vodopádů, soutěsek,
jezer, pramenů a krasových jeskyní
v kombinaci s koupáním v Jadranu nebo alespoň v mořských lázních Laguna, řadou památek UNESCO i procházkou podél slovinských jezer, starými městy, hrady,
dobrým jídlem a vínem... To vše vás čeká ve Slovinsku.

…a hory jsou tak vysoko, že se mraků dotýkají a jezerní hladina tak hladká, že se v ní slunce třpytí. Pobyt na
jednom místě na břehu jezera umožňuje větší svobodu.
Relaxační víkend s pobytem u Bohinjského jezera bez nočního přejezdu. V době státních svátků.

Slovinsko, hory a moře

5.6.–10.6.
7.9.–12.9.

út–ne
pá–st

7.890,7.890,-

21-174
21-175

1. den: odjezd ve 20 hodin z Prahy, (HK, Pa, Br, po trase
dle dohody), transfer přes Rakousko
2. den: perly Julských Alp: prohlídka srdce Triglavského
NP KRANJSKE GORY, toulky údolím Tamar k vodopádům, prameny Sávy Dolinky, Planica (skokanské můstky),
pramen Nadiža nebo Crna voda, kouzelná krajina slovinsko
italských jezer Laghi di Fusine, KRANJSKA GORA a gastronomické speciality, turistika v soutěsce Vintgar (1.400 m
dlouhá), letovisko BLED s majestátním hradem vysoko nad
Bledským jezerem, procházka podél jezera, Titova vila, ubytování u Bohinjského jezera, možnost večerní procházky
3. den: Triglavský národní park a jezero Bohinj: turistika podél největšího slovinského vodopádu Savica (72 m),
STARA FUŽINA a koryto řeky Mostnice, dále možnost varianty programu: variantně plavba lodí po jezeře Bohinj
a procházka podél jezera nebo lanovkou na Vogel, výhledy a kouzelná hřebenová turistika podle náročnosti,
odpoledne možnost využití hotelového bazénu
4. den: ŠKOFJA LOKA, staré městečko, kulturní památka Slovinska a hrad Loški grad, kdysi správní sídlo biskupů
z Freisingu, LUBLAŇ, prohlídka hlavního města Slovinska,
odkaz stavitele J. Plečnika, unikátní krasový systém
Škocjanské jamy – , 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty,procházka s výhledy
přes propast, ubytování, hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, večerní procházka do PORTOROŽE,
možnost využití Casina nebo večerního Piranu
5. den: dopolední koupání ve slaných hotelových
bazénech Laguna nebo prohlídka starobylého přístavu
PIRAN, náměstí v benátském stylu, cesta podél pobřeží,
jeskyně slovinského krasu Postojenské jeskyně – ,
největší krápníkové jeskyně Evropy, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb, zastávka u romantického „loupežnického hradu“ ve skalách
Predjamski grad, večerní město MARIBOR nebo variantně LUBLAŇ, možnost fakultativní večeře
6. den: návrat ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a turistické zdatnosti klientů.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž pokoje, 2x u jezera, 1x u moře s lázněmi), 3x polopenzi (švédské
stoly), koupel v hotelových bazénech, průvodce, infomateriál; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do objektů
a na akce, lanovky a vstupy do sauny (doporučujeme 60 €).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

jezerní ráj a Julské Alpy

5.7.–8.7.
27.9.–30.9.

svátek
svátek

7.490,6.990,-

21-176
21-177

1. den: odjezd ve 6 hodin z Prahy, (Br, po trase dle dohody, svoz od 6 osob: HK, Pa), transfer přes Rakousko
perly Julských Alp: BLED, Bledské a Bohinjské jezero,
lanovka na horu Vogel, překrásné výhledy na Bohinjské
jezero, turistika k vodopádu Savica, večerní procházka podél jezera
2.–3. den: Triglavský NP, busem k prameni Nadiža, botanický ráj orchidejí, procházka k prameni Sávy, turistika
soutěskou Vitgar, plavba lodí po jezeře Bohinj, rázovitá obec STARÁ FUŽINA, event. i soutěska Mostnica nebo variantně celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení
kol nebo loďky a samostatný sportovní program, variantně celodenní hřebenová turistika s využitím lanovky na horu Vogel, překrásné výhledy na bohinjské jezero
4. den: jeskyně Slovinského krasu – : Postojenské
jeskyně, největší krápníkové jeskyně Evropy a Predjamski Grad ve skalách a nad kaňonem s tajnou jeskyní,
kde žil pověstný zbojník Erasmus Lueger, odpojedne odjezd do ČR, návrat do půlnoci
Program 2. a 3 dne upravuje průvodce podle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel*** (2lůž.
pokoje), 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné a lanovky a fakultativní služby (45 €).
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.

Postojenské jeskyně, nad bohatstvím krápníků oči přecházejí

A82

Tajemné jeskyně, víno
a moře Slovinska a Itálie
Když ve Slovinsku krajina zlátne a chystá se ke spánku a v Čechách se plíží podzim, každý zatouží po teplé mořské vodě, kouzelné krajině, výborném jídle a vínku. Pobyt v mořských lázních.
24.10.–28.10.

st–ne

6.990,-

21-178

1. den: odjezd ve 21 h z Prahy, (HK, Pa, Br, po trase dle
dohody), cesta přes Rakousko
2. den: LUBLAŇ prohlídka hlavního města Slovinska, odkaz stavitele J. Plečnika, kouzelná cesta krasovou krajinou na pobřeží Jadranu, ubytování v PORTOROŽI, v hotelu
se slanými bazény, využití teplých koupelí v zastřešeném
areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 wirlpoolů; sauny za příplatek
3. den: HRASTOVLJE, románský kostel sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty – , turistika
po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice a místní dobroty, návrat na
odpolední koupele, možnost návštěvy solných polí do Sečovlje nebo variantně celodenní pobyt v teplých mořských
lázních, procházka podél pobřeží do letoviska PORTOROŽ
4. den: krásy Slovinsko-italského krasu plného vinic,
jeskyní, hlubokých kaňonů – pastva pro oči, světoznámá
chovná stanice Lipica, bílí koně, španělská škola, středověká vesnice ŠTANJEL, favorit na titul nejkrásnější vesnice Krasu a Slovinska, návrat do mořských koupelí a saun,
variantně celodenní pobyt v hotelových lázních, večerní
procházka do malebného přístavního města PIRAN
5. den: cesta za kouzlem italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante, neobyčejné
stalagmity a krápníkové varhany, odjezd do ČR, návrat pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel***, 3x polopenzi formou bufetu, 4denní vstup do slaných bazénů Laguna (v řádné otevírací době), pobytovou taxu, vstup do
casina, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
(45 €) a fakult. služby (např. noční koupání, sauny – 15 € ).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Putování a relaxace
v Julských Alpách
Náročná i nenáročná turistika v Triglavském NP,
vodopády, horská jezera, týden relaxace na břehu Bohinjského jezera... dovolená pro každého, jak má být!
8.7.–15.7.

Predjamski grad s jeskyní chránil údolí v Slovinském krasu

Takové výhledy se vám naskytnou z místa jen „pár kroků“ pod vrcholem hory Vogel

ne–ne

10.990,-

21-516

1.–2. den: odjezd z Prahy večer, LUBLAŇ, prohlídka, turistika v soutěsce Vintgar, vodopád na Savici, ubytování u jezera
3. den: Triglavský NP: toulky údolím Tamar, pramen řeky Nadiža, KRANJSKÁ GORA, prameny řeky Sávy, turistika a ráj orchideí, večer využití sauny či bazénu
4. den: celodenní turistika do srdce NP k Triglavským
jezerům do Doliny sedmera jezera –
5. den: fakult. výlet do Slovinského krasu, Škocjanské
jeskyně – , největší podzemní kaňon světa, Postojenská
jeskyně, největší krápníková jeskyně v Evropě, turistika
jjesky
6. de
6
den: celodenní hřebenová túra na horu Vogel
(1.922
(1
1.92 m), nebo fakult. varianty: vláčkem k vodopádu Savice
vic
ce a Ribčev Laz; celodenní aquapark; celodenní pobyt
u je
jezera,
ez
možnost půjčení kol nebo loďky; rafting na řece
7.–8.
7.–8
8 den: romantický výlet lodí po Bohinjském jezeře, m
malebná soutěska Pokljuka, BLED s hradem, možnost
fakult.
faku
l večeře, večer odjezd, návrat do ČR ráno
Cena
a zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel*** u Bohinjského
hinjs
ké jezera, 5x polopenzi (bohatá formou švédských
stolů),
stolů
), průvodce;
p
nezahrnuje komplexní pojištění (224 Kč),
vstupné
vstup
pné včetně NP, jeskyně, loď a lanovku (60 €).
Příplatek
Přípl
late 350 Kč za fakultativní výlet 5. den.
Podrobnosti
Podr
obno na str. 77, nebo na www.geops.cz

Slovinsko

Rybaření na Bohinjském jezeře v Julských Alpách

A — Kultura a příroda Evropy

Dvojno jezero v srdci Triglavského národního parku
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Brugy se pyšní nejkrásnější radnicí v Belgii

Tradiční vážení sýrů v Almkaaru

A83

Holandsko, Velikonoce
a Den královny a Floriáda
« Křivolaké jsou dějiny člověka, ale přímočaré je dílo jeho » K.Čapek, Obrázky z Holandska. Amsterdam kosmopolitní velkoměsto, ráj muzeí a galerií (Rembrandt,
Gogh, Rubens), květinová velmoc, brusírny diamantů,
skanzen a ráj tulipánů, gastronomie a lidová řemesla,
sýry, pivo, pralinky... Velikonoce nebo velké oranžové oslavy Dne královny …a k tomu letos světová
zahradnická výstava Floriade!

A — Kultura a příroda Evropy

Holandsko, Belgie

A
B

5.4. – 9.4.
27.4. – 1.5.

Velikonoce
Den královny

6.990,6.990,-

21-179
21-180

A) VELIKONOCE A FLORIÁDA 2012
1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 6 osob: HK, Pa;
z Br za příplatek 400 Kč), noční transfer přes SRN
2. den: ALKMAAR, centrum sýrů gouda, město na
kanálech, tradiční historické vážení sýrů v krojích na
radničním náměstí, skanzen lidové architektury
a řemesel s větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS
s ukázkou výroby dřeváků, porcelánu, idylické posezení u jezera, cesta mezi větrnými mlýny, KEUKENHOF,
světoznámý park, barevná paleta květin na ploše 32 ha
lesoparku, kolem 6 milionů tulipánů a cibulovin, cesta lodí po kanále mezi kvetoucími políčky i lány kvetoucích cibulovin
3. den: AMSTERDAM, prohlídka historické části města, barevný květinový trh, exkurze do brusírny diamantů,
fakultativně projížďka lodí po grachtech, Muzeum Vincenta van Gogha nebo Rijksmuseum (Rembrandt) nebo
expozice Heineken, romantika uliček na kanálech nebo
fakultativně večeře
4 den: cesta na východ Holandska, VENLO, místo konání
světové zahradnické výstavy Floriade (která se koná 1x za 10 let). Na 65 ha přírodního parku předvádí víc
než 100 vystavovatelů z celého světa kouzla zahradnictví a květinářství
5. den: návrat do Prahy ráno na Velikonoční pondělí
a ještě stihnete pomlázku
B) DEN KRÁLOVNY 2012
1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 6 osob: HK, Pa;
z Br za příplatek 400 Kč), noční transfer přes SRN
2. den: cesta do Holandska, VENLO, místo konání světové zahradnické výstavy Floriade
3. den: KEUKENHOF, světoznámý park cibulovin,
skanzen lidové architektury a řemesel s větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS, návštěva sýrové farmy Alida Hoeve (ochutnávka a možnost zakoupení sýrů gouda, podvečer v rybářské vesničce VOLENDAM,
možnost večeře
4. den: AMSTERDAM, prohlídka historické části města v oranžový den oslav Dne královny (viz A), Muzeum
Vincenta van Gogha nebo Rijksmuseum (Rembrandt)
nebo expozice Heineken, romantika večerních uliček
na kanálech nebo fakultativně večeře, odjezd pozdě
večer
5. den: návrat do Prahy cca v poledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce, vstupenku na Floriade, pojištění
CK; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné, cesty lodí a metrem a fakult. akce.
Příplatek 1.500 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč 1x večeře
v Amsterdamu.
Příplatek 140 Kč
za komplexní pojištění.

A84

A86

Benelux
v barvách podzimu

Květinové korzo a Floriáda

Belgie a Holandsko – země pohody. Navštivte s námi
zajímavá města těchto dvou zemí: Brusel, Rotterdam,
Antwerpy, Gent, Delft a Gouda. Ubytování je zajištěno v hotelu s relaxačním centrem.
5.9.–10.9.

7.890,-

st–ne

22-181

1.–2. den: odjezd z Prahy večer (Pl), transfer přes SRN,
VENLO, světová výstava Floriade, ubytování v GILZE
s bazénem (2 noci)
3. den: město GOUDA, gotická radnice, muzeum sýrů, město DELFT, známé díky delftská fajáns (muzeum
a prodejna), ROTTERDAM, největší přístav Evropy, individ. muzea či vyhlídková věž Euromast
4. den: ANTWERPY, katedrála P. Marie, nám. s cechovními domy, radnice, GENT, hrad Graventseen, katedrála
Sv. Bavona, radnice, ubytování u BRUSELU, možnost večerní procházky do centra (1,5 km)
5.–6. den: pro zájemce památník WATERLOO či individ. program v BRUSELU, odpoledne prohlídka s průvodcem, nám. Grande Place – , katedrála Sv. Michaela, socha čůrajícího chlapečka, burzovní palác, večer
odjezd, noční přejezd, návrat do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x snídani,
vstupenku na Floriadu, průvodce; nezahrnuje komplex.
pojištění (168 Kč), vstupné (30 €).
Příplatek 2.750 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 1.200 Kč 2x večeře.
Příplatek 700 Kč 1x večeři (hotel u Bruselu).

A85 – Amsterdam a Brusel,
památky a muzea
Brusel, Amsterdam, evropská velkoměsta, významná
kulturní centra, ráj muzeí (Rembrandt, Gogh, Rubens),
brusírny diamantů, belgické pivo a pralinky...
26.9.–30.9.

svátek

5.990,-

21-182

1. den: odjezd z Prahy v 17 hodin (HK, Pa, Pl), přes SRN
2.–3. den: AALSMEER, největší květinová burza na
světě, AMSTERDAM, historické město, malebné kupecké domy nad kanály, přístav, barevný květinový trh, Coffeshop, umělecká atmosféra města, exkurze do brusírny
diamantů, projížďka lodí po kanálech a muzea: Rijksmuzeum (Rembrandt a nizozemské umění), Muzeum
Vincenta van Gogha (200 obrazů a 600 kreseb), moderní architektura, expozice Heineken (expozice výroby piva),
Rembrandtův dům nebo dům Anne Frankové
4. den: BRUSEL, „hlavní město Evropy“ s nejkrásnějším
náměstím, Královská umělecká muzea (Rubens, Cranach,
Breugel, Rembrandt), belgické pivo (překvapení) a pralinky
5. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel (2–3lůž. pokoje),
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, cesty
lodí a metrem (50 €). Příplatek 1.500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 360 Kč za 2x snídani, 450 Kč za 1x večeři.
Cena od 5.690 Kč/5.490 Kč pro 40 osob/studentů.

Slunečnice od Vincenta van Gogha

30

Květinové korzo „vonící pastva pro oči“

Moře, slaný vítr, grachty, tulipány, sýry, hráze a pastviny, to je Holandsko. A na jaře se koná slavné květinové
korzo a letos i mimořádná výstava květin Floriade 2012
18.4.–22.4.

st–ne

5.990,-

22-183

1.–2. den: odjezd z Prahy večer, ráno městečko VENLO,
místa konání 6. ročníku mezinárodní světové výstavy FLORIADE 2012 (výstava se koná jednou za 10 let),
celodenní prohlídka – květinářství, zahrádkaření, pěstování stromů, hub, cibulových květin, zahradní architektura
3. den: ALKMAAR, tradiční sýrový trh – nosiči v pestrobarevných čapkách, dřevené povozy, nenapodobitelné kouzlo, ZAANSE SCHANS, skanzen lidové architektury
a tradičních řemesel, výroba dřeváků, ochutnávka sýrů, větrné mlýny, AMSTERDAM, návštěva korunovační město,
exkurze do brusírny diamantů, projížďka lodí po grachtech
4. den: den v proslulém květinovém parku KEUKENHOF, kolem 6 milionů kvetoucích cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů, kolem parku projede světově
proslulé květinové korzo – přehlídka alegorických
vozů vytvořených pouze z květin, na závěr dne vyhlídková věž Euromast – výhled na největší evropský
přístav ROTTERDAM, v podvečer odjezd
5. den: návrat do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, plavbu lodí a vstupné.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

A87 – Holandská
květinová mozaika
13.4.–17.4.
*20.4.–24.4.

pá–út
pá-út

6.990,6.990,-

22-184
22-185

1. den: odjezd z ČR večer (Pha, Pl), noční průjezd SRN
2.den: VENLO, celodenní návštěva Floriade na
66 ha s více než 100 vystavovateli z celého světa, přejezd na ubytování do Bergenu, pro zájemce večeře
3. den: skanzen Zaanse Schans s větrnými mlýny
a ukázkami ruční výroby dřeváků a porcelánu, sýrová farma Alida Hoeve (ochutnávka a možnost zakoupení sýrů),
jarní květinový park Keukenhof, se 100 druhy tulipánů,
návrat na ubytování, pro zájemce večeře
4. den: největší květinová burza na světě v AALSMEERU, AMSTERODAM, prohlídka centra s průvodcem, návštěva brusírny diamantů, projížďka lodí po
grachtech, individuální program, večer odjezd do ČR
5. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel*** v Bergenu (2lůž. pokoje s přísl.), 2x snídani, průvodce, celodenní
vstupenku na výstavu Floriade; nezahrnuje komplexní pojištění (140 Kč), plavbu lodí (200 Kč) a vstupné (50 €).
Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300/600 Kč za 1x/2x večeře (3 chody).
*Květinové korzo jen u zájezdu s odjezdem 20. 4.

Pole barevných tulipánů v Keukenhofu

A91

Londýn a sídla
anglických králů

Jihozápad Anglie a Londýn

V metropoli Velké Británie si uvědo míte význam
anglické tradice, suchého anglického humoru
i Shakespearův odkaz dnešku.
26.5.–30.5.

so–st

6.690,-

22-186

1. den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Br), přes SRN do Calais
2. den: kanál La Manche, LONDÝN, celodenní prohlídka města: Parlament s legendárním Big Benem,
London Eye, vládní čtvrť Whitehall, Downing Street, Trafalgar Square, návštěva National Gallery nebo odpočinek v Covent Garden, Picadilly Circus, Buckinghamský
palác, Westminsterské opatství, místo korunovace králů
3. den: WINDSOR, nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence s kaplí sv. Jiří a reprezentačními síněmi, Eton
College nejstarší chlapecká škola, Hampton Court, královské sídlo Jindřicha VIII. s barokní zahradou, večer fakult.
zajištění vstupenek na muzikál Mama Mia (60–90 GBP)
4. den: LONDÝN, katedrála sv. Pavla, the Bank, srdce finančnictví, historické památky Londýna: Tower Bridge,
Tower of London, fakultativně lodí po Temži, GREENWICH – , čtvrť Londýna s bohatou námořní a královskou
minulostí, nultý poledník, královská observatoř
5. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, přejezd kanálu La
Manche, 2x hotel (2lůž.) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (za přípl. 140 Kč), vstupné (40 GBP).
Sleva 400 Kč za 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Vstupenky na muzikál Mama Mia na vyžádání (info v CK).

A89 – Londýn, Windsor, Oxford
Cestujte pohodlně lůžkovým autobusem.
5.4.–9.4.
4.5.–8.5.
19.9.–23.9.
31.10.–4.11.

velikonoce
svátek
st–ne
st–ne

6.590,6.590,6.590,6.590,-

22-187
22-188
22-189
22-190

1. den: odjezd v poledne přejezd přes SRN a Francii, trajekt z CALAIS do DOVERU
2. den: královská observatoř v GREENWICHI, cesta MHD do
centra LONDÝNA, Katedrála Sv. Pavla, Tower, Tower Bridge
3. den: zámek WINDSOR, OXFORD, univerzitní město
4. den: LONDÝN, Parlament a Big Ben, nám. Piccadilly Circus, Westminsterské opatství a katedrála, Trafalgar Square
5. den: návrat přes Francii a SRN, příjezd odpoledne (Ax)
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým busem, 2x trajekt, 2x
hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje vstupné (80 GBP).
Příplatek 1.200 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Poznámka: Výlet visutým vláčkem nebo lodí do Greenwiche je možné přesunout na 4. den dle počasí apod.

A90 – Londýn a Windsor
Za historií Londýna, s výletem do rezidence Windsor.
*12.5.–15.5.
16.5.–19.5.

so–út
st–so

7.300,7.300,-

22-191
22-192

1. den: odlet ráno z Prahy do LONDÝNA, prohlídka metropole na Temži, pevnost Tower, Tower Bridge, finanční centrum The City, katedrála sv. Pavla, ubytování u metra
2. den: půldenní výlet do WINDSORU, rezidence anglické královské rodiny, návrat do LONDÝNA, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, čtvrť Soho, muzea, fakult. večeře
3. den: LONDÝN, Westminster Abbey, Parlament a Big
Ben, vládní třídy Whitehall a Downing Street, Buckingham Palace, indiv. volno, odjezd do ČR, Eurotunel
4. den: příjezd v odpoledních hodinách (Si)
Cena zahrnuje letenku Praha-Londýn, letišt. poplatky,
dopravu busem, 2x hotel (2 lůžk. pokoje), 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupy (70 GBP).
* V tomto termínu: tam autobusem, zpět letadlem.

Poznejte Londýn a to nejzajímavější z jihozápadní Anglie včetně Stonhenge a zámku Windsor.
Letecká varianta vám ušetří čas.
15.7.–21.7.

ne–so

19.990,-

22-193

1.–2. den: odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna, transfer
do hotelu, ubytování, LONDÝN, ráno metrem do centra,
Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament, kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci, možnost návštěvy muzeí nebo
procházka v Hyde Parku nebo St. James Parku, večerní
Londýn, China Town, čtvrť Soho, kolem Temže nebo velké
kolo London Eye, návrat do hotelu metrem
3. den: BATH – , skvost architektury, římské lázně,
opatství, kde byl korunován první král Anglie, ulicí
Bath Street s elegantní kolonádou ke královskému divadlu, jižní Anglie, přímořské letovisko TORQUAY, hl.
středisko Anglické riviéry
4. den: hrabství Cornwall s rozeklanými skalami,
písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, např. TINTAGEL, zřícenina hradu a keltského kláštera, nejzápadnější cíp Anglie – Land´s End, normanský klášter St.
Michael´s Mount, při přílivu se mění v ostrov
5. den: prehistorická památka Stonehenge, královské
sídlo WINDSOR, jeden z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém parku
6. den: LONDÝN, katedrála sv. Pavla, most Millenium, historické i moderní budovy, most Tower Bridge, pevnost
Tower s korunovačními klenoty, lodí po Temži okolo typických doků Docklands do GREENWICHE, nejstarší londýnský královský park, Stará královská observatoř
7. den: transfer na letiště a odlet do Prahy nebo Brna (Em)
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha–Londýn–Praha
nebo Brno–Londýn–Brno, letištní taxy, dopravu busem
po Británii, 6x hotel, 6x snídani, průvodce; nezahrnuje
vstupné, večeře, pojištění a fakult. akce.
Příplatek 3.300 Kč 1lůž. pokoj. 1.800 Kč 3x večeře.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

A92 – Perly královské Anglie
3.7.–8.7.
18.9.–23.9.

svátek
út–ne

7.990,7.990,-

22-194
22-195

1.–2. den: odjezd dopoledne z ČR (Pha, HK, Pa), přes La
Manche do Anglie, LONDÝN, Parlament s legendárním
Big Benem, London Eye, vládní čtvrť Whitehall, Downing
Street, Trafalgar Square, návštěva National Gallery nebo
odpočinek v Covent Garden, Picadilly Circus, Buckinghamský palác, Westminsterské opatství
3. den: CANTERBURY, středověké město, nejkrásnější
katedrála Evropy, LEEDS, město s typickými viktoriánskými stavbami, Leeds Castle, nejkrásnější zámek v Anglii,
překrásné zahrady a bludiště, návrat do Londýna, volno
4. den: SALISBURY, katedrála s nejvyšší středověkou věží v Anglii, místo podpisu Magna Charty, STOURHEAD,
zahrady, nejkrásnější ukázka zahradí architektury v Británii, prehistorický megalit Stonehenge –
5.–6. den: dokončení prohlídky LONDÝNA, katedrála s. Pavla, moderními čtvrtmi The Bank a The City,
doky Sv. Kateřiny, Tower Bridge a k pevnosti Tower of
London, kde jsou vystavovány korunovační klenoty,
fakultativní výlet lodí od Tower Bridge, návštěva Old Royal Naval College, GREENWICH, malebná čtvrť s královskou observatoří a nultým poledníkem, večer odjezd,návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel,
3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (50 GBP) a výlet lodí (11 GBP).
Příplatek 1.800 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 za
komplexní pojištění

Hrad St. Michael´s Mount v oblasti Cornwall

A93

Cornwall,
po stopách krále Artuše
Vydejte se s námi poznat keltský Cornwall, jehož civilizací nedotčené vesnice, romantická vřesoviště a strhující výhledy kontrastují s exotickými zahradami a nekonečným pobřežím riviéry.
30.6.–8.7.
28.7.–5.8.

so–ne
so–ne

13.990,13.990,-

22-196
22-197

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Br, Pa, HK, Sv), přes SRN
2. den: Eurotunelem do Anglie, procházka ke křídovým
Beachy Head, přímořské letovisko BRIGHTON, procházka po molu Palace Pier, výstřední Royal Pavilion, PORTSMOUTH, prohlídka přístavu
3. den: cesta na jihozápad: zastávka ve WINCHESTERU,
EXETER správní středisko hrabství Devon, jedna z nejskvostněji zdobených katedrál v Anglii, malebná panoramatická cesta kolem pobřeží Anglické riviéry s návštěvou
lázeňských městeček anglické riviéry PAIGNTON a BRIXHAM, přejezd do PLYMOUTH
4. den: celodenní výlet do jižního Cornwallu: hrad
St. Michael´s Mount, rekreační středisko PENZANCE,
MinackTheatre, divadlo na skalním útesu, Land’s End,
nejzápadnější bod Anglie, var. za horšího počasí typické letovisko ST. IVES, prohlídka města s možností večeře
5. den: severní Cornwall: legendarní TINTAGEL se zříceninou, rodiště krále Artuše, viktoriánské sídlo Lanhydrock, chráněné vřesoviště Bodmin Moor a hospoda Jamajka z 18. stol. proslavená v příběhu o pašerácích
6. den: NP Dartmoor, krajina z legendárního románu Pes
baskervilský, lehká turistika, PRINCETOWN, nevýše položená osada Anglie, menhiry, POSTBRIGE, kaňon Lydford
s vodopádem, PLYMOUTH, prohlídka města a přístavu
7. den: GLASTONBURY, hrob krále Artuše, WELLS,
slavná katedrála s dvojitým gotickým obloukem a biskupský palác, BATH, honosné gregoriánské lázeňské středisko
8.–9. den: LONDÝN s průvodcem nebo individ. program, odjezd v podvečer, návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, Eurotunel / trajekt,
6x ubytování (1x univerzita Portmouth, 4x hotel v centru
Plymouth, 1x hotel Londýn), 6x snídani, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (60 GBP).
Příplatek 2.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

A94 – Starobylá Anglie
Anglie, země historických památek a tradic, kolébka parlamentní demokracie i Beatles, starobylých univerzit i Sherloka Holmese na vás zapůsobí svým kouzlem.
16.7.–22.7.

po–ne

8.990,-

22-198

1. den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Br), transfer do Calais
2. den: LONDÝN, nábřeží Victoria Embankment, London Eye, vládní budovy, Trafalgarské náměstí, Královská opera, Soho a Čínská čtvrť, luxusní třída Piccadilly,
Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben
3. den: nejstarší britská univerzita v OXFORDU, kolej Christ Church, Shakespearův STRATFORD UPON
AVON s jeho rodným domem i hrobem
4. den: LIVERPOOL, nábřeží Pier Head, Metropolitan
Cathedral, nejkrásnější anglikánská katedrála, muzeum
Beatles Story, hrabství Jorkshire, zříceniny Fountains
Abbey, vodní zahrada Studley Royal s letohrádky –
5. den: starobylé město YORK s katedrálou, městské
hradby z 13. stol., Muzeiní zahrady, var. návštěva muzeí
6. den: LONDÝN, MHD do centra, Regents park, Baker
Street s muzeem S. Holmese a Oxford Street, katedrála sv.
Pavla, Tower of London, Tower Bridge, fakult. vláčkem nebo lodí do GREENWICH, odjezd v podvečer, transfer do ČR
7. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, Eurotunel/trajekt,
4x hotel se snídaní (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (50 GBP).
Sleva 400 Kč 3. osoba na přistýlce.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

Velká Británie – Anglie

A88

Střídání stráží před Buckinghamským palácem je zážitek

A — Kultura a příroda Evropy

Towerbridge je legenda Londýna
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Hrady a jezera na ostrově Skye dojímají svou nostalgií

A95

A97

Skotsko nejsou jen dudy, muži v sukních a whisky,
ale také divoké svahy porostlé vřesem, příkré skály nad
jezery a majestátní hrady, ...dojedeme až na ostrov Skye.

Osmidenní letecký zájezd po největších krásách Skotska. Můžete
vidět staré hrady, palírny whisky, půvabná městečka i moderní architekturu, vřesoviště, pastviny, slavné skotské
dudáky, okouzlující krajinu, překrásné
katedrály a kláštery, výstavné paláce, krásnou přírodu.

Skotsko a ostrov Skye

A — Kultura a příroda Evropy

Velká Británie – Skotsko

28.6.–9.7.
9.8.–20.8.
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Syrová a přece půvabná krajina Grampian Mountains

čt–po
čt–po

15.990,15.990,-

1. den: odjezd z Prahy ráno (Plzeň, v červenci i Pa, HK),
přes SRN, noční přejezd La Manche
2. den: YORK, prohlídka, katedrála, historické centrum
3. den: DURHAM, monumentální katedrála, Hadriánův val, klášter Melrose Abbey, přejezd do Skotska
na ubytování
4. den: jezerní krajinou The Trossachs, královský hrad
Stirling (Stuartovci), Loch Lomond, královna mezi jezery,
vesnička LUSS, KILLIN, peřeje Falls of Dochart
5. den: jezero Loch Ness: INVERNESS, hrad, DRUMNADROCHIT, „Loch Ness Centre“, hrad Urquhart, FORT AUGUST, Kaledonský kanál, Spean Bridge s výhledem na horu Ben Nevis, vřesoviště Rannoch Moor, údolí Glen Coe
6. den: DUNKELD s nejstarší katedrálou v zemi, hrad Blair
Castle, PITLOCHRY, vodní elektrárna (pozorování lososů)
a exkurze do palírny whisky
7. den: DUNDEE a záliv řeky Tay, ST. ANDREWS, mekka
golfu, zámek Glamis Castle (dějiště Macbetha)
8. den: ostrov Skye, vesnice DUNVEGAN s hradem,
možnost projížďky lodí ke koloniím tuleňů, Kyle of
Lochalsh, zastávka u hradu Eileen Donan Castle
9. den: PERTH, prohlídka Scone Palace, místo korunovace
králů, EDINBURGH, historické centrum Skotska, třída Princess Street, Královská míle, královská rezidence
10. den: Rosslynská kaple, poutní místo hledačů záhad
spojených se svatým grálem (Šifra mistra Leonarda), hrad
v Alnwick (Harry Potter), noční přejezd
11.–12. den: celodenní LONDÝN, navečer návrat do ČR
Cena zahrnuje dopravu busem, přejezd La Manche, přejezd na ostrov Skye, 2x hotel, 7x karavan s možností vaření (v každém karavanu 3x 2lůž. ložnice), průvodce, komplex. pojištění; nezahrnuje vstupné (70 GBP).

A96 – Skotsko, země hradů
Skotsko – země whisky, vřesů, tartanů a dudáků.
30.6.–9.7.
11.8.–20.8.

so–po
so–po

16.590,16.590,-

A98

Divoká krása Skotska

22-199
22-200

22-201
22-202

1. den: odjezd z Prahy v podvečer, (též Pa, HK)
2. den: prohlídka AMSTERDAMU, noční trajekt (4lůž.
kajuty)
3. den: NEWCASTLE, JEDBURGH, starobylé opatství, dům
Marie Stuartovny, EDINBURGH, město a hrad s expozicí
skotských korunovačních klenotů
4. den: CRIEFF, exkurze do palírny whisky s ochutnávkou, dle času procházka parkem Hermitage, krásná příroda a vodopád, zámky Blair Athol a Blair Castle
5. den: celodenní výlet na ostrov SKYE, průjezd kouzelnou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády, vyhlídka Kilt
Rock, skalní jehla Old Man of Storr, hlavní město ostrova
PORTREE, hrad Dunvegan, dle počasí pozorování tuleňů
6. den: Kaledonský průplav, jezero Loch Ness, městečko
FORT AUGUSTUS, údolí Glen Nevis s nejvyšší horou Británie Ben Nevis (1.344m ), zastávka u Neptun's Staircase
7. den: návštěva Falkirk Wheel, jediný rotační lodní výtah
tohoto typu na světě, CARLISLE, historické a pohraniční
město, malebná oblast Lake District, město WINDERMERE, fakult. plavba lodí po jezeře, přejezd do LIVERPOOLU
8. den: LIVERPOOL, krátká prohlídka, WARWICK největší anglický hrad, STRATFORD upon AVON s rodným domem W. Shakespeara
9. den: celodenní LONDÝN, navečer odjezd do ČR
10. den: návrat v podvečer (Em)
Cena zahrnuje dopravu busem, mýtné na ostrov Skye, trajekt přes La Manche (4lůž. kajuty), 6x ubytování hotelového typu, 6x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné (60 GBP). Příplatek 2.900 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění

2.8.–9.8.
9.8.–16.8.

čt–čt
čt–čt

18.850,18.850,-

Skotsko a svět katedrál (katedrála Dunkeld)

22-203
22-204

1. den: odlet z Prahy do EDINBURGU, přejezd na předměstí GLASGOW, ubytování
2. den: celodenní výlet na sever Skotska, lanovkou do
hor do oblasti Nevis Range – s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis, procházka s krásným výhledem po skotských jezerech, přejezd přes Fort Augustus
– Neptunovy schody, podél jezera Loch Ness, prohlídka zříceniny Urquhart Castle na břehu jezera, ubytování u jezera Loch Ness, večeře
3. den: celodenní výlet na ostrov Skye, hrad Eilean Donan Castle, okruh po ostrově Skye (rozeklané pobřeží,
soutěsky, výhledy na desítky menších okolních ostrůvků),
hrad Dunvegan s nádhernou zahradou, loďkou na jedinou kolonii volně žijících tuleňů v Evropě, přístav PORTREE,
jediné město na ostrově, ubytování ve Fort William, večeře
4. den: průjezd překrásnou krajinou údolí řeky Tweed,
JEDBURGH, monumentální opatství, Melrose Abbey
kde je pohřbeno srdce Roberta Bruce, krále, národního
hrdiny, který na počátku 14. století stál v čele bojů za samostatnost Skotska, Dryburgh Abbey, hrob W. Scotta,
rosslynská kaple, spojená s legendou o svatém Grálu
5. den: zastávka na bojišti Bannockburn, STIRLING,
hrad, staré město s hradem, který sehrál významnou roli
v dějinách Anglie, jezero Loch Lomond, kouzelná vesnička Luss, možnost koupání, návštěva města GLASGOW,
dvouúrovňová katedrála Sv. Munga, muzea a galerie
6. den: hrad vévody z Atholu – Blair Castle, exkurze do
palírny skotské whisky Blair Athol spojená s ochutnávkou, místo korunovace skotských králů Scone Palace,
sídlo rodiny Mansfieldů, krásné zahrady, přes úžinu Firth
of Forth po jednom z největších mostů světa, vyhlídka na
mosty Forth Bridges
7. den: EDINBURG, hlavní město Skotska, hrad se skotskými korunovačními klenoty, katedrála St. Giles, palác
Holyrood House
8. den: Linlinthgow – místo narození královny Marie Stuartovny, lodní výtah ve Falkirku (technický unikát), transfer
na letiště, návrat do ČR (Si)
Cena zahrnuje letenku z Prahy do Británie a zpět včetně
letišť a bezpeč. tax a poplatků za 1 zavazadlo (2.600 Kč),
přepravu busem na všechny výlety, průvodce po celou dobu zájezdu, 7x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
2x snídani, 2x večeři; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupy (cca 70 GBP).
Příplatek 7,5 GBP/os/den za snídaně na hotelu
Premiere Inn; je možné zaplatit na místě.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 5.400 Kč za 1lůžkový pokoj.

Dudáci a dudy patří ke Skotsku

Skotsko,
nejkrásnější místa pěšky
Projdete nejkrásnějšími úseky Skotské vysočiny.
14.8.–25.8.

út–so

19.390,-

22-205

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Pa, HK, Po, Be, Pl, Br),
noční přejezd do Brugg
2. den: prohlídka BRUGG, noční trajekt do Anglie
3. den: významné severoanglické město YORK, procházka po hradbách a malebnými ulicemi, proslulá katedrála, působivé ruiny opatství Fountains Abbey, procházka parkem
4. den: návštěva palírny whisky v GLENGOYNE, túra po
dálkové trase West Highland Way z DRYMEN přes kopec Conic Hill do BALMAHY s výhledem na kouzelné jezero Loch Lomond, (délka trasy 12 km, převýšení 270 m)
5. den: přejezd podél jezera Loch Lomond, rašelinišě
Rannoch Moor, túra po druhé části West Highland
Way od Telfordova mostu v BRIDGE OF ORCHY pustinami k Blackrock Cottage (18 km, převýšení 250 m)
6. den: přejezd nejkrásnějším skotským údolím
Glencoe, turistické centrum FORT WILLIAM, za příznivého počasí výstup na nejvyšší horu Británie Ben Nevis
(1.343 m, výstup od hladiny moře, 19 km)
7. den: túra po Great Glen Way od LAGGAN LOCKS podél Kaledonského kanálu, jezera Loch Oich a řeky River
Oich do FORT AUGUSTUS se soustavou zdymadel, vyhlídka na jezero Loch Ness (18 km, převýšení minimální)
8. den: kouzelný ostrov SKYE, túra v nejhezčím pohoří v Británii Cuillin Mountains (20 km, převýšení 450 m)
9. den: „hlavní město severu“ INVERNESS, možnost nákupů na pěší zóně, prohlídka hradu Blair Castle, procházka zahradou a parkem, město DUNKELD
10. den: hlavní město Skotska EDINBURG, výstup
k Artušovu křeslu s panoramatickým pohledem na město,
hrad Edinburgh Castle, Královské míle, pro zájemce královský palác Holyroodhouse, var. posezení v některé z kaváren, opatství Jedburgh Abbey, noční přejezd na jih
11.–12. den: LONDÝN, individuální volno, večer trajektem do CALAIS, noční přejezd, návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, zpáteční trajekt/Eurotunel, 3x turistický hotel (2 lůž. pokoj), 4x bungalovy
(2 – 4 lůž.), 7x snídani, 1x ve 4lůž. kajuty, průvodce, komplexní pojištění, nezahrnuje vstupy (55 GBP).
Nelze zajistit jednolůžkový pokoj, možnost doobsazení.

Čiperné peřeje Falls of Dochart

Věčně zelené Irsko a starobylý Ross Castle Killarney

A99

A100

A101

Poznávací zájezd do Skotska po významných památkách, se zastávkami u jezera Loch Ness, návštěvou palírny whisky, výlety na ostrov Skye a fakult. i na Orkneje.
Pohodlná letecká doprava.

8denní letecký zájezd po největ ších krásách
a skvostech zeleného ostrova. Z jednoho místa
uprostřed Irska budeme hvězdicovitě na všechny strany
pořádat celodenní výlety, při nichž místním najatým minibusem navštívíme to nejlepší, co může tento skvostný zelený ostrov nabídnout.

Zelené pastviny, divoké skalnaté útesy, staré hrady, kláštery a opatství, charakteristické kříže na hřbitovech, prehistorické hrobky, pivo Guiness a irská whisky... A navíc trochu z Walesu a Londýna.

Skotsko letecky, Orkneje
a ostrov Skye

22.7.–29.7.

ne–ne

27.990,-

22-206

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, transfer z letiště do
hotelu, ubytování
2. den: poloostrov Fife, ST. ANDREWS, město golfu,
možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. st.,
starobylé město, zříceniny největší skotské katedrály, východní pobřeží, rybářská ves STONEHAVEN s malebným přístavem, impozantní hrad Dunnottar na
skalisku nad mořem
3. den: oblast Speyside, světově proslulá palírnami whisky, trasa Malt Whisky Trail, výhledy na typické komíny palíren připomínající pagody, návštěva jedné z palíren a ochutnávka, hrad Fyvie, nejlepší ukázka skotské
šlechtické architektury
4. den: THURSO, nejsevernější město britského kontinentu, staré město, pobřeží s krásnými výhledy na
orknejský ostrov Hoy, ústí řeky Thurso s ruinami hradu,
muzeum, fakult. celodenní výlet na Orknejské ostrovy, okružní jízda, slavné prehistoricé lokality Skara Brae, Ring of Brodgar s kruhem z roku 3.000 př. n. l.,
oblasti u vesnice Stenness s menhiry, hlavní město
KIRKWALL se zajímavou architekturou, jedinečná flora
a fauna ostrovů, odpoledne návrat na pevninu. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si CK vyhrazuje právo upravit program tohoto dne).
5. den: jezero Loch Ness, zastávka u zřícenin hradu Urquhart, malebné městečko FORT AUGUSTUS
s opatstvím, krásné výhledy na jezero, zajímavý systémem zdymadel na Kaledonském kanále zv. Neptunovo schodiště, možnost projížďky po jezeře
6. den: celodenní výlet na ostrov Skye, krásné přírodní scenérie i bohatá historie, hrad Dunvegan, při příznivém počasí možnost jet do laguny, kde žije asi 300 tuleňů, hlavní město PORTREE, malebné barevné domy
na pobřeží zátoky, jihovýchodní pobřeží
7. den: kouzelná skotská krajina s vysokými horami, říčkami, vodopády i vřesovišti, STIRLING, mohutný hrad,
procházka malebnými uličkami, EDINBURGH, hrad
s korunovačními klenoty, Roayl Mile, Holyrood House,
Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie, možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou
8. den: ráno transfer na letiště a odlet do Prahy, po poledni přílet do Prahy (za příplatek transfer do Brna) (Em)
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha–Edinburgh–Praha, letištní taxy, dopravu busem ve Skotsku, trajekt z ostrova Skye, 7× hotel, 7x snídani, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, výlet na Orkneje.
Příplatek 3.400 Kč za 1ůžkový pokoj.
Příplatek 2.880 Kč za 6x večeře.
Příplatek 360 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.500 Kč za fakult. výlet na Orkneje.
Příplatek 1.000 Kč za svoz Brno-Praha a zpět.

I ostrov Sky má své stálé obyvatele

To nejlepší z Irska letecky

13.6.–20.6.
2.7.–9.7.
27.8.–3.9.
3.9.–10.9.

st–st
po–po
po–po
po–po

18.690,18.690,18.690,18.690,-

22-207
22-208
22-209
22-210

1. den: odpoledne letecky do Irska, ubytování v mobilhomech u města ROSCREA
2. den: okruh oblastí GALWAY a Connemary, drsný
kraj plný jezer, zálivů,močálů a hor, městečko CLIFDEN,
jízda po vyhlídkové trase Sky Road, klášter a zahrady Kylemore Abbey
3. den: Bunratty Castle, hrad se zachovanými interiéry,
přilehlá vesnička – skanzen, Cliffs of Moher – vyhlídka
z útesů až 200 m vysokých, oblast The Burren – , fascinující, neobvyklá a drsná divočina
4. den: Rock of Cashel – , zřícenina hradu z 12. století, sídlo keltských králů, CAHIR, historické město s hradem
ze 13. stol., Swiss Cottage, KILKENNY, městečko, hrad,
večer posezení v typickém irském pubu, večerní procházka ROSCREA
5. den: malebné Japonské zahrady z počátku 20. století a Irský národní hřebčín, KILDARE, centrum chovu
irských dostihových koní, zastávka v EMO Court, georgiánské panské sídlo s překrásnou zahradou a parkem, prohlídka destilérky Tullamore Dew s ochutnávkou irské
whisky nebo tzv. Irské mlhy, zřícenina kláštera Clonmacnoise –
6. den: Ring of Kerry, jedna z nejmalebnějších oblastí
Irska, poloostrov Iveragh – s krásnými výhledy, KENMARE s pastelovými domky, vodopád Torc, impozantní
zámek Muckross House, vodní zahrady, nádherný výhled na Killarneyské jezero
7. den: DUBLIN, hlavní město, staré město, zámek, čtvrt
Temple Bar, katedrála sv. Patrika, zahrady Powerscourt
Gardens, nejhezčí v celém Irsku
8. den: přesun na letiště a návrat do Prahy (Si)
Cena zahrnuje letenky do Irska a zpět, včetně letištních
a bezpečnostních tax a poplatku za 1 zavazadlo (2.390 Kč),
dopravu minibusem dle programu, 7x nocleh v mobilhomu,
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění a vstupy (cca 70 €).
Příplatek 2.600 Kč neobsazené lůžko v mobilhomu nebo penzionu*
Příplatek 1.000 Kč/os za ubytování ve 2lůžkovém pokoji v penzionu* v kempu (kuchyňka společná pro 2 pokoje).
Příplatek 2.000 Kč/os za ubytování ve 2lůžkovém pokoji v penzionu*** se snídaní ve městě Roscrea.
Příplatek 224 Kč komplexní pojištění.
Ubytování: 7 nocí v 4lůž. mobilhomech, nebo v penzionu*
(2l. pokoj) v kempu u města Roscrea, nebo v penzionu***
ve městě Roscrea, Mobilhome – 2 ložničky pro 2 osoby, obývací pokoj, příslušenství, kuchyňský kout s lednicí
a varnou konvicí. Stejné vybavení je i v penzionu*. U všech
typů ubytování lůžkoviny v ceně, ručníky s sebou.

Staré hrady na skalách vysoko nad krajem

Irsko – zelený ostrov

26.7.–5.8.

čt–ne

18.990,-

22-211

1.–2. den: odjezd večer z Prahy (HK, Pa, Sv, Pl), Francií, přejezd do Anglie, OXFORD, prohlídka university a katedrály
3. den: jižní Walles a trajekt do irského Rosslare
4. den: ROSSLARE, muzeum whisky Old Midleton Distillery (mlýny, sladovny, sušárny, degustace) v MIDLETONU, Blarney Castle, hrad s legendárním kamenem, krajina jezer NP Killarney, turistika, opatství Muckross Abbey
5. den: cesta Ring of Kerry poloostrovem Iveragh, podmanivé horské scenérie, BOG VILLAGE, WATERVILLE
6. den: městečko ADARE, KILFENORA, hřbitov s keltskými kříži a přímořské útesy Burren „skalnatá země“,
Poulnabrone Dolmen, útesy Cliffs of Moher
7. den: střední Irsko, klášter Clonmacnoise, hrob králů
Tary a Connaughtu, DUBLIN, centrum, hrad s katedrálou
sv. Patrika, rušná tepna O‘Connel Street, návštěva světoznámého pivovar Guinness
8. den: Newgrange, keltské chodbové hrobky,
Knowth, dle času možnost mýtické sídlo velekrálů Tara
9. den: ostrov Anglesey v severním Wallesu, nejvyšší hora Snowdon, zastávka v CONWY, hrad a městské hradby
10. den: LONDÝN, historické centrum, návštěva muzeí
11. den: návrat do ČR v podvečer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty a Eurotunel, 8x ubytování (5x hotel***, 3x B&B), 8x snídaně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (80 €).

A102 Irsko –
nejkrásnější místa pěšky
Projdeme se po pobřeží a NP Wicklow Mountains,
uvidíme Moherské útesy a krasovou oblast Burren a navštívíme nejznámější historické památky země.
14.8.–25.8.

út–so

20.990,-

22-212

1.–2. den: odjezd odpoledne z Prahy (HK, Pa, Pl), transfer
do Holandska, AMSTERODAM, noční trajekt do Anglie
3. den: přejezd Anglie a Walesu, procházka v NP Snowdonia u jezera Llyn Idwal, večer v typické waleské hospůdce
4. den: noční trajekt do Irska, túra po pobřeží podél útesů k útvaru Giant´s Causeway (Obrův chodník), pěšky
nebo busem k Dunluce Castle (variantně 12/24 km)
5. den: prohlídka destilerie Bushmills s ochutnávkou
whisky, LONDONDERRY, cesta do Irské republiky, DONEGAL
6. den: hřbitov v DRUMCLIFF, místo posledního odpočinku básníka W. B. Yeatse, zajímavý keltský kříž, pěšky po stolové
hoře Ben Bulbin (18 km), CAROWMORE, významné irské prehistorické pohřebiště (dolmeny, hrobky)
7. den: WESTPORT, výstup na posvátnou horu Irska Croagh Patrick
(764 m, trasa 5 km), zátoka Westport
Bay, alternativně procházka v parcích Westport
House, přejezd NP Connemara
8. den: pěšky krasovou oblastí Burren z Ballyvaughan Valley až k Ballynalackan Castle (17 km,
malé stoupání), útesy Cliffs of Moher
9. den: GLENDALOUGH, túra v národním parku
Wicklow Mountains (16/6 km), kolem jezer přes
Giants´s Cut a hřbitůvek s kostelíky, keltskými kříži
10.–12. den: DUBLIN, prohlídka, muzeum Guiness,
noční trajekt do Walesu, LONDÝN, večer trajektem
do Calais, návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, zpáteční trajekt do
Anglie a Irska, 4x hotel ( 2lůž. pokoje), 2x hostel (1–2lůž.),
6x snídaně, 1x 4lůž. kajutu, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné.

Skotsko, Severní Irsko, Irsko

Kamenná romantika, jaká se vidí jen v Irsku

A — Kultura a příroda Evropy

Kamenné stavby Skotska jsou symbolem země
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Věčně zelené pobřeží Jersey

A104

A105

Poznávací okruh Velkou Británií po nejzajímavějších
památkách Anglie, Walesu i Skotska včetně Londýna.
S využitím volna státních svátků.

Seznámíme se s překrásnou přírodou ostrova Isle of
Wight, navštívíme atraktivní Osborne House, šlechtická sídla, královské rezidence, ale především fantastické
ukázky zahradní architektury 17. a 18. století.

Ostrov Jersey s britským šarmem a normanskou
originalitou je ovlivňován Golfským proudem,
proto se tu setkáme se středozemními květinami
jako jsou mimózy, kamélie, vinná réva a palmy. Největší z Normanských ostrovů pouze 24 km od Francie Poznejte tedy s námi ostrov, kde nás v severní části ohromí vysoké falézy a divoké pobřeží, na jihu velké zátoky
s jemným pískem a nádherné pláže. Fakultativně navštívíme další z Normanských ostrovů, Guernsey.

Velká Británie, Francie

27.6.–8.7. let
27.6.–9.7. bus

A — Kultura a příroda Evropy

Opevnění St. Malo střeží město korzárů

A103

Velká Británie,
poznávací okruh
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Královské zahrady v Kew

st–ne
st–po

30.990,23.990,-

Královské zahrady Anglie
a ostrov Isle of Wight
22-213
22-214

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Br, Pl), cesta do Calais
*odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna, transfer do hotelu, ubytování
2. den: trajekt do Doveru, pohled na Doverské útesy,
LONDÝN, ubytování, metrem do centra, Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben,
Parlament, Buckinghamský palác, možnost návštěvy
muzeí nebo procházka v Hyde Parku nebo St. James Parku, večerní Londýn, China Town, čtvrť Soho, kolem Temže nebo velké kolo London Eye, návrat do hotelu metrem
3. den: YORK, jedno z nejkrásnějších měst Anglie, katedrála, největší gotická stavba v Británii, procházka po
hradbách, čtvrť s hrázděnými domy, pozůstatky hradu
Viléma Dobyvatele, malebné břehy řeky Ouse
4. den: JEDBURGH, opatství, dům Marie Stuartovny,
EDINBURGH, hrad s korunovačními klenoty, třída
Royal Mile s katedrálou, klášter a královský zámek Holyrood, možnost návštěvy Scotch Whisky Centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie
5. den: sever Skotska, přejezd přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, kouzelná vesnička
PITLOCHRY, výrobna whisky s ochutnávkou, jeden
z nejkrásnějších zámků Skotska Blair Athol
6. den: kolem jezera Loch Ness, zřícenina hradu Urquhart, opatství FORT AUGUSTUS, prohlídka systému
zdymadel na Kaledonském kanále zv. Neptunovo
schodiště, krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a kouzelnou krajinou k druhému
nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond
7. den: průjezd NP Lake District (Jezerní oblast), 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky, jedno z nejzachovalejších historických měst Anglie CHESTER, katedrála,
hrad, mnoho tudorovských a viktoriánských budov, 3km
středověkých a římských hradeb
8. den: Wales, nejstarší NP Británie, Snowdonia, kouzelnou přírodou Walesu na jih, NP Brecon Beacons, procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far, večerní
CARDIFF, hlavní město Walesu, mohutný hrad, parky
9. den: BATH – , římské lázně, opatství, kde byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou ke královskému divadlu, jižní Anglie, přímořské letovisko TORQUAY, hl. středisko Anglické riviéry
10. den: jihozápad, hrabství Cornwall s rozeklanými
skalami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami např.
TINTAGEL, zřícenina hradu a keltského kláštera, nejzápadnější cíp Anglie – Land´s End, normanský kláštera St. Michael´s Mount, který se při přílivu mění v ostrov
11. den: Salisburská planina, prehistorická památka
Stonehenge, královské sídlo WINDSOR, návštěva jednoho z největších evropských zámků nebo procházka v rozsáhlém parku, večer příjezd do LONDÝNA
12. den: LONDÝN, katedrála sv. Pavla, most Millenium,
historické i moderní budovy, most Tower Bridge, pevnost
Tower s korunovačními klenoty, lodí po Temži okolo typických doků Docklands do GREENWICHE, nejstarší
londýnský královský park, Stará královská observatoř,
večer odjezd do Folkestone a tunelem do Francie
*12. den: transfer na letiště, odlet do Prahy nebo do Brna
13. den: odpoledne příjezd do ČR
Cena zahrnuje dopravu busem, trajekt přes La Manche
a Eurotunel /*leteckou dopravu Praha–Londýn–Praha nebo Brno–Londýn–Brno vč. let. tax a dopravu busem po Británii, 10x/*11x hotel, 10x/*11x snídaní, průvodce; nezahrnuje vstupné, večeře, pojištění a fakult. akce.
Příplatek 5.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 4.900 Kč za 10x večeře.
Příplatek 585/*540 Kč za komplexní pojištění.

21.5.–27.5.

po–ne

9.990,-

22-215

1. den: odjezd z Prahy dopoledne, (HK, Pa, Br za 400 Kč)
2. den: Ráno přejezd kanál La Manche do Anglie, cesta jižním pobřežím do PORTSMOUTHU, fakult. výlet na ostrov
ISLE OF WIGHT, třetina ostrova byla vyhlášena „oblastí
mimořádné přírodní krásy“, hornatým krajem do gregoriánského přístavního městečka COWES, Osborne House,
oblíbené přímořské sídlo královny Viktorie a prince Alberta,
nejnavštěvovanější dům spravovaný nadací English Heritage, uvolněná atmosféra městečka VENTNOR, překrásná subtropická zahrada, PORTSMOUTH a ubytování
3. den: anglické zahrady STOURHEAD, nejkrásnější ukázka zahradní architektury 18. století, HAMPTON
COURT s barokními zahradami, aleje majestátních lip
a vzácné exotické rostliny, geometricky řešené záhony a ve Fountain Garden, i několik původních tisů vysázených Vilémem III. Oranžským a Marií II. Stuartovnou, Pond Garden, zapuštěná vodní zahrada, ubytování
v okolí Londýna
4. den: WINDSOR, nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří, kruhová věž, reprezentační síně a terasovité zahrady, BLENDHEIM PALACE
a jeho nádherné vodní terasovité zahrady v duchu
17. století, OXFORD, návštěva koleje Christ Church,
katedrála, návrat na ubytování
5. den: HEVER CASTLE, zámek s vodním příkopem a italskou zahradou na vysušených mokřinách, zámek se stal
v 16. století domovem Anny Boleynové, manželky Jindřicha VIII. PENSHURST PLACE šlechtické sídlo s geometrickou italskou zahradou, nedaleko CARNBROOKU zahrady
u SISSINGHURST CASTLE navržené Vitou Sackville-Westovou a jejím manželem Heroldem Nicolsonem ve 30. letech 20. století, nejkrásnější a nejznámější moderní
zahrady Anglie, návrat na ubytování
6. den: Královské botanické zahrady v KEW s nejucelenější botanickou sbírkou na světě a s Palmovým skleníkem
z počátku 20. století, fakult. půdenní výlet do LONDÝNA,
ostatní individ. program, večer odjezd do ČR
7. den: návrat
ávrat do ČR v poledne
Cena zahrnuje
rnuje
j dopravu busem, přejezd
kanál la Manche, 4x hotel***,
4x snídaně,
ě, průvodce, komplexní pojištění;
ištění; nezahrnuje
vstupné a fakultativní
služby (ccaa 70 GBP).
Příplatek
k 750 Kčč za
fakultativní
ní výlet na
ostrov Islee of Wight
(rezervacee nutná).
Příplatek
k 2.300 Kč
za 1lůžkový
vý pokoj.

Královské zahrady Anglie

Normanské ostrovy
Jersey a Guernsey

4.8.–12.8.

so–ne

14.990,-

22-216

1. den: odjezd odpoledne, přejezd přes SRN do Francie
2. den: město korzárů ST. MALO, trajekt na ostrov Jersey, přejezd místním busem do ST. HELIER, anglické kamenné domy s množstvím kostelů a obchůdků, přístav, ostrovní pevnost, široké zátoky
3. den: ST. HELIER, fakult. pevnost Elisabeth Castle na
ostrůvku v St. Aubin’s Bay, obrana ostrova, největší příliv v Evropě, rozdíl přílivu a odlivu přes 5 metrů, Fort Regent, Královské nám., krytá tržnice, Námořní muzeum
nebo Muzeum okupace, individuální volno na místních
plážích, klid v nádherně udržovaných parcích u fontán
4. den: východní pobřeží, malebná zátoka Gorey
Pier, hrad Montorgueil, nejfotografovanější skvost,
krásné výhledy, Muzeum voskových figurín, ST. MARTIN s malebným kostelíkem ze 14. století, zátoka St. Catherine, půvabné zahrady u zámku Manor Samarés
5. den: individuální volno, pobyt u moře, ST. HELIER,
pulzující životem, oběd na venkovní zahrádce, výhodné
nákupy, večerní nám. Royal Square, možnost představení v divadle nebo v Jersey Opera House, fakultativní výlet
na ostrov Guernsey (35 GBP), vliv britské a francouzské
historie, SAINT PETER PORT, hlavní město ostrova se
strmými uličkami lemovanými středověkými domy, dům
Hauteville, kde žil Victor Hugo, Guernseyský gobelín
6. den: severní pobřeží, strmé skály s úžasnými výhledy, lehká pěší turistka, světoznámé safari Wildlife
Geralda Durrela, zátoka Bouley Bay s krásným koupáním, venkovské statky z jerseyské žuly, vinařské středisko La Mare Vineyards s možností nákupu
7. den: pobyt u moře, individ. program na ostrově: zátoka St. Aubin’s Bay, zahrady Shell Gardens,skleněný kostel Glass Church, komplex Jersey War Tunnels, řada
galerií představujících historii německé okupace, fakult. okružní cesta po ostrově Jersey místním busem
po nejznámějších památkách
8. den: po snídani odjezd z ostrova, trajekt do ST. MALO
9. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt na ostrov
Jersey, 6x hotel (2lůžkové pokoje), 6x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu po ostrově Jersey (celodenní jízdné 8 GBP) a vstupy (50 GBP).
Příplatek 550 Kč za okružní jízdu po ostrově Jersey.
Příplatek 3.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.600 Kč za 6x večeři.
Příplatek 252 Kč za komplexní pojištění.

Věčná jezera ve Skandinávii

A107

Velký okruh Norskem,
Lofoty a Vesterály

10.7.–24.7.

út–út

18.490,-

A109

Norské fjordy

Neporušená příroda, překrásné scenérie, neskutečně velké ledovce, modrozelená jezera a skvost přírody souostroví Lofoty, to vše vás čeká na tomto zájezdu!
22-217

1. den: odjezd z ČR ráno, noční trajekt do Trelleborgu
2. den: přístav FJÄLLBACKA s bustou herečky Ingrid
Bergmannové, pohled z výšiny Vetterberget, tunelem pod
Oslofjordem k městečku DRAMMEN, spirálovitý tunel Spiralen na vrcholek Bregernes, přes královský KONGSBERG
údolím Numendal na ubytování do oblasti Uvdalu
3. den: fakult. vláčkem z maličkého FLÅMU do MYRDALU a opět vlakem po trase Flåmsbanen zpět (nutná rezervace) – cesta krajinou plnou kopců, vodopádů, vesniček,
vlak staví na 9ti místech (i vodopád Kjofossen), Laerdalským tunelem (24,5 km) k Lustrafjordu na ubytování
4. den: NP Jotunheimen, výjezd pod Galdhøpiggen, výstup po ledovci na nejvyšší vrchol Norska (2 469m) s místním průvodcem (výstup 6 hod.), nebo méně náročná túra
v NP Jotunheimen, krásný zelený Geirangerfjord, známou
Orlí cestou a přes Norddalsfjord dojezd na ubytování
5. den: výjezd Cestou trollů, 11 serpentin s převýšením
800 m, VEVANG, začátek Atlantické cesty spojující ostrůvky soustavou mostů a hrází s výhledy, dále do KARVAG,
rekreační rybářské středisko a ubytování u Bøverfjordu
6. den: královský TRONDHEIM, skanzen Sverresborg,
historické centrum, katedrála Nidarosdomen a pevnost Kristiansten, noční přejezd na Severní polární kruh
7. den: Severní polární kruh, lehká turistika, Saltstraumen – za příznivých podmínek lze vidět malström – vířící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého, dále cesta do přístavu BODØ, hlavního města provincie
Nordland, s překrásnou polohou u Saltfjordu, plavba na
Lofoty, úchvatné pohledy – hory se zvedají přímo z moře
8. den: souostroví Lofoty a turistika v horách, REINE,
pěší túra nad městečko, výhled na lagunu a ostrůvky, pro
ostatní např. fakult. vyhlídková okružní plavba lodí s pohledy na souostroví, slavná rybářská vesnice NUSFJORD –
9. den: lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, romantický rybářský přístav HENNINGSVAR, přejezd k lofotské
„katedrále“ v KABELVÅGU (kdysi nejvýznamnější vesnici na Lofotech) – akvárium, vyhlídka, ubytování
10. den: SVOLVAER, jeden ze symbolů města Svolvaerský kozel – dvourohá hora nad městem, souostroví
Vesterålen, lehká turistika a příjezd do kempu v NARVIKU, prohlídka města, fakult. lanovkou na Fagernesfjell
11. den: zpáteční cesta přes NP Svartisen s ledovcem
Svartisen (druhým největším v Norsku), pěší túra k ledovcovému splazu, noční přejezd do Švédska
12. den: vodopád Tännforsen, kouzelná příroda NP
Hamra
13. den: STOCKHOLM (město na čtrnácti ostrovech),
staré město s královským palácem a parlamentem, Storkyrkan nebo fakult. dle času Vasa muzeum, přístav NYNÄSHAMN, večer nalodění na trajekt, plavba do Polska
14. den: GDAŇSK, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána, katedrála ze 13.
stol. ve čtvrti Oliwa aj., večer odjezd do ČR
15. den: příjezd do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 9x hostely/chatky ve
vícelůžkových pokojích (převážně 4lůžkových) s možností
vaření, trajekt Rostock – Trelleborg
g
(v ceně pouze sedadla), trajekt
Nynäshamn – Gdaňsk (v ceně poloohovací sedadla), trajekt na Lofoty,
vnitrostátní trajekty, průvodce; nezahrnuje
zahrnuje
komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 800 Kč/os za 4lůž. kabinu
binu
na trajektu Nynäshamn – Gdaňsk.
k.
Příplatek 700 Kč/os za 4lůž. kabinu
nu
na trajektu Rostock – Trelleborg.
Příplatek 420 Kč za komplex.
pojištění.

Zveme vás za úchvatnými přírodními scenériemi, k vodopádům, fjordům, ledovcům a tajemným trollům.
G
G
B, C
B
A
A, B, E
B
G

*15.6.–24.6.
13.690,pá–ne
*22.6.–1.7.
13.690,pá–ne
29.6.–8.7.
12.990,pá–ne
6.7.–15.7.
12.990,pá–ne
13.7.–22.7.
12.990,pá–ne
20.7.–29.7.
12.990,pá–ne
27.7.–5.8.
12.990,pá–ne
3.8.–12.8.
12.990,pá–ne
*10.8.–19.8.
13.690,pá–ne
*doprava lehátkovým busem

22-218
22-219
22-220
22-221
22-222
22-223
22-224
22-225
22-226

1.–2. den: odjezd z Prahy vždy v pátek odpoledne (též
Te, A-Pl, B-HK, Pa, C-Br, E-Př, Pí, ČB, G-Mě), švédský
GÖTEBORG
3. den: hraniční Iddefjord, jezero Mjosa, LILLEHAMMER,
sportovní centrum (ZOH), skanzen, údolí Gudbrandsdalen
4.–5. den: nejdelší evropský pevninský ledovec Jostelsbreen, ledovcový splaz Nigardsbreen, horami k nejdelšímu fjordu Sognefjord, nejdelší norský fjord Sognefjord,
divoké údolí Romsdalen, horolezecká stěna Trollů Trolltindan, výlet cestou Trollů Trollstigveien, město ÃLESUND
(klenotnice secese), podél Romsdalsfjordu a Storfjordu
6. den: údolím Ottadalen, vyhlídka Dalsnibba, nejkrásnější fjord Geiranger, LOM, dřevěný kostelík
7.–8. den: údolí řeky Sjöa, pohoří Jotungheimen (Domov
obrů), pěší túra na vyhlídku Bessegen nad jezerem Gjende (panoramatické výhledy), stará norská dřevěná architektura v městečku VAGAMO, norská metropole OSLO
9.–10. den: KODAŇ, královský palác, Christianborg,
radnice, noční přejezd, příjezd do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, 5x ubytování ve 4–5lůž. chatách s možností vaření (palandy), 1x na
trase, 5x snídani, 4x večeři (česká kempingová kuchyně)
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (50 €).
Příplatek 1.200 Kč/os. za skromnou 2lůž. chatku (palanda).

108– Dánsko a jeho zámky
Poznejte s námi ostrovní království Dánsko, které
vyniká rozmanitým pobřežím i pestrostí měst. V Dánsku můžete obdivovat krásné zámky, které vypovídají o bohaté historii této země, poznáte oblast největšího ostrova Sjaelland a Kodaň, město s krásnými
královskými paláci, živými pěšími zónami a malebným přístavem Nyhavn.
13.6.–17.6.

st–ne

Stockholm, vůně moře a slaného větru

5.990,-

22-227

1.den: odjezd z Prahy večer
2.den: Mons Klint, 100 m vysoké křídové útesy, staré kolem 70 mil.let v délce asi 7 km, KODAŇ, královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby přístavem, Malá
mořská víla
3. den: Frederiksborg Slot, velkolepý královský zámek s nádhernými exteriéry, interiéry i zahradami, Rytířský sál, Audienční síň, zámecká kaple, Kronborg Slot
– , Hamletův „hrad Elsinor“, Velký sál, Králova komnata, kobky se sochou vikingského náčelníka Holgera
Dánského, HELSINGOR, na břehu průlivu mezi Severním a Baltským mořem
4. den: ROSKILDE, bývalé hlavní město Dánska, katedrá4
la– , Egeskov Slot, jeden z nejkrásnějších vodních zámků
la
5. den: návrat ráno
5
Cena
zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel , 2x snídaC
ni, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné,
n
jjízdu lodí v Kodani a fakultativní akce.

Jižní Švédsko a Dánsko,
Stockholm a ráj ostrovů
Švédsko je severská země, která láká svou přírodou,
krásnými ostrovy, jezery, majestátními hrady i malebnými městečky. Stockholm a Kodaň, ostrovní metropole severu a romantika pískového ostrova Sandhamn a zeleného ostrova Møn. Můžete ochutnat
místní speciality a prožít bílé noci i švédskou zálibu
v rybaření a lásku Dánů k přírodě a jídlu.
30.6.–8.7.

so–ne

13.490,-

21-229

1. den: večer odjezd z Prahy v 19.30 h (svoz od 6 osob HK,
Pa za příplatek 300 Kč, Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: trajekt PUTTGARDEN-RODBY, cesta přes ostrovy
Lolland, Falster a Sjaelland, KODAŇ, dánská přímořská
metropole, Malá mořská víla, hrad Amalienborg Slot, hrad
– Rosenborg Slot, královský palác, korunovační klenoty, Nyhavn, starý přístav, restaurace a kavárny, fakult.
výlet lodí po kanálech, Christianborg, Strøget, radnice
3.den: zastávka u hradu Shakespearova Hamleta Kronborg, výhledy na švédské pobřeží, trajektem do Švédska,
HELSINGBORG, cesta podél jezera Vättern, GRÄNNA,
městečko přímo u jezera, místní sladkosti polkagris, ruina
hradu Brahehus nad jezerem s krásnými výhledy na ostrov
Visingső, LINKÖPING, město Saabu, skanzen Gamla Linköping z r.1900 se starodávnými obchůdky, ukázkami řemesel a malými muzei, MJÖLBY, fakult. večeře
4.den: STOCKHOLM, parlament, opera, Drottninggatan,
hlavní ulice Gamla Stan plná suvenýrů, tržnice s rybími delikatesami, radnice, místo udělování Nobelových cen, fakult.
výlet lodí k letnímu sídlu švédské královské rodiny
Drottningholmu s francouzským parkem, osobní volno,
příp. individ. návštěva muzeí, např. National museum
5.den: STOCKHOLM, Storkyrkan, katedrála, královský
palác, trajektem k Vasa muzeu, unikátní lodi krále Gustava II. Adolfa, 1. skanzen na světě – založený 1891, se
stavbami z celého Švédska, s typ. skand. zvířaty a ochutnávkou původních potravin, nebo zábavní park Grőna
Lunds Tivoli, příp. Nordiska Museet, podvečerní Södermalm, Jižní ostrov, romantické uličky s kavárnami, večerní procházka s vyhlídkami na celý osvětlený STOCKHOLM
6. den: fakultativní celodenní lodní výlet a turistika na
ostrově Sandhamn, přes Strömma Kanal a romantické
souostroví na ostrov Sandhamn, původně rybářský přístav,
lehká turistika po ostrově, možnost koupání, výhledy na ostrovy a plachetnice, nebo individuální prohlídka
STOCKHOLMU s návštěvy muzeí nebo parků
7.den: NYKÖPING, hrad spojený s historí Švédska, KALMAR, romantický hrad na ostrůvku, výhledy na ostrov
větrných mlýnů Öland, krátká zastávka v LUNDU, katedrála a univerzitní město, MALMÖ, náměstí Lilla Torget,
Stortoget, výhled na spirálový mrakodrap, rušný život
v centru MALMÖ, bary a restaurace, cestou přes Øresundský dvoupatrový most, druhý největší pevný most na
světě (16 km) a podmořským tunelem zpět do Dánska
8.den: ROSKILDE, bývalé hlavní město Dánska, katedrála, hrobky dánských králů, muzeum vikinských lodí,
turistika na zeleném ostrově Møn, KLINT HOLM, malý rybářský přístav, možnost koupání, čerstvě uzené a marinované ryby a sýry, turistika na bílých útesech Møns
Klint (varianty náročnosti), cesta na trajekt přes ostrovy
Bøge a Falster s fotostopy, PUTTGARDEN-RODBY
9. den: návrat do Prahy dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, 6x hotel
(2lůž. pokoje), 3x snídani, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje fakult. služby a fakult. dopravu, vstupné.
Příplatek 450 Kč za 3x snídani, 400 Kč za 1x večeři,
3.900 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 490 Kč fakult. trajekt, 950 Kč fakult. výlet lodí.

Norsko, Švédsko a Dánsko

A106

Dřevěné kostelíky zdobí skandinávské země

A — Kultura a příroda Evropy

Romantika fjordů a rybářských osad Norska

Stovky ostrovů spojují nekonečné mosty

35

Nejznámější přímořský národní park Estonska u Tallinnu

A110

Národní parky Pobaltí
a estonské ostrovy Saaremaa a Muhu. Málokterá oblast se pyšní tolika národními parky a památkami
pod ochranou UNESCO jako státy Pobaltí.

A — Kultura a příroda Evropy

Pobaltí, Rusko, Finsko

13.7.–22.7.

36

pá–ne

12.890,-

22-230

1.– 2. den: odjezd z Prahy dopoledne (HK, Pa, Br), noční
přejezd přes Polsko do Litvy, VILNIUS (Vilno), hlavní město Litvy – , síla polské minulosti, barokní architektura
3. den: vodní hrad Trakai (Troky), KAUNAS, staré město s domy německých obchodníků a katedrála
4. den: trajektem na Kurskou kosu – , NP Neeringa,
pohyblivé duny, Vrch čarodějnic, naleziště jantaru, pláže
s možnostmi koupání, letovisko SMILTYNA
5. den: NP Gauja, lehká turistika, údolní scenérie, městečko SIGULDA„ lotyšské Švýcarsko“ a vstupní brána
do NP, Turaidská rezervace a legendy
6. den: Estonsko: NP Lahemaa, k břehům Finského zálivu, první estonský NP, Kateřinský zámek, presidentský
palác a Regata, romantický zámeček Palmse, turistika
naučnou stezkou s bludnými kameny, hlavní město Estonska TALLIN – , středověké jádro města
7. den: trajektem na dříve zapovězený ostrov Saaremaa
s větrnými mlýny, rákosovými střechami a jalovcovými
keř, krátká zastávka ve starobylém hlavním městě KURESSAARE, nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí,
panoramatickou cestou do KAALI – 100 m široký kráter
po meteoritu, který patří k největším evropským kráterům
a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“,
ostrov Muhu, proslulý lidovými kroji, pevnost, dle časových možností památkově chráněná vesnice KOGUVA
na západním pobřeží ostrova, návrat na pevninu
8. den: Lotyšsko: hlavní město RIGA – , secesní architektura, staré město, Rižský dóm, Litva, ŠIAULIAI a litevská Mekka Křížový vrch s tisíci kříži
9.–10. den: návrat do ČR v noci nebo časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu, 7 snídaní, trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na
ostrov Saaremaa a zpět, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do objektů (80 € )
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 250 Kč za komplexní pojištění

A111 – Petrohrad, klenot na Něvě

Dům Černohlavců v Rize (Lotyšsko)

A112

A113

Pobaltí uchvátí svou malebnou krásou a množstvím historických památek. Navštívíme Litvu, zemi
jantaru, Lotyšsko, zemi spojenou s Baltským mořem,
Estonsko, se sítí řek, zálivů a fjordů a s nádhernými lesy,
Finsko, kraj tisíců jezer a ruský Petrohrad.

Historicky zajímavá oblast, původně osídlena pohanskými Prusy, pak ovládána řádem
německých rytířů a základ mocného pruského státu. Oblíbený zájezd, tentokrát v luxusnější verzi s leteckou dopravou

Kouzlo Pobaltí,
Petrohrad a Finsko

5.7.–15.7.
14.7.–24.7.

čt–ne
čt–ne

16.990,16.990,-

Kaliningradská
oblast Ruska

22-232
22-233

1. den: odjezd z Prahy v poledne (Sv, VM, Li, HK, Pa a z Br
svoz od 6 osob)
2. den: vodní hrad Trakai, sídlo knížat, litevské VILNO
(Vilnius), Staré město, kostel sv. Petra a Pavla, katedrála
3. den: Šiauliai, Hora křížů, lotyšská RIGA – , největší město Pobaltí, Rižský dóm, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi
4. den: estonský TALLIN – , „Praha severu“, opevněné Staré město, pravoslavný kostel, hanzovní cechovní
a kupecké domy, trajekt do Helsinek
5. den: finské HELSINKY, přístav, parlament, Uspenská
katedrála, skalní chrám, hala Finlandia, olympijský stadion, Sibeliův monument, zahrady, středisko zimních
sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny
6. den: půvabná SAVONLINNA s impozantním vodním
hradem Olavinlinna, přejezd do ST. PETĚRBURGU
7.–8. den: PETROHRAD, ruský SANKT PETĚRBURG
– , celodenní prohlídka, Zimní palác, Ermitáž, Něvský
prospekt, křižník Aurora, Petropavlovská pevnost, kostel
sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého, Smolný klášter, fakult. lodí po Něvě, PETRODVORCE, zámek se zahradami, letní rezidence Petra Velikého, katedrála sv. Izáka, Něvský prospekt
9. den: PUŠKIN, palác Kateřiny Veliké, zahrady, proslulá
Jantarová komnata, opevněné město PSKOV
10. den: litevský KAUNAS, hrad, radniční náměstí
11. den: návrat do ČR pozdě v noci nebo brzy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt do Finska, 9x
ubytování: 7x hotel (2lůž. pokoje s přísl.), 2x hostel ve Finsku (2lůž. pokoje bez přísl.), 9x snídaně, průvodce, komplexní pojištění, nezahrnuje vstupné (90 €).
Příplatek cca 1.450 Kč za vízum do Ruska (fakultativně).

Eurovíkend PETROHRAD a MOSKVA od 11.990,-

Petrohrad a návštěva Briliantové klenotnice. Kulturní metropole Ruska, s množstvím nádherně zachovalých památek.
17.7.–22.7.

ne–pá

26.790,-

22-231

1. den: odlet v poledne do Petrohradu, transfer do hotelu, ubytování, individuální volno
2. den: PETROHRAD – , celodenní prohlídka, Zimní palác, křižník Aurora, Ermitáž, a exklusivně návštěva briliantové klenotnice s korunovačními klenoty ruských carů (běžně nepřístupná), lodí po Něvě, Petropavlovská pevnost,
katedrála sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého,
3. den: PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého, velkolepý palác s parkem, zastávka u carského sídla v GATČINĚ, dar Kateřiny II. jejímu milenci knížeti Orlovovi, večerní jízda Petrohradem, otvírání mostů na Něvě
4. den: PETROHRAD, Jusopuvský palác, kde byl zavražděn Rasputin, nejlepší ukázka šlechtických interiérů, Michajlovský palác, Ruské muzeum, Něvský prospekt, fakult.
návštěva představení v Alexandrijském divadle
5. den: v noci fakult. otevírání mostů na Něvě, PUŠKIN
(Carskoje Selo), město s paláci a parky, unikátní barokní palác Kateřiny I. Veliké s Jantarovou komnatou
6. den: PETROHRAD, dokončení prohlídky, odlet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha,
letištní taxy 2.900 Kč, transfery z/na letiště, dopravu busem
na výlety Petrodvorce a Puškin, 5x hotel (2lůžk. pokoje), 5x
snídaně, průvodce, komplex. pojištění (možnost připojištění vyššího storna); nezahrnuje vízum, vstupné a fakult. akce.
Příplatek 2.500 Kč 5x večeře.
Příplatek cca 1.450 Kč za vízum do Ruska (fakultativně).

Cihlové katedrály jsou pro Kaliningrad typické

Na Rudém náměstí se už fronty nestojí

Mekka severu – Šiauliai, Hora křížů

17.5.–20.5.

čt–ne

19.950,-

22-234

1.den: odlet z Prahy přes Varšavu, KALININGRAD
(Königsberg, česky Královec), starodávné centrum Prus ,
založen Přemyslem Otakarem II., katedrála ze 14. st.
s hrobem I. Kanta, Královská brána,opevnění, Dům sovětů, moderní pravoslavná katedrála,
2.den: Vesnička LUNINO, kříž sv. Vojtěcha, místo zavraždění sv. Vojtěcha, oblastí těžby jantaru u města
JANTARNYJ, SVETLOGORSK (Rauschen), populární
přímořské letovisko, písečné pláže, předválečná lázeňská architektura, lanovka na pláž, Kurská kosa– ,
úzká písečná kosa mezi Ruskem a Litvou, pláže a borové
lesy, duna Effy
3.den: PRAVDINSK, Friedland, zachovalý středověký kostel, místo Napoleonské bitvy r. 1807, SOVETSK (Tilsit),
2. největší město oblasti, secesní měšťanské domy, most
královny Luisy, přes pohraniční řeku Němen, socha Lenina,
NĚMAN (Ragnit ), masivní zřícenina křižáckého hradu ze 13. st., MAJOVKA (Georgenburg), křižácký hrad,
hist.areál hřebčína, ČERNJACHOVSK (Insterburg), kostely, rozhledna Bismarckova věž
4.den: dokončení prohlídky KRÁLOVCE, muzea, volný
čas, odlet opět přes Varšavu do Prahy (Ki)
Cena zahrnuje dopravu letadlem a minibusem, 3x hotel,
3x snídaně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje
ruská víza a vstupné
Příplatek 1.990 Kč za 1lůžkový pokoj

A114– Historická města Ruska
Moskva, Petrohrad, Novgorod – architektonické
skvosty.
27.7.–8.8.

pá–st

21.990,-

22-235

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (po dohodě HK, Pa, Br)
2. den: vodní hrad Trakai, sídlo knížat, hlavní město Litvy VILNIUS, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností
3. den: ŠIAULIAI, Hora křížů, lotyšská RIGA – , největší město Pobaltí, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, úžasná secesní architektura
4. den: přejezd do PETROHRADU – , město spjaté s osobou Petra Velikého, zakladatele novodobého ruského státu
5. den: PETRODVORCE, carská letní rezidence, zámek
s překrásnými zahradami a fontánami, Velký palác, Velká kaskádová vodní třída, PETROHRAD, Něvský prospekt, Chrám sv. Mikuláše, otvírání mostů na Něvě
6. den: PETROHRAD, Ermitáž, jedno z nejslavnějších
světových muzeí, křižník Aurora, Petropavlovská pevnost s katedrálo sv. Petra a Pavla, pohřebiště ruských carů
7. den: městečko PUŠKIN, (Carské Selo), palác Kateřiny
Veliké, unikátní slavná Jantarová komnata, kolébka Ruska NOVGOROD, město se slavnou Sofijskou katedrálou
8. den: staré ruské město na řece Volze TVER, klášter Otročenskij, Velký palác Kateřiny II.
9. den: metropole Ruska MOSKVA, Kreml– , Rudé náměstí, Mauzoleum, chrám Vasila Blaženého, GUM
10. den: duchovní centrum ruského pravoslaví poutní místo SERGIJEV POSAD (Zagorsk), Trojickosergijevský klášter– , nejbohatší klášter v Rusku, Novoděvičí klášter s pohřebištěm významných osobností – , možnost návštěvy
Treťjakovské galerie (Ikonostas Adreje Rubleva)
11. den: MOSKVA, Chrám Krista spasitele, odpoledne
odjezd do VELIKIE LUKI
12. den: litevský KAUNAS, prohlídka města, indiv. volno
13. den: přejezd přes Polsko, návrat do ČR kolem půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 11x hotel (2lůž. p.), 11x snídaně, průvodce, komplex. pojištění; nezahrnuje vstupné.
Příplatek cca 1.450 Kč za turistické vízum do Ruska.

Krakov, město králů,
Vělička a památky UNESCO
Památky UNESCO v ČR vystřídá Krakov –
klenot mezi polskými městy a 3 další památky UNESCO. Navštívíte Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť Kazimierz,
solný důl Vělička či kouzelnou přírodu
Ojcowského NP, v době adventu vánoční
trhy a pohoda wellness hotelu.
5.5.–8.5.
5.7.–8.7.
27.9.–30.9.

svátek
svátek
svátek

4.790,4.790,4.790,-

21-236
21-237
21-238

4 plné dny bez nočního přejezdu
1.den: odjezd z Prahy v 7 hodin (Po, HK, a dále po trase),
*v květnu KROMĚŘÍŽ – , zahrady a arcibiskupské
sklepy s ochutnávkou vína,
**v červenci OLOMOUC – , Přemyslovský palác, radnice s orlojem, zastávka na hradě Helfštýn,
***v září ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, návštěva skanzenu; ubytování v Beskydech
2. den: KRAKOV – , královský zámek Wawel, katedrála, Královská cesta, chrám P. Marie s největším gotickým
oltářem na světě, Sukiennice, Barbakan, Collegium Maius
3. den: solný důl Vělička (komplex kaplí v soli – ),
KRAKOV, krakovská židovská čtvrť Kazimierz – ,
turistika v Ojcowském NP, bizarní skalní útvary, hrad
Ojców, Lokýtkova jeskyně
4. den: Kalwaria Zebrzydowska – , významné polské
poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií, 41 kaplí v okolních
kopcích, vycházková trasa, návrat do Prahy pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (1x v ČR
s polopenzí, 2x v Polsku se snídaní), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a fakult.služby (110 PLZ).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x večeři.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

A115a – Krakov, Osvětim, Vělička
25.10.–28.10.

čt–ne

3.990,-

21-239

S odjezdem ve čt před půlnocí, návrat v ne; program
zkrácený o 1. den (Kroměříž, Olomouc).
1. den: odjezd před půlnocí, 2. den: OSVĚTIM, bývalý
koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau – nebo
volno k nákupům na tržnicích v Krakově, KRAKOV, prohlídka s průvodcem, 3. den: VĚLIČKA – , NP Ojców, židovská čtvrť Kazimierz –
4. den: Kalwaria Zebrzydowska – , návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel v Polsku se snídaní,
průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné (100 PLZ).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj, 400 Kč za 2x večeři.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

Nový trh ve městě Wroclaw

A116

A117

Porovnejte krásu barev babího léta v Beskydech a NP
Ojcov v Polsku, nadchnou Vás čtyři památky UNESCO
v okolí Krakova, užijete si pohody v relaxačním centru
a wellness hotelu v Beskydech s možností vyhřívaného
bazénu a masáží.

To nejlepší z Polska – hlavní město Varšava i historická
královská města Poznaň a Krakov, mohutný křižácký
hrad Malbork, přístavy na Baltu, pláže a písečné duny,
oblíbená Mazurská jezera, památky UNESCO, místa,
kde se psala polská historie, koupání v moři i v jezerech.

Relax v Beskydech,
Krakov, Vělička a Ojcow

26.9.–30.9.

svátek

5.990,-

21-241

1. den: odjezd z Prahy v 7 hodin (Po, HK, Pa, Ol), ŠTRAMBERK, slavná štramberská „trúba“ a štramberské „uši“,
skanzen ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, největší v ČR,
ubytování v Beskydech v hotelu s wellness
2. den: pobyt a relax v hotelu, bazén, wellness, možnost fakult. masáže, manikúra a kosmetika (objednávka
předem) nebo celodenní turistika v Beskydech, výstup na Lysou horu nebo procházky po okolí
3. den: výlet do Polska, KRAKOV – , královský zámek
Wawel, katedrála, Královská cesta, chrám P. Marie s největším gotickým oltářem na světě, Sukiennice, Barbakan,
Collegium Maius, hotel ve Věličce
4. den: solný důl Wieliczka, důl a komplex kaplí v soli, – , turistika v Ojcowském NP, bizarní skalní útvary,
hrad Ojców, Lokýtkova jeskyně, večerní KRAKOV, krakovská židovská čtvrť Kazimierz –
5. den: Kalwaria Zebrzydowska – , významné polské
poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií, 41 kaplí v okolních
kopcích, vycházková trasa, zastávka pro pobytové klienty, návrat do Prahy pozdě večer do 23 hodin
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2x v ČR
s polopenzí, bazén a wellness, 2x v Polsku se snídaní),
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a fakultativní služby (100 PLZ).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůž. pokoj, 400 Kč za 2x večeři.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 400 Kč na zálohu na masáž (částečná 300 Kč,
čokoládová 1.500 Kč).
Příplatek 500 Kč na zálohu za lymfodrenáž.
Příplatek 300 Kč záloha na kosmetiku a manikúru.
Za příplatek 800 Kč možnost 4denního pobytu ve wellness hotelu s polopenzí a individuální turistikou v Beskydech, návrat do Prahy 5. den do 23h.

Královský zámek Wawel

Cestou polských králů
až k Baltu

29.7.–5.8.

ne–ne

10.990,-

22-242

1. den: odjezd z Prahy, Brna (svoz od 6 osob: Ji za 250 Kč;
Ol za 350 Kč) v ranních hodinách, přejezd, SVÍDNICE, největší dřevěný kostel Evropy – , VRATISLAV
(Wroclaw), historické centrum, radnice z 15. století, univerzita, Aula Leopoldina, dle času gigantický obraz
Racławicka panorama v rotundě
2. den: POZNAŃ, historicky první hlavní město Polska,
Katedrální ostrov, nejstarší polský chrám se Zlatou
kaplí s náhrobky prvních králů, Staré náměstí s renesanční radnicí, TORUŇ – , město Mikuláše Koperníka, architektura, vyhlášené toruňské perníky
3. den: GDYNĚ, procházka po molu, Oceánografické a Námořní muzeum, přímořské letovisko LEBA,
Slowinský NP – , pohyblivé písečné duny, jezera,
odpočinek u Baltu na plážích, které ukrývají jantar, možnost koupání
4. den: přístavní velkoměsto GDAŇSK, kdysi nazývaný „Aurea Porta“ – Zlatá brána Polska, Královská
cesta, nábřeží Motlawy, pohled na Žuraw, ve středověku největší přístavní jeřáb na světě, jeden z největších cihlových chrámů na světě, Námořnické muzeum, radnice s vyhlídkovou věží, největší a nejslavnější
polský hrad Malbork, největší cihlová stavba na světě,
sídlo řádu Německých rytířů –
5. den: oblast Velkých mazurských jezer, ze střediska MIKOLAJKI možnost plavby na největší jezero
v Polsku Śniardwy, malebná zákoutí propojených jezer, koupání
6. den: VARŠAVA, obnovené Staré město – , historické domy, zbytky opevnění, půvabné náměstí s barevnými
domy, Královská cesta, Varšavský královský zámek,
výšková budova Paláce kultury a vědy z 50. let 20. stol.
s vyhlídkovou terasou
7. den: Malopolsko, KRAKOV – , katedrála, královský hrad Wawel, středověké textilní krámky – Sukiennice, univerzita, vzácné sbírky umění
8. den: KRAKOV, židovská čtvrť Kazimierz – , starobylé synagogy, hřbitov, Kalwaria Zebrzydowska – ,
návrat do ČR pozdě večer (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování (2lůž.
pokoje s přísl.), 7x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.800 Kč za 5x večeři

A115b – Adventní Krakov
7.12.–9.12.

advent

2.990,-

Polsko, Česká Republika

A115

Polsko kostely opravdu oplývá

A — Kultura a příroda Evropy

Katedrála v Krakově – jeden ze skvostů města UNESCO

21-240

V prosinci s odjezdem v pátek před půlnocí (Pha, HK, Pa).
Program: KRAKOV se zaměřením na adventní trhy s polskými specialitami a Krakovské jesličky, VĚLIČKA a zastavení u slavnostně vyzdobených kalvárií Kalwaria Zebrzydowska, návrat před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné (85 PLZ).
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za 1x večeři s nápojem.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Krakov pro kolektiv 2denní (celoročně)
Obdobný zájezd s programem KRAKOV, VĚLIČKA, Kalwaria Zebrzydowska, odjezd před půlnocí, 1x ubytování se snídaní.
Cena od 2.890 Kč/os. pro kolektiv 40 osob.

... každý den vítají stovky návštěvníků Krakova

Gdaňsk – středověké město na břehu Motlawy

37

SONY Centrum – „novodobá katedrála“ Berlína

A118 Berlín,

Postupim a Drážďany

Berlín je město muzeí a se svým zámkem v Postupimi i symbolem romantiky. Berlín je snad nejrychleji
rostoucím městem Evropy a s jeho galeriemi soupeří snad jen Zwinger v Drážďanech.

A — Kultura a příroda Evropy

Německo

28.9.–30.9.

pá–ne

3.990,-

...se zaměřením na klasickou i moderní architekturu
a muzea. Výstava Renesanční portrét v Bode Museum.
4.690,-

22-244

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h, POSTUPIM, rokokový zámek Sanssouci či zámky Neues Palais, Neue Kammern, Cecilienhof, park s romantickými pavilony, fakultativně prohlídka interiérů, centrum města POSTUPIM,
ubytování v BERLÍNĚ, individuálně večerní město
2. den: BERLÍN, Charlottenburg, prohlídka, Kurfürstendamm, moderní Potsdamer Platz, Braniborská
brána a nová výstavba v okolí (kancléřství, hlavní nádraží), SONY Centrum, individuálně Památník holokaustu,
možnost návštěvy Židovského muzea (architekt Daniel
Libeskind), Checkpoint Charlie, Říšský sněm
3. den: centrum města (čtvrť Mitte) – po třídě Unter
den Linden, opera, zbrojnice, katedrála sv. Hedviky,
Alexanderplatz (televizní věž a radnice), návštěva Muzejního ostrova (Pergamonské muzeum) či Bode Museum, výstava Renesanční portrét, návrat do půlnoci (Ki)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel v Berlíně
(2lůž. pokoje), 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (84 Kč), vstupné (30 €).
Příplatek 1.120 Kč za 1lůž. pokoj, 590 Kč za 2x večeře

Dvoudenní Berlín od 1.990 Kč pro kolektiv 40 osob
Zaměřeno na moderní architekturu, muzea a výstavy.

Berlín a tropické ostrovy
Tropické ostrovy – největší evropský aquapark,
6.600 m2 tropického ráje. Berlín – moderní město muzeí.
27.10.–28.10.
8.12.–9.12.

so–ne
so–ne

2.990,2.990,-

22-403
22-404

1. den: odjezd ráno, celodenní pobyt v Tropical Islandu
2. den: celodenní BERLÍN, klasická a moderní architektura, muzea a příležitostné výstavy, kosmopolitní město
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (84 Kč), vstupné do objektů a vstup do aquaparku (20 €).
Podrobný program na str. 56 nebo na www.geops.cz.
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Tajemný kraj Harz,
slavnost čarodějnic

Noc z 25.8. na 26.8. – ráj pro milovníky umění – volné vstupy do
60 muzeí a galerií za cenu 15 € vč.
jízdného. Dále vernisáže, happeningy, hudební a taneční vystoupení.
Doprava mezi muzei zajištěna speciálními autobusy, zdarma.
www.lange-nacht-der-museen.de
24.8.–26.8.

pá–ne

2.990,-

21-245

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (UL, svoz od 6 osob HK, Pa –
300 Kč), POSTUPIM – , rokokový zámek Sanssouci a zahrady, zámky Neues Palais, Neue Kammen Cecilienhof
2.–3. den: BERLÍN, celodenní prohlídka města s průvodcem nebo individuálně, možnost prohlídek výstav, od
18.00–2.00 hod. dlouhá muzejní a galerijní noc, odjezd z Berlína ve 2.30 hodin, návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoj
s přísl.) 1x snídaně, průvodce, nezahrnuje kompl. pojištění, speciální jízdné a vstupné na všechny výstavy (cca 20 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
2denní vhodné pro kolektivy (1xnocleh) od 1.990 Kč/os.

A121 – Německý okruh

3.8.–12.8.

pá–ne

11.490,-

Ďábel na Hexentanzplatzu čeká čarodejnice

A122

Berlín, velká muzejní
a galerijní noc

Objevte zemi, která je nám v mnohém blízká
a neprávem opomíjená, plná unikátních historických měst, přírodních krás, a v neposlední řadě i hlavní město Berlín, jednu z nejmodernějších evropských
metropolí.

A119 – Berlín, město
historie i budoucnosti
pá–ne

A120

22-243

1. den: odjezd z Prahy brzo ráno (Pa přípl. 300 Kč, HK přípl. 300 Kč), DRÁŽĎANY, barokní skvost Zwinger, možnost návštěvy galerie, Semperova opera, „Balkón Evropy“ Brühlské terasy, renesanční zámek
2. den: BERLÍN, zámeček Friedrichsfelde, zóna Kreuzberg, kolem bývalé berlínské zdi s grafity East Side Gallery, přes most Oberbaumbrücke do bývalého východ. Berlína Checkpoint Charlie, tradiční centrum Alexanderplatz
s vyhlídkovou televizní věží, třída Unter den Linden a Braniborská brána se skleněnou kopulí Říšského sněmu, muzejní ostrov, výstavy, parkem Tiergarten, kolem zámku
Bellevue a největší zvonkohry světa, Potsdamer a Leipziger Platz, místa s nejmodernější architekturou v Evropě
3. den: POSTUPIM, lodí po jezerech, parky a zámky Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, park s romantickými pavilony rokokového zámku Sanssouci, fakult.
prohlídka interiérů, odpoledne odjezd, návrat do ČR v noci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje léčeb. pojištění, vstupné, plavbu lodí (50 €).
Příplatek 1.120 Kč za 1lůž. pokoj, 590 Kč za 2x večeři
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

4.5.–6.5.

Dlouhá muzejní noc v Berlíně uteče jako voda

22-246

1. den: odjezd pozdě večer (Pa, HK), cesta do SRN
2. den: odjezd z Prahy po půlnoci, POSTUPIM, zámek
Sanssouci, letní sídlo německých císařů, BERLÍN, třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander
Platz, Pergamonské muzeum
3. den: SCHWERIN (Zvěřín) s jedinečně zachovalým historickým jádrem v okolí jezera, zámek na ostrově, přístav
LÜBECK, cihlová gotika, letovisko TRAVEMÜNDE, výletní
místo, pláže, kasina a restaurace
4. den: HAMBURG, historické centrum, parky, vykřičená
čtvrť Sant Pauli, fakult. projížďka lodí, BRÉMY, románský
dóm, renesanční radnice, štítové domy na náměstí
5. den: CÁCHY, korunovační město římských císařů a německých králů, dóm s trůnem Karla I. Velikého, gotická radnice, KOLÍN NAD RÝNEM, proslulý dóm, románské kostely, BONN, bývalé hlavní město SRN založené Římany v roce
11 př. n. l., Beethovenovo rodiště, lázeňský park, kolonáda
6. den: fakult. plavba lodí po Rýně z KOBLENZE údolím
s terasovitými svahy, vinicemi a mohutnými hrady k proslulé skále Lorelei, MOHUČ, arcibiskupské město na soutoku Rýna a Mohanu s románským dómem sv. Martina
7. den: barokní univerzitní město HEIDELBERG se zámkem, středověký opevněný klášter Maulbronn, elegantní
lázně BADEN-BADEN
8. den: procházka v pohoří Černý les (Schwarzwald),
historické město FREIBURG IM BREISGAU, vstupní brána do Schwarzwaldu
9.–10. den: zámek Ludwigsburg, „švábské Versailles“,
MNICHOV, metropole Bavorska, Marienplatz, Frauenkirche, příjezd do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 7x hotel (2lůž. pokoje),
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (95 €).
Příplatek 1.260 Kč za 7x snídani.

Vrcholy tajuplného a romantického pohoří Harz
dodnes zdobí ponuré zříceniny hradů, místa opředená
pověstmi o čarodějnicích a jejich divokých obřadech.
Poznejte s námi pohádkový kraj. Užijete si turistiky v kaňonu řeky mezi pískovcovými stěnami, krápníkové jeskyně a v půvabné krajině zasazená starobylá městečka
s hrázděnými domy a 3 významné památky UNESCO.
Bez nočního přejezdu, jen jeden den z dovolené
a pravý ráj na zemi v kraji čarodějnic.
28.4.–1.5.

so–út

5.990,-

21-247

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (po trase ÚL, svoz od 6 osob
HK, Pa), cesta do SRN do pohoří Harz, GERNRODE, krásné hrázděné městečko, předrománský kostel sv. Cyriaka
s hrobem markraběte Gera, unikátní muzeum kukaček, QUEDLINBURG – , románská katedrála na hradním návrší, muzeum hrázděných domů, WERNIGERODE,
hrázděné město v Harzu, ubytování
2. den: GOSLAR s císařskou falcí – , 1.800 hrázděnch domů, důl na stříbrnou rudu Rammelsberg – , exkurze
do jedné z nejstarších dochovaných průmyslových staveb
na světě, BAD HARZBURG, lázeňské středisko, koupel
v termálních lázních nebo lanovkou a turistika k hradu Harzburg, cesta na pohoří Harz s výhledy na horu
Brocken (1.141m), fakult. večeře
3. den: BLANKENBURG, turistická procházka rozlehlými
barokními zahradami, zámek, „pestré město“ nebo turistika skalními útvary k Čertově stěně – Teufelsmauer,
variantně delší trasa do skalního ráje, vyhlídky do rozkvetlého kraje nebo lehká turistika pod skalami, návrat
do WERNIGERODE, hrázděné „pestré město“ v Harzu
a světové centrum čarodějnic, romantický zámek vysoko nad městem, radnice, lidové trhy, rytířská klání, čarodějnický vláček, slavnost a rej čarodějnic na hradě třeba do pozdních hodin, individuální návrat na ubytování
4 den: krápníková jeskyně Baumanshöhle, cesta romantickým údolím řeky Bode, THALE a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na vyhlídky a výšinu Hexentanzplatz na čarodějnickém vrchu, údolí řeky Bode,
turistika, pískovcové skály, peřeje a ráj botaniků, variantně možné využít radovánek pro mladé – opičí dráhu,
bobovou dráhu nebo lanovku na protější vrch Rosstrappe
a lehká turistika s překrásnými vyhlídkami do kaňonu řeky,
návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce, pojištění CK; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lanovky (45 €)
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 480 Kč za fakultativní večeři.
Příplatek 112 Kč komplexní pojištění
3denní varianta pro 40 osob kdykoli od 4.990 Kč.

A123 – Drážďany, Sixtinská Madona
9.6.

so

760,-

21-248

DRÁŽĎANY, obnovené centrum města, chrám Frauenkirche, renesanční zámek, Rezidenční zámek, více než 450 let
staré sbírky, možnost návštěvy klenotnice (Grüne Gewölbe a Neue Grüne Gewölbe), prohlídky Semperovy opery (rezervace vstupenek a platba nutná předem), světově
proslulá galerie Zwinger (Dürer, sbírky z období impresionismu , Gauguinovy Tahiťanky a Jubilejní výstava „Sixtinská madona slaví 500 let“, návrat do 22h.
Cena zahrnuje dopravu busem, průvodce
Příplatek 300 Kč záloha na výstavu SM

Porýní, Pomoselí – nejromantičtější oblast Německa

Neuschwanstein, milovaný hrad podivínského Ludvíka II.

A124

A126

A128

Poznáte Drážďany – město se spoustou uměleckých
památek, se světoznámou galerií Zwinger a krásnou
atmosférou ulic. Rezidenčním zámkem, Semperovo
operou, spoustou gastronomických zážitků... a probouzející se zámecké zahrady parku v Pillnitz – obří
kvetoucí kamélie potěší oko každého.

Nejkrásnějšími partiemi Německa: to nejhezčí z Rýna i z Mosely, plavba lodí, vinařská cesta, starobylé Cáchy, vše bez nočního přejezdu.

Státnické činy „bláznivého“ krále nebyly vždy rozumné, ale zámky, které po sobě zanechal a krajina, do níž
je umístil, uchvacují dodnes.

31.3.–1.4.

so–ne

2.990,-

21-249

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, (UL; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), cesta do Saska, PIRNA, historické centrum, středověké domy, pohledy na Labe, PILLNITZ, zámek saských kurfiřtů na předměstí DRÁŽĎAN,
procházka v parku, jarní zahrady a orchidejová zahrada,
kde touto dobou kvete naplno 220 let stará kamélie (průměr 11 m, až 35.000 květů), MÍŠEŇ, historické centrum,
největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze s ukázkami výroby a prodejnou, ubytování, fakultativně večeře
2. den: DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi,
hlavní město Saska, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, renesanční zámek, Rezidenční zámek (450 let staré sbírky),
barokní katedrála, Galerie Zwinger (Raffael Sixtinská
Madona, Dürer. sbírky z období impresionismu a postimpresionismu (Gauguinovy Tahiťanky), Semperova opera
(italská renesance), obchodní ulice Pragerstrasse, moderní
architektura, ...čas třeba na „drážďanskou štolu“ v kavárničce, odjezd večer, návrat do 22 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, infomateriál; nezahrnuje komplexní pojištění, večeři a vstupné (cca 30 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj, 450 Kč za večeři.
Příplatek 250 Kč za vstup a rezervaci do Semperovy opery.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

A125 – Hamburk, Brémy
a hanzovní města Německa
Poznáte historická hansovní města Holštýnska
a Šlesvicka, jejich památky a živou současnost.
21.6.–24.6.

čt–ne

5.990,-

22-250

1. den: odjezd z Prahy v 6.10h, zastávka v RATZEBURGU,
románský dóm, známá socha lva, pobřeží Baltu v TRAVEMÜNDE s přístavem, město LÜBECK, staré hansovní
město, brána Holsentor, cihlová radnice, Marienkirche se
125m vysokou věží, halový Jakobikirche s varhany.
2. den: Holštýnské Švýcarsko, kraj jezer, městečko
EUTIN s cihlovým zámkem lubeckých biskupů, PLÖN
u jezera se zámkem, LABOE, pobřeží mořského zálivu
Kieler Förde s písčitými plážemi, prohlídka ponorky
U-995, průjezd městem KIEL, hluboký záliv, radnice, vodní zámek Glücksburg, v podvečer město FLENSBURG,
věže a brány, kostely, starý přístav, ubytování v centru
3. den: LÜNEBURG, cihlové i hrázděné domy, zdobné štíty, radnice, kostel sv. Jana, čtvrť při vodních kanálech Wasserviertel, HAMBURK, velkoměsto při ústí Labe,
novorenesanční radnice, řada kostelů (sv. Petra, sv. Jakuba), věž kostela sv. Mikuláše, čtvrť starého přístavu, kostel
sv. Michala s vyhlídkovou věží, možnost okružní vyhlídkové jízdy přístavem, čtvrť St. Pauli se známou třídou
Reeperbahn
4. den: BREMEN, goticko-renesanční radnice, socha
Rollanda (symbol města), cechovní budova Schütting, románský dóm St. Petri, úzká ulička Böttcherstrasse, čtvrť
Schnoor Viertel, CELLE, jedinečné renesanční město, vévodský zámek s kaplí a divadlem, hrázděné domy, radnice, kostel s cennými náhrobky, večer návrat do Prahy
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, projížďku lodí přístavem
v Hamburku (za přípl. 300 Kč). (Ki)
Příplatek 1.320 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 480 Kč za 3x snídani.

Hrady, katedrály
a města Porýní s lodí

27.9.–30.9.

čt–ne

5.990,-

Zámky Ludvíka
Bavorského

22-251

1. den: odjezd z Prahy v 6.05 h, LIMBURG, staré město s dómem a hrázděnými domy, AACHEN (Cáchy) – ,
dóm s původní kaplí Karla Velikého, pokladnice, gotická
radnice s korunovačním sálem, brány, lázně
2. den: přejezd Arden do města, TRIER (Trevír) – , římské památky, Porta Nigra ze 2. st., Konstantinova bazilika, antické lázně, románský dóm a gotický kostel Liebfrauenkirche, kurfiřtský palác s parkem, rodný dům
Karla Marxe, údolím Mosely do vinařského města
BERNKASTEL-KUES s hrázděnými domy, meandry Mosely a prudké svahy s vinicemi, malebná městečka BEILSTEIN a ZELL, zřícenin hradu Metternich, COCHEM, uličky, hrad, výborné moselské víno
3. den: KOBLENZ na místě soutoku Rýna s Moselou,
bazilika sv. Kastora, nedobytný hrad Marksburg vysoko nad řekou, pod hrady Sterrenberg a Lienbenstein do
ST. GOARSHAUSENU s hrady Katz a Maus, dle času výjezd ke skále Loreley, fakult. plavba lodí po nejkrásnějším úseku Rýna – , pod skálou Loreley, okolo pevnosti Pfalz a četnými hrady (Rheinstein, Reichenstein,
Sooneck, Gutenfels aj.), RÜDESHEIM, slavná ulička Drosselgasse, vyhlídka od sochy Germanie
4. den: kurfiřtské sídlo MAINZ (Mohuč), rodiště J. Gutenberga, arcibiskupský dóm, radnice,kostel sv. Štěpána
s Chagallovými okny, WORMS, císařský dóm, židovská
čtvrť, SPEYER (Špýr) – , největší románský dóm v Evropě, hroby císařů, návrat do Prahy večer (Ki)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a plavbu lodí (60 €).
Příplatek 1.350 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 480 Kč za 3x snídani.
Příplatek 390 Kč za plavbu lodí.

A, B, C
A, B, G
A, E
B, H
A, B, C
A, F
B, D
A, B, G
A, B, E

27.4.–29.4.
11.5.–13.5.
25.5.–27.5.
8.6.–10.6.
23.7.–25.7.
17.8.–19.8.
7.9.–9.9.
21.9.–23.9.
5.10.–7.10.

Údolí Mosely je krásné v každé roční době. Zájezd
bez nočních přejezdů.
24.5.–27.5.
20.9.–23.9.

čt–ne
čt–ne

5.490,5.490,-

22-252
22-253

1. den: odjezd ráno, TREVÍR, nejstarší město Německa,
římské památky, cesta malebným údolím Mosely, vinařské městečko COCHEM
2. den: hrad Eltz, benediktýnský klášter Maria Laach
a vulkanický park, návštěva města KOBLENZ
3. den: údolí Rýna (Koblenz-Bonn), Remagen, místo bitvy 2. světové války, BONN, bývalé hlavní město, rodiště Beethovena, lanovkou na Dračí skálu, KOLÍN NAD
RÝNEM, největší katedrála Německa
4. den: údolí Rýna (Koblenz-Mohuč), vinařský BOPPARD s hradem Balduinsburg, fakult. projížďka po
Rýnu k romantické skále Loreley, pohledy na hrady Liebenstein, Sterrenberg, Maus, Rheinfels a Katz,
BACHARACH, místo svatby Karla IV. s Annou Falckou,
MOHUČ, arcibiskupské města, monumentální dóm, návrat do ČR večer (In)
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x hotel se snídaní v hotelu, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje
vstupné a fakult. služby (40 €).
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Cena od 4.990/4.690 Kč pro kolektiv 40 osob/studentů tématicky zaměřené na historii Německa
s možností ochutnávek vín, nebo návštěvou příležitostných výstav.

22-254
22-255
22-256
22-257
22-258
22-259
22-260
22-261
22-262

1. den: večer z Prahy (A – Pha, KD; B – Be, Pl, Kt; C – Mě,
Kr (150 Kč); D – HK, Pa, Po; E – Lo, Ra (150 Kč); F – Př, St;
G – Lit (200 Kč), R. n L. (150 Kč); H – Br (300 Kč), přes SRN
2. den: alpské středisko GA-PA pod nejvyšším vrcholem
Německa Zugspitze (2.963 m), turistika v soutěsce Partnachklamm, klášter Ettal, Linderhof, barokní zámek
s umělou jeskyní, parkem, vodopády a vodotrysky
3. den: extravagantní zámek Neuschwanstein, skutečně pohádková stavba v bavorských Alpách, přejezd
k jezeru Chiemsee, zámek na ostrově (bavorské Versailles), návrat v noci
Cena zahrnuje dopravu autobusem,1x pension (2lůž.
pokoje bez příslušenství), 1x snídaně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (35 €).
Příplatek 300 Kč za 1 lůžkový pokoj.

A129 – Mnichov
a galerijní noc
Poznáte bavorskou metropoli Mnichov (památky, galerie), královský zámek Nymphenburg (zahrady) a jedinečná příležitost – Velké muzejní a galerijní noci
(90 muzeí a galerií Mnichova).
20.10.–21.10.

A127 – Romantické
údolí Mosely a Rýna

2.890,2.990,2.990,2.990,2.990,2.990,2.990,2.990,2.890,-

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
po–st
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

pá–ne

2.990,-

21-263

1. den: odjezd v 7.00 h z Prahy, MNICHOV: historické centrum města s pěší zónou, gotický halový kostel
se zvonkohrou Frauenkirche, Marienplatz, radnice, galerie Neue Pinakothek (umění 18. a 19. St., Alte Pinakothek – jedna z nejlepších světových obrazáren (od 14. – 18. st. Dürer, Cranach, Raffael, Leonardo
da Vinci, Tizian, Van Dyck, Rubens, Rembrandt, Velazquez, aj.)
2. den: zámek a zahrady Nymphenburg, Rezidence bavorských králů, Velká galerijní noc, mezi 90 mnichovskými muzei i galeriemi jezdí speciální autobusy (cca
15 €), muzea zdarma), odjezd v 02:30 h
3. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** se snídaní, průvodce, pojištění CK; nezahrnuje vstupné, komplexní pojištění.
Příplatek 460 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč
za komplexní pojištění.

Německo

Drážďany, Míšeň,
zahrady a kamélie v Pillnitz

A — Kultura a příroda Evropy

Brzké odpoledne v hanzovním městě Brémy
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Lodí po 3 řekách města Pasova

A130

A132

Chcete zažít netradiční víkend a třeba s celou rodinou?
Chcete poznat jarní pohodu v ZOO a adventní trhy a to
vše v korunách stromů? Vyfouknete si vlastní vánoční
kouli, pokloníte se odkazu Fischera z Erlachu a projedete se lodí po 3 řekách.

Zážitek pro malé i velké. „Chceme ukázat deštné
pralesy všech kontinentů. Člověk by tu měl mít pocit,
že je přímo mezi zvířaty a rostlinami,“ říká hlavní chovatel v Gondwanalandu. Zažijete bájnou zemi 3 kontinentů a k tomu adventní trhy nebo Vinnetoua a Old
Shatterhanda

Jaro a Advent v korunách
stromů a Bavorský les

A — Kultura a příroda Evropy

Německo

26.5.–27.5.
*8.12.–9.12.

40

Gondwanaland je hitem a novinkou roku 2011

so–ne
so–ne

2.990,2.990,-

21-264
21-265

1.den: odjezd z Prahy v 6.00, přejezd do Bavorska,
BODENMAIS, prohlídka tradiční sklárny s možností vyfouknout si skleněnou kouli, NEUSCHÖNAU a stezka korunami stromů – unikátní atrakce NP Bavorský
les, dřevěná lávka vede větvemi lesních velikánů, (asi 50
minut), rozhledna, ZOO v lese – průchody přímo skrz
výběhy s divočáky a jeleny a kolem výběhů s vlky, rysy,
medvědy… několik variant, až 7km, *v prosinci adventní trhy, ubytování
2. den: rokokový kostel Fűrstenzell, dědictví Fischera z Erlachu, PASOV – historické biskupské město na
soutoku tří řek, barokní dóm s největšími varhanami, romantika uliček, muzeum skla s velikou expozicí českého křišťálu, možnost projížďky lodí, *v prosinci adventní trhy a vánoční atmosféra
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel v ČR, 1x
snídaně, průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění
a veškeré vstupné (30 €)
Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Gondwanaland a Vánoce
nebo Vinnetou

19.5.
8.12.

so
so

790,790,-

21-267
21-268

1. den: odjezd z Prahy v 6.30h (UL a po trase), cesta do
Lipska, Gondwanaland vám umožní pocítit tropický
deštný prales Afriky, Asie a Jižní Ameriky všemi smysly. Na zastřešené ploše o rozloze větší než dvě fotbalové
hřiště uvidíte 40 exotických zvířecích druhů a okolo 500
různých stromů a rostlin, a ve vulkanických jeskyních živé zkameněliny. Jsou k vidění šplhající kotulové, lenochodi, leguáni, varan komodský, tapír či tomistoma úzkohlavá apod. Pohybujete se po lávkách nad nimi a technika
umožňuje průchod 100% množství UV-záření pro rostliny a zvířata. A tak i díky tomu vyrostl uprostřed Lipska
skutečný deštný prales…a k tomu všemu ještě v prosinci
milé adventní trhy na náměstích původně středověkého města LEIPZIG (Lipsko) a v květnu DRÁŽĎANY, čtvrť
Radebeul, slavnost Karla Maye věnovaná všem příznivcům westernu a hlavně pak dětem – Old Shatterhanda a Vinnetoua, návrat do Prahy večer
Cena zahrnuje dopravu průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (17+8 € , slevy pro děti).

A131 – Bavorský
víkend mnoha nej

A133 – To nejkrásnější
ze Saska

Nejdelší hrad v Evropě, nejstarší most střední Evropy,
nejstarší městská brána Německa a jedny z největších
termálních lázní na kontinentě. Pohodový víkend s termály pro každého a jen kousek od hranic.

Toulky pohádkovým krajem. Zámky, nádherné zahrady, bohaté umělecké sbírky v Drážďanech, věhlasná
míšeňská porcelánka a fanhtastický svět pískovcových
skal podél Labe.

16.6.–17.6.

so–ne

2.990,-

21-266

1.den: odjezd z Prahy v 7h (tam Pl a zpět ČB, místa na trase), kupecká cesta, REGENSBURG – (Řezno), jedno
z nejkrásnějších měst Evropy, historie Keltů, Římanů,
říšské město Německa, nejstarší most a brána Evropy (12. stol.), Altes Rathaus a katedrála sv. Petra, kaple a paláce (Thurn Taxis), uzenářská dílna, pochutnání na
řezenských uzenkách, STRAUBING (Štrubina), jedno ze
sídelních měst bavorských vévodů, Strasswenmark a pohled z věže ze 14. st. na celý Bavorský les
2. den: ALTÖTTING, jedno z nejnavštěvovanějších
katolických poutních míst Evropy, obrovské náměstí Kapellplatz pro poutníky v malinkém městě Altöttingu (legenda z 15. stol. o zázračném oživení utopeného
dítěte), soška černé P.Marie z Öttingu, nedaleko rodiště
papeže Benedikt XVI., Jeruzalémské panoráma (obří
panoramatická malba Jeruzaléma v době Kristova ukřižování – je jediná s náboženským tématem v Evropě),
krása meandrů řeky Salice (Salzach) a BURGHAUSEN s nejdelším hradem Evropy Wöhersee na ostrohu vysoko nad Salzachem (úctyhodných 1.100 m) obtékaném ze 3 stran (opevněný hrad už v 11. stol), kde
žila Hedvika Jagellonská, vévodkyně z Landshutu, čas
na kávičku, relaxační sen pro každého – termální
lázně Bad Füssing, celkem 44 termálních bazénů ve
3 areálech včetně saunového a zážitkového světa (Therme I., Europa Therme, Johannesbad, Saunahof), voda
vyvěrá z 1.000 m hloubky a je teplá 56°C, a ještě jedno
nej- jeden z nejlevnějších vstupů v Evropě (9–12 €), návrat do Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupní
do objektů a lázní (40 €).
Příplatek 400 Kč za 1. lůž. pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři v hotelu.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

18.5.–20.5.
5.10.–7.10.

pá–ne
pá–ne

3.090,3.090,-

22-269
22-270

1. den: ráno odjezd, MÍŠEŇ, kolébka evropského porcelánu, měšťanské domy, Dóm, hrad Albrechtsburg, návštěva porcelánové manufaktury, lovecký barokní zámek
Moritzburg uprostřed jezera (místo natáčení filmu Popelka)
2. den: barokní zahrady Gross-Sedlitz u Heidenau,
zámek Pillnitz v čínském stylu na břehu Labe, zahrady,
DRÁŽĎANY, metropole Saska, Theaterplatz, Zwinger
s Obrazárnou starých mistrů, sbírky Grünes Gewölbe,
katedrála, zámek a kostel Frauenkirche, Brühlská terasa
s výhledem na Labe a Nové město
3. den: Königstein, skalní pevnost nad Labem, Saské
Švýcarsko, vyhlídková plošina Bastei, nádherné pohledy
do malebného údolí Labe, unikátní kamenný most Basteibrücke, hrad Neurathen, návrat večer (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (45 € ).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.

Norimberk, Tiergaertnertor Platz

1DENNÍ ZÁJEZDY
NĚMECKO, RAKOUSKO
1–2denní zájezdy, náměty pro kolektivy (celoročně) Cena 1 denních zájezdů zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, zákonné pojištění CK; nezahrnuje
léčebné pojištění a případné vstupné. Pokyny u jednodenních zájezdů nezasíláme. Informace k odjezdu
obdržíte při sepsání smlouvy. Nelze využít slev. (Ki)

DRÁŽĎANY a kamélie v PILLNITZ
Zastávka v zámeckém parku v PILLNITZ, DRÁŽĎANY, zrekonstruované centrum města, královský zámek a katedrála, galerie Zwinger, slavná Brühlská terasa.
31.3.
so
760,22-271
*8.12.
advent
760,22-272
* v čase adventu pouze program v DRÁŽĎANECH
Cena od 28.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
REGENSBURG a okolí
Patricijské věžové domy, památky od antiky po současnost,
Valhalla, mohutný dórský chrám z 19. st. nad Dunajem.
1.12.
advent
850,22-273
Cena od 26.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
SCHNEEBERG a ZWICKAU
Saské město Zwickau, dóm st. Marien, štítové domy, muzeum trabantů, hornický Schneeberg, gotický kostel,
15.12.
so
790,22-274
Cena od 25.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
MNICHOV
Bavorská metropole, radnice, Frauenkirche, rezidence,
možnost návštěvy muzeí, adventní trhy.
1.12.
advent
990,22-275
Pestrá Horní Falc
Amberg, poutní kostel Maria Hilf, románský kostel v Kastlu, Hohenburg, starobylý Nabburg, skanzen Parschen.
6.10.
so
790,22-276
Hrady Saska
Hrad Stolpen, zámek Klippenstein, zámek Hermsdorf
s parkem, zámek Rammenau , zámek Gaussig, Cunewalde největší evangelický kostel Německa
12.5.
so
790,22-277
Údolí Wachau a plavba po Dunaji
Zámek Artstetten, klášter v MELKU, údolím Wachau do
SPITZ, fakult. plavba po Dunaji (330 Kč) do DÜRNSTEINU
se zámkem, lodí či busem do starobylého města KREMS.
9.6.
so
890,22-278
VÍDEŇ v čase adventu – jednodenní
Klasická prohlídka města zaměřená na adventní trhy.
1.12
so
890,21-279
VÍDEŇ, muzea a aktuální výstavy
VÍDEŇ a Hundertwasser, aktuální výstavy v Albertině.
Možnost exkurze do nejmodernějšího muzea hudby.
Cena od 35.000 Kč pro kolektiv 40 osob.
LINEC, hlavní město horních Rakous
Cena 38.000 Kč pro kolektiv 40 osob.
SALZBURG, město Mozarta
Cena od 39.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
MÍŠEŇ a MORITZBURG
Cena od 26.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
PASOV s možností návštěvy BAD FÜSSING
Cena od 29.900 Kč pro kolektiv 40 osob.

Rezidentz Shloss v Drážďanech

BERLÍN, architektura a muzea – 2denní
Cena od 1.990 Kč za osobu při kolektivu 40 osob.
Komletní nabídka 1denních zájezdů www.geops.cz

Jarní Vídeň a její památky
Krásy habsburské metropole na Dunaji, překrásná katedrála, secesní stavby, jedinečná
muzea a vyjímečné výstavy, výtečná gastronomie – to vše láká náročného turistu.
Ubytování na okraji Vídně.
21.4.–22.4.

so–ne

2.990,-

22-280

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, VÍDEŇ klasická: Hofburg
(klenotnice, císařské apartmány), stavby Fishera z Erlachu,
Stefanplatz s dómem sv. Štěpána, Česká dvorská kancelář, Kärtnerstrasse, hrobka habsburských panovníků, kostel sv. Karla Boromejského, nákupní třída Mariahilfestrasse
2. den: císařský zámek Schönbrunn s francouzským
parkem (prohlídka), prohlídka dalších pozoruhodností VÍDNĚ, individuálně VÍDEŇ muzeální: Kunsthistorisches
Museum, Muzeums Quartier: Leopoldovo muzeum
(Schiele, Klimt, Kokoschka), pro zájemce výjezd na Kahleneberg, výhledy na Vídeň, vinařská oblast GRINZIG (Ki)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel ve Vídni,
1x snídaně, průvodce; nezahrnuje vstupné (40 €).
Příplatek 470 Kč za 1lůž. pokoj, 180 Kč za 1x snídani
Příplatek 84 Kč komplexní pojištění.

A136 – Vídeň
po stopách Habsburků
Zajímavosti o slavném rodu Habsburků s možností
návštěvy zámků i galerií a s ubytováním ve Vídni.
26.5.–27.5.
8.9.–9.9.

so–ne
so–ne

2.490,2.490,-

22-281
22-282

1. den: odjezd ráno, zámek Schönbrunn, oba okruhy,
včetně zahrady a muzea kočárů, zámky Horní a Dolní
Belveder, prohlídka i s francouzským parkem, VÍDEŇ,
prohlídka města, chrám sv. Karla Boromejského, náměstí Marie Terezie, přírodovědné muzeum, mj. sbírky
Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie, kavárna,
budovy postavené Franzem Josefem na Ringu, Parlament, Nová radnice, Vídeňská universita, hradní divadlo
2. den: VÍDEŇ, dokončení prohlídky, Hofburg, mnohaleté sídlo rodu Habsburků, návštěva zlaté klenotnice, Muzeum Sisi s císařskými apartmány a stříbrnou klenotnicí,
možnost ukázky Španělské jezdecké školy, Augustiniánský svatební kostel Habsburků, kavárna, hrobka rodu
Habsburků, Kärtnerstrasse, chrám sv. Štěpána, Příkopy,
chrám Sv. Petra, cukrárna Demel, kde císařovny mlsaly,
farní kostel Habsburků sv. Michala, návrat před půlnocí (Co)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel ve Vídni
(2–3lůžkové pokoje), 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné a jízdenky (80 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Široká nabídka adventních zájezdů do Rakouska
Zájezdy za rakouskými vánočními tradicemi, obohacené
o koupání v termálních lázních a s účastí na čertovských
průvodech. Podrobné programy naleznete na str. 68–71
nebo na www.geops.cz.

A137

Vídeňská ﬁlharmonie
a výstava Gustava Klimta
Letní noční koncert Vídenské filharmonie pod širým nebem v překrásném Schönbrunnu. Můžete
vychutnávat najednou úžasnou hudbu, krásy Schönbrunnu a atmosféru letního večera. Gustav Klimt se stal
fenoménem Vídně a případný zážitek z návštěvy Opery nebo Domu hudby také stojí za to. Čas bude jistě i na
vídeňskou kávu a Sacher dort. Je třeba dodávat více?
7.6.–8.6.

čt–pá

2.990,-

21-283

1. den: odjezd z Prahy v 7h, zámek Schönbrunn, oba
okruhy, včetně zahrady a muzea kočárů, zámky Horní a Dolní Belveder, prohlídka i s francouzským parkem (stálá výstava Klimt, Schiele a Kokoschka), ubytování, večerní Schönbrunn, Vídeňská filharmonie pod
širým nebem
2. den: prohlídka historického centra Vídně: klasická
secesní architektura, Hofburg, sídlo Habsburků kostel sv.
Karla Boromejského, Kärntnerstrasse, náměstí Marie Terezie, Židovské město, nejstarší kostel ve Vídni Sv Ruprecht
a variantně návštěva jedinečné výstavy Gustav Klimt
(Albertina), Bosch, Brueghel, Rembrandt nebo návštěva
Vídeňské opery s průvodcem (obé nutné rezervace předem). Pro kolektivy je možné zajistit návštěvu Domu hudby (moderní interaktivní muzeum na téma hudba, její vnímání a prožívání, velcí mistři a hudební nástroje a expozice
„Svět zvuku“ a Futurosféra o budoucnosti hudby) a event.
Mozartův dům (též nutná rezervace předem
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel ve Vídni, průvodce, rezervaci výstavy Klimt, koncert Vídeňské filharmonie; nezahrnuje vstupné a případné další rezervné (50 € ).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 270 Kč za výstavu G.Klimt.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

A138 – Vídeň a Klimt
Oslavte s námi 150. výročí narození Gustava Klimta,
Potěšte se stavbami secesní Vídně i Hunderwassera.
28.5.–29.5.

so–ne

2.990,-

21-284

1. den: odjezd z Prahy v 7h, (Br), VÍDEŇ, Hundertwasser,
Horní a Dolní Belveder, (stálá výstava Klimt, Schiele)
2. den: výstava Gustav Klimt (Leopoldmuseum) či Secesní
pavilón, lázně Laa am der Thaya (3h), návrat večer
Cena zahrnuje dopravubusem, 1x hotel ve Vídni, průvodce, nezahrnuje vstupné (50 €). Info v CK.

Ebbs – slavné květinové korzo táhne turisty

A139

Velká tyrolská cesta
Za krásami rakouského Tyrolska. Zažijete vyhlídky na
vrcholy Alp, jezera i ledovce, starobylá města, elegantní zámky. Navštívíte hřebčín plemena haflinger a na závěr vás čeká – tyrolské květinové korzo.
22.8.–26.8.

st–ne

7.770,-

22-285

1. den: odjezd z Prahy, Brna časně ráno (svoz od 6 osob:
Ji za 250 Kč; Ol za 350 Kč) , přejezd do Rakouska,
Krimmler Achental (Krimmelské vodopády), nejvyšší
v Evropě (400 m), průsmykem Gerlospass do Zillertalských Alp, ubytování
2. den: návštěva dolů na měď a stříbro ve SCHWAZU, renesanční zámek Tratzberg v horách, 46 metrů
dlouhá nástěnná malba s portréty Habsburků, nejkrásnější tyrolské jezero Achensee obklopené lesy a štíty
s výškou přes 2.000 m, možnost plavby výletní lodí nebo výjezd lanovkou na vrcholky pohoří Rofanu či Karwendelu
3. den: soutěska Rosengartenschlucht u IMSTU, domy vytesané ve skále, průjezd malebným údolím Pitztal,
výjezd nejrychlejší podzemní dráhou na světě Pitz-Express na Pitztalský ledovec, procházka ke kapli Bílého světla (2.900 m), nejvýše položenou lanovkou v Rakousku na Hinterer Brunnenkogel (3.440 m)
s vyhlídkovou plošinou, skvělý panoramatický výhled na
Wildspitze (3.774 m), dle času sousední údolí Ötztal,
vesnice ÖTZ s krásně zdobenými domy nebo jezero Piburger See (nazýváno „horským zrcadlem“),nejteplejší jezero v Tyrolsku
4. den: tyrolské hlavní město INNSBRUCK obklopené
horami, historické centrum, Zlatá stříška, náhrobek Maxmiliána I., habsburský zámek Hofburg, čas na návštěvu muzeí, zámek Ambras arcivévody Ferdinanda a jeho
choti Filipíny Welserové, lanovkou z Igls na Patscherkofel (2.246 m), výhled na Innsbruck a údolí Innu, alpská botanická zahrada (2 000 m)
5. den: KUFSTEIN, pevnost s vysokou císařskou věží,
v městské věži jsou slavné „Varhany hrdinů“ s 4 307 píšťalami, které se každodenně rozeznívají na paměť padlých v obou světových válkách, EBBS, hřebčín Fohlenhof, kde se chovají typičtí alpští „zlatí“ koně plemena
haflinger, odpoledne slavnost květinové korzo, zdobené květinové alegorické vozy projíždějí městem, lidové kroje a suvenýry, návrat do ČR v noci (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x ubytování (2lůž.
pokoje s přísluš.), 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (60 € ).
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.380 Kč za 4x večeře.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Rakousko

A135

Obrazy Gustava Klimta tvoří čarovný svět Vídně

A — Kultura a příroda Evropy

Kůň Karla Těšínského se vzpíná před vídeňskou radnicí

Vídeň – MUMOK, muzeum moderního umění

Barokní klenot mezi evropskými městy – Vídeň

Innsbruckhofkirche
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Krátkou svačinku a za chvíli zase do sedla!

Zpěv vody v náručí smrků

POHODOVÉ VÍKENDY A142
Rádi si dopřejete víked s pohodlím pěkného bydlení v centru, skvělých služeb a řadou překvapení? Pak doporučujeme prodloužené pohodové víkendy LUX, vstupy
Vše Vám usnadní místní karta.

A140 – Víkend v Salcburku
Ubytování v hotelu****, 3 minuty
od Getreidegasse, skvělá místní průvodkyně, Salzburská karta na vstupy do galerií a muzeí, MHD i lanovka,
špičkové restaurace a možnost koncertů, lodní výlet i termální bazény.

A — Kultura a příroda Evropy

Rakousko

18.5.–20.5.
28.9.–30.9.
26.10.–28.10.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

3.900,3.900,3.900,-

22-286
22-287
22-288

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, (HK, Pa), SALCBURK – , orientační prohlídka, ubytování, prohlídka
s místním slovensky mluvícím průvodcem, večerní atmosféra centra
2. den: výlet na vyhlídkový kopec Untersberg a zámek
Hellbrunn, vodní hrátky, zpět možnost cesta lodí, variantně individuálně Salcburk, muzea, večerní program
3. den: dopoledne individuálně SALCBURK – muzea,
trh se selskými produkty, odpoledne koupání v termálních lázních Karibská laguna, dojezd do Prahy
do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel**** v centru,
2x bufetovou snídani, průvodce, výlety; nezahrnuje pojištění, vstupné a Salcburskou kartu.
Příplatek 600 Kč/800Kč za 24H/48h Salcburskou kartu.
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

A141 – Víkend ve Vídni
27.4.–29.4.
26.10.–28.10.

pá–ne
pá–ne

3.900,3.900,-

A132
Víkend a´la Ludvík II.
so–ne
so–ne

2.990,2.990,-

xxx
xxx

1. den: odjezd z Prahy v 5.30h, ( HK, Pa, Pl), Linderhof,
zámek Ludvíka II., horské údolí s parkem, umělá jeskyně,
horský klášter ETTAL s klášterním pivem a klášterními
víny, nocleh v hotelu přímo pod zámky
2. den: Neuschwanstein a Hohenschwangau, možnost návštěvy zámků nebo turistika v okolí, WIES – , rokokový alpský kostel, dojezd do ČR do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel***pod zámky,
1x bufetová snídaně, průvodce, výlety; nezahrnuje pojištění (84 Kč), vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři.
Příplatek 84 za komplexní pojištění.
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Zahrady Rakouska
a ráj orchidejí v Kalkalpenu

Salcbursko a Bavorsko, NP Vysoké Taury a NP
Berchtesgaden. Výprava za nejkrásnějšími vodopády a soutěskami na severu Alp. Divoká romantická příroda. Panenské jezero Königssee. Hotel s bazénem.
čt–ne

3.990,-

22-291

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 hodin (HK, Pa, ČB)
2. den: NP Berchtesgaden, výběr z možného programu:
jezero Königssee, srdce národního parku, plavba elektrolodí po „fjordu“ s vodopádem, kostelík sv. Bartoloměje,
ledová kaple, severní skalní stěna Watzmann, ráj horolezců na 2. nejvyšší hoře Německa (2.713 m), Kehlsteinhaus
„Orlí hnízdo“, silnice z roku 1939 na Hitlerovu čajovnu,
solný důl se skluzavkou, vláčkem pod zemí solnou slojí,
vorem po solném jezeře, lanovkou, oltář bavorského krále ze soli, solné lázně Watzmann Therme se slanou vodou, lanovkou na vrchol Jenner 1.200 m vysoko nad jezero
3. den: soutěska Vorderkaserklamm, údolím kolem
horské říčky a vodopádu do divoké soutěsky plné kaskád, orchidejová stezka, soutěska Seisenbergklamm,
možnost koupání – krytý bazén (29 ˚C) s kartou zdarma
4. den: divoká soutěska Liechtensteinklamm, překrásný vodopád Golling, nejvyšší v Salcbursku, vodní hrátky biskupa na zámku Hellbrunn, dojezd do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 2 x nocleh se snídaní v hotelu*** s bazénem v Loferu, vstupy 3. dne, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (40 €).
Příplatek 900 Kč za 2x večeře, 600 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 112 Kč komplexní pojištění.

A143 – Zahradnický
veletrh v Rakousku
Kittenberské a Tullnské zahrady a zahradnický veletrh

22-289
22-290

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, (HK, Pa, Zn), VÍDEŇ: prohlídka s průvodcem, ubytování na Dunajském ostrově
2. den: polodenní výlet do barokních areálů zámku a zahrad Hofu nebo variantně návštěva galerií Albertina,
Belvederu, Hofburgu, Muzeum Quartier, příležitostné výstavy, kulturní představení, ...
3. den: VÍDEŇ, galerie, mše, kavárna, tržnice, odpoledne termální lázně Laa am der Thaya, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel**** ve Vídni,
2x bufetová snídaně, průvodce, výlety; nezahrnuje pojištění (84 Kč), vstupné (35 €).
Příplatek 550 Kč za večeři.
Příplatek 84 za komplexní pojištění.

28.7.–29.7.
1.9.–2.9.

A144

Alpské vodopády
a soutěsky

17.5.–20.5.

25.8–26.8.

so–ne

2.190,-

NP Kalkalpen je pro fotografy orchideí ráj

21-292

1.den: odjezd z Prahy v 6h, Renesanční zámek Rosenburg s růžovou zahradou lásky, největší rytířský turnajový dvorec na světě, růžová zahrada, show sokolníků, zahrady s altánky, Kittenberské zahrady, jedny
z nejkrásnějších rakouských zahrad ( 22 tisíc m²). Bývá
nazývána „zahradou snů“ (Růžová zahrada, alpská zahrada zahrada leknínů, venkovská selská zahrada, japonská zahrada, zahrada Feng Šuj, zahrada smyslů, toskánská zahrada, zahrada pokušení, stepní zahrada, zahrada
ohně, zahrada duhy, vodní zahrada s možností „knajpovat“ bosou nohou potokem atd., KREMS (Kremže), krásně středověké městečko na Dunaj, odjezd na ubytování
do Znojma, pro zájemce po večeři fakultativně posezení
ve sklípku, ochutnávka vín (pouze při min. 15 zájemcích)
2.den: TULLN, nejnavštěvovanější rakouské zahrady,
mezinárodní zahradnický veletrh, zahradní ráj na
ploše 80 000 m², květinové dekorace, sochy z květin,
množství nejrůznějších druhů okrasných rostlin vč. tropických sukulentů, inspirace zahrádkářům, 40 zahrad na
50 ha, cesta korunami stromů 30 m nad zemí, TULLN,
prohlídka historického města, návrat do půlnoci
Cena zhrnuje dopravui autobusem, 1x hotel ***ve Znojmě, 1x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a sklípek. Příplatek 300 Kč za sklípek.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Tullnské zahrady

Rakouský pohodový víkend mnoha nej. Porovnejte nejkrásnější přírodní botanickou zahradu alpinek
a orchidejí v divoké přírodě v alpské náhorní plošině
šesti jezer v NP Kalkalpen – tisíce alpinek, orchidejí
i azalek s nejkrásnějšími Kittenberskými zahradami. Bydlení ve skvělém horském hotelu*** 1.650 m
nad mořem.
4.7.–7.7.

st–so

3.990,-

21-293

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (Br; svoz od 6 osob: HK
a Pa za 300 Kč), transfer přes Rakousko
2. den: cesta do přírodního ráje, ranní probuzení v soutěsce Dr. Vogelgesang Klamm, 2. nejdelší soutěska
v Rakousku, peřeje i vodopády, nejrychlejší lanovkou
Evropy do horského ráje NP Kalkalpen s lehkou turistikou po horských loukách – Wurzeralm – zahradník by
nevytvořil dokonalejší dílo... na kousku Alp květinový ráj,
dojezd na ubytování v TAUPLITZALM (horský hotel***
ve výšce 1.650 m),
3. den: Celodenní odpočinek a turistika na alpské náhorní plošině, turistika s různými variantami náročností (12
tras od nejlehčí až po náročné do 2.200 m v kombinaci
s vypůjčeným kolem, část vláčkem taženým traktorem,
s průvodcem i samostatně), přírodní zahradou alpinek
a orchidejí na náhorní plošině 6 jezer; fakultat. večeře nebo vlastní piknik na koberci upolínů a horská idyla
4. den cesta k překrásnému údolí Dunaje, Kittenberské
zahrady, tady oko botanika i zahrádkáře zaplesá, 40 různých zahrad – Růžová zahrada a Alpská zahrada v plném
květu, zahrada Waldviertel, leknínová, venkovská selská,
japonská, palmová, portugalská, stepní, zahrada pokušení i zahrada duhy, ...můžete fotit, „knajpovat“ v řece
i hledat inspiraci na vlastní zahrádku, podvečerní zastávka v KREMŽI, historické dunajské město, dojezd do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel*** v horách,
2x snídaně, 1x mýto na Tauplitzalm, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby, lanovky
a vstupné (55 €).
Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450/900 Kč za 1x/2x večeři.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

A145– Krimmelské vodopády,
NP Berchtesgaden,
Grossglockner
25.5.–27.5.
24.8.–26.8.
28.9.–30.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

3.990,3.990,3.990,-

22-294
22-295
22-296

1. den: odjezd z Prahy brzy ráno, Krimmelské vodopády, nejkrásnější rakouský vodopád, návštěva Lofferské
soutěsky, ubytování
2. den: vyhlídky na Grossglockner, Alpské muzeum,
Hochmais, Fuscher Törl, tunel Hochtor, vyhlídka Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
3. den: Berchtesgaden, Obersalzberg, Hitlerovo Orlí
hnízdo – Kehlstein (bus, výtah), muzea s expozicí ze života nacistů, bunkry, návštěva solného dolu, návrat do ČR
před půlnocí (Co)
V případě uzavření alpské silnice, náhradní program v Loferu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
2x penzion, 2x snídaně, vjezd na Grossglockner, průvodce; nezahrnuje vstupné a komplexní pojištění, jízdenky, večeře, jízdu turistbusem na Kehlstein (35 €).
Příplatek 790 Kč za 1lůž.pokoj.
Příplatek 740 Kč za 2x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní
pojištění.

Tyrolský víkend mnoha nej
Pestrobarevná zážitková mozaika: poznáte tradiční
výrobu svíček, netradiční výrobu skla, zavítáte do soukromého zámku, tyrolské současné i minulé metropole, uvidíte, jak žil ledový muž před 5.000 lety a na závěr se vykoupete v nejmodernějším aquaparku v zemi.
5.10.–7.10.

pá–ne

3.290,-

21-297

1. den: odjezd z Prahy ve 23.30 h (svoz od 6 osob: HK,
Pa; Br za 400 Kč), transfer do Rakouska
2. den: BRIXLEGG, dílna na výrobu svíček s ukázkou, s muzeem voskových figurín, RATTENBERG, sklárna s tradiční výrobou, zámek AMBRAS arcivévody Ferdinanda,
WATTENS, moderní expozice skla Swarowski, nejnavštěvovanější rakouské muzeum s hrou světel, hudby předvádí úchvatný svět křišťálu, INNSBRUCK, metropole Tyrolska pod vrcholy hor, největší světový obchod Swarowski
3. den: ÖTZIDORF, archeologický park o životě „ledového muže“ Ötziho, Stuibenfall, nejvyšší vodopád Tyrolska (150 m vysoký), termální lázně Aqua Dome LÄNGEFELD, nejmodernější aquapark v Rakousku, viz info
www.aqua-dome.at, odjezd v podvečer, návrat do Prahy
před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x penzion/hotel se
snídaní (2–3ůž. pokoje s příslušenstvím), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do objektů. (35 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč komplexní pojištění.
Cena 2.790 Kč/os. pro kolektiv 40 osob.

A147 – Graz a Vídeň,
architektura i koupání
...aneb slavnost architektury a Hundertwasserovy termály, odkaz J. Fišera z Erlachu, později Hundertwassera až po současnost. Zájezd jako stvořený pro kolektivy!
25.5.–27.5.

pá–ne

3.290,-

21-298

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (Ji a dále po trase; svoz od
6 osob: HK, Pa za 300 Kč), zastávka u Hundertwasserova odpočívadla BAD FISCHAU
2. den: GRAZ– , historické centrum města na řece
Mur, radnice, orloj, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky i exteriéry moderní architektury přelomu tisíciletí, koupání v termálních lázních Bad Blumau, kostel a poutní cesta všech náboženství v BAD BARNBACH
(oba Hundertwasserovy objekty)
3. den: VÍDEŇ: klasická, secesní i supermoderní architektura, Muzeum Quartier, nejnovější stavby Uno-City
a Hundertwasserova čtvrť, pro zájemce jedinečná výstava
Gustava Klimta (Albertina), čas bude i na kafíčko a dort
sacher, dojezd do Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x penzion (2lůžkové pokoje), 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje vstupné,
komplexní pojištění.
Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Hundertwasserovy lázně Bad Blumau uprostřed zeleně

A148

Štýrsko zážitkový víkend
mnoha nej
Architektura, památky UNESCO i Hundertwasserovy termály, pohoda v termálních lázních Bad Blumau, romantická vinná stezka a nejzajímavější jeskyně
v Rakousku a největší skanzen Rakouska se slavností Erlebnistag. Zájezd jako stvořený pro kolektivy
v době státního svátku!
28.9.–30.9.

svátek

3.990,-

21-299

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h (HK, Pa svoz od 6 osob,
dále po trase Ji, Br), zastávka u první Hundertwasserovy
pohádky u čerpadla Bad Fischau
ŠTÝRSKÝ HRADEC – GRAZ – , historické centrum
města na řece Mur, radnice, orloj, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky i exteriéry hypermoderních
budov přelomu tisíciletí (plovoucí most a jedinečná architektura – galerie moderního umění), ubytování, fakultativně večeře
2. den: romantika vinné stezky, KITZECK, nejvýše položené vinice v Evropě a muzeum, ochutnávky vín, vinařské vesnice (růžové víno Schilcher) a štýrská keramika,
pocta Hundertwasserým stavbám: cestou BÄRNBACH, kostel a poutní cesta všech náboženství a na závěr jedinečný zážitek: podvečerní koupání v termálních lázních Bad Blumau, pozdní návrat na ubytování
3. den: dvě štýrská i rakouská nej: Lugrote, nejrozsáhlejší jeskyně a STÜBING, největší rakouský skanzen,
vrchol dne – zážitkový den Erlebnistag ve skanzenu
v krásné přírodě (lidové zvyky, písně, tance a ukázky řemesel, programy pro děti), návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel/penzion
se snídaní, průvodce, pojištění proti úpadku; nezahrnuje
komplexní cestovní pojištění, vstupné do objektů a lázní (60 €).
Sleva 200 Kč pro dítě na přistýlce.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Golling – romantika vodního závoje vodopádů

A149

Léto ve zlatém údolí
Letní dovolená v jednom z nejkrásnějších alpských údolí – Rauris neboli Zlaté údolí ve Vysokých Taurech. Příjemná turistika, alpské scenérie a termální lázně. Zážitkový
týden pro celou rodinu bez nočního přejezdu.
4.7.–8.7.

7.490,-

22-300

1. den: odjezd z Prahy ráno (Pí, ČB), vodopády GOLLING,
Hohenwerfen, jeden z nejstarších hradů Rakouska, přehlídka dravců, ubytování v Rauriském údolí
2. den: Gasteinského údolí v NP Vysoké Taury, lázeňské
město BAD GASTEIN s vodopádem, lanovkou na Stubnerkogel (2.230 m), okružní lehká trasa kolem jezera
Untere Bockhart See, nádherné výhledy, odpoledne pohoda v termálních lázní v BAD HOFGASTEIN
3. den: Rauriským údolím až pod jeho nejvyšší vrcholky do míst, kde se rýžovalo zlato – zájemci si mohou rýžování vyzkoušet, lanovkou od hotelu na Hochalm,
procházky různé náročnosti, pro zájemce ptačí show
4. den: malebné ZELL AM SEE, procházka kolem jezera, lanovkou na Schmittenhohe, krásné výhledy na Kaprun, fakult. výlet s noční návštěvou soutěsky Lichtensteinklamm s pochodněmi
5. den: Eisriesenwelt, nejrozsáhlejší ledová jeskyně
na světě, pěší výstup a výjezd lanovkou, odpoledne odjezd, návrat večer do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2–3lůžkové pokoje), 4x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, výlet do soutěsky, lanovky a vstupné.
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 250 Kč noční soutěska (bus, vstup, pochodeň).

A150 – Burgenland,
cesta historie Rakouska
Burgenland je nejvýchodnější a třetí nejmenší spolková
země Rakouska. Je to také kraj s krásnými zámky, parky, kostely, kláštery a místy s pestrou historií. Zde se odehrály historické události, které ovlivnily i osud naší země.
27.4.–29.4.

Bärnbach – Hundertwasserův kostel

st–ne

pá–ne

3.990,-

22-302

1. den: odjezd z Prahy v 6.15 h, bojiště na Moravském
poli u městečka DÜRNKRUT (zde padl Přemysl Otakar II.), barokní zámek Schlosshof s francouzským parkem a oranžérií, HAINBURG, krátká zastávka ve starobylém městě na Dunaji, CARNUNTUM, vykopávky
římského města, EISENSTADT, hl. m. spolkové země
Burgenland, pěší zóna, zámek s bohatými interiéry, mauzoleum hudebního skladatele Haydna
2. den: Forchtenstein, mohutný hrad z 13. stol., 50 m
vysoká věž a 142 m hluboká studně, maďarské město
ŠOPROŇ (zachované středověké jádro města, hradby
a brány, 61 m vysoká městská či požární věž, městské domy, sloup Nejsv. Trojice, gotický tzv. Kozí kostel, synagogy, vinné sklepy), dále cesta přes St. Margarethen (římské lomy) do vinařského městečka RUST, středověký ráz
a domy maďarského typu, Rybářský kostel z 12. st., radnice, možnost posezení v typické restauraci, Neziderské
jezero, rákosí i pláže
3. den: LAXENBURG, park, zámky (barokní Nový, Starý a romantický Franzensburg na ostrově), BADEN BEI
WIEN, teplé sirné prameny, empírové vily, lázeňský
park, dále lesnaté Helenino údolí se zříceninami Rauheneck a Rauhenstein, Heiligenkreuz, nejstarší cisterciácký klášter v Rakousku, románská architektura, MAYERLING, místo sebevraždy korunního prince Rudolfa,
Vídeňský les, Göttweig, zdáli viditelný barokní klášter, krypta, slavnostní sál, císařské pokoje, vinařský kraj
u města KREMS, KIRCHBERG AM WALDE, renesanční
zámek, kostel, návrat do Prahy.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) 2x snídaní, průvodce, komplexní pojištění; cena nezahrnuje vstupné.
Příplatek 990 Kč za 1lůžkový pokoj.

Německo, Rakousko

A146

Štýrský Hradec – Kunsthaus

A — Kultura a příroda Evropy

Zámek Ambras, oblíbené sídlo Habsburků

43

Maková slavnost v Armschlagu

A151

A153

A155

Jen pár kroků za hranicemi České republiky ve
waldvier telských vřesovištích najdete přírodní ráj,
romantická městečka, vykoupete se ve slaných
lázních a v „Makové vesnici“ zažijete Makovou
slavnost.

Bodamské jezero, oblast mnoha přírodnícha kulturních
památek Německa, Rakouska, Švýcarska. Omámí vás
vůně růží na ostrově Mainau, nadchnou vás Rýnské vodopády a Mariánská propast i půvabná města Lindau
a Kostnice.

Zavítáme do čtyř zemí Německa, Francie, Švýcarska,
včetně jedné z nejmenších zemí světa Lichtenštejnska.

A — Kultura a příroda Evropy

Německo, Rakousko, Švýcarsko

Perličky kraje Waldviertel
a Maková slavnost

44

Hory kolem Chamonix

Švýcarsko jsou hory nebo jezera?

15.9.–16.9.

so–ne

2.990,-

21-303

1.den: odjezd z Prahy ráno, GMÜND, historické náměstí, domy se sgrafity, solné lázně Sole GMÜND,
svět koupání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna, ametystová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna…), cesta do Blocheide, rezervace žulových balvanů s rozhlednou, naučná stezka (2–7km),
malá geologická výstava, WEITRA, zámek a expozice
(rod Kuenringů a Fürstenberkü, muzeum piva), v údolí Gabrielenthal jsou Kneippovy cesty vodou, dojezd
na ubytování
2. den: ZWETTL, historické městečko se zámkem
z 13. stol., barevnými domy a 2 Hundertwasserovy fontány, pivovar se staletou tradicí, klášter Světlá z 12.
st; „Maková vesnice“ Armschlag – slavnost máku,
produkty z máku – jídlo i mýdla, kosmetika aj., dřevěný „památník“ s trojicí makovic na návsi, makové dožínky – veselice, lidové kapely, lidé v krojích (zdejší lidé
mají své vlastní kroje v barvách máku či se vzorem makových květů), bohatá nabídka makových specialit – koláče, dorty, palačinky, makové likéry, suvenýry; na závěr
cesta údolím řeky Kampy – velká přehrada, možnost
koupání a půjčení loďky, hrady – např. zřícenina Lichtenberg, hrad Ottenstein s románskou kaplí, hrad Dobra; návrat do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x polopenzi, průvodce, vstup na slavnost; nezahrnuje komplexní pojištění a další vstupné.
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 2.890 Kč pro 40 osob s ochutnávkou vín.

A152 – Cibulové slavnosti
Rakouska a víno
Chcete zažít největší cibulové slavnosti Evropy? Chcete poznat největší vinařské sklepy Rakouska, navštívit
nejvelkolepější klášter Rakouska MELK? A hlavně – relaxovat v jedněch z nejmodernějších lázních Rakouska
Laa an der Thaya
18.8.–19.8.

so–ne

2.990,-

21-304

1. den: odjezd z Prahy v 6hodin, cesta do údolí Wachau, velkolepý benediktinský klášter MELK, založený v 11. století, někdejší sídlo Babenberků, prohlídka knihovny, císařské komnaty, chrám sv. Petra a Pavla
a překrásné barokní zahrady, prohlídka městečka, překvapením může být „sýrová chata“, ochutnávky a nákup, ROSENAU, historie svobodného zednářství
v Rakousku, ubytování v hotelu ve Znojmě
2. den: RETZ, prohlídka – největší rakouské sklepy
(21 kilometrů chodeb), prohlídka s průvodcem, ochutnávkou, zastávka v malebné „konopné vesnici“, kde
má pěstování konopí má 900 let tradici a kde se vyrábí léčiva, kosmetika a víno z konopí a kde jsou také
vinné sklípky, zastavení na ochutnávku, LAA AN DER
THAYA, 3hodinový pobyt v termálním aquaparku, termální bazény se světelnými a zvukovými efekty, vodní masáže, kino, fantastický svět saun – používají se v nich i nálevy ze zdejšího konopí… a hřeb dne
cibulový festival s průvodem po městě, návrat pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem 1x hotel/penzion
s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €). Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 350 Kč za návštěvu sklípku s ochutnávkou
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Bodamské jezero
a květinový ostrov Mainau

31.5.–3.6.

čt–ne

3.190,-

22-305

1. den: odjezd z Prahy večer (HK,Pa)
2. den: časně ráno květinový ostrov MAINAU plný růží a snad již i s expozicí mučenek, barokní zámek z 18.
stol. s parkem, návštěva pavilonu motýlů, růžové zahrady a Palmenhausu, KOSTNICE, město spjaté s osudem
Mistra Jana Husa, Rýnské vodopády, prohlídka vodopádů ze břehu, možno i z lodi, návštěva středověkého
SCHAFFHAUSENU
3. den: soutěska Marienschlucht (Mariánská propast),
30 m vysoký kaňon, procházka pod útesy, fakult. okružní
projížďka lodí podél přístavu a nábřeží města BREGENZ
až k ústí Rýna, výhled na alpské velikány, prohlídka ostrovního města LINDAU s množstvím historických staveb, středomořské klima, záhony květin a palmy, odjezd do ČR v podvečer
4. den: návrat pozdě v noci až časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, lodní výlety a vstupné.
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

A154 – Perly Švábské Alby
Poznejte historický kraj Švábsko – elegantní zámky,
hrad, který je kolébkou dynastie Hohenzollernů a oblast horního toku Dunaje.
26.5.–27.5.
22.9.–23.9.

so–ne
so–ne

2.990,2.990,-

22-306
22-307

1. den: Odjezd ráno, zámek Ludwigsburg – „švábské
Versailles” od baroka přes rokoko po empír, pohádkový
zámek Lichtenstein, lázeňské město BAD URACH prohlídka starého města, ubytování
2. den: hrad Hohenzollern, původní sídlo rodu Hohenzollernů, kteří vládli Prusku a Braniborsku až do konce první světové války, koruna Viléma II., klášter Beuron, kostel,
údolí Dunaje, zámek Sigmaringen s jedinečnou zbrojnicí,
interiéry, odjezd zpět do ČR, návrat večer (In).
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel/pension se
snídaní, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (20 € ).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.

Klášter Melk shlíží na údolí Wachau

Krásy Švýcarska
a pomezí tří zemí
9.5 – 13.5
6.6 – 10.6
1.8 – 5.8
29.8 – 2.9
26.9 – 30.9

st–ne
st–ne
st–ne
st–ne
st–ne

5 990,5 990,5 990,5 990,5 990,-

22-308
22-309
22-310
22-311
22-312

1. den: odjezd z Prahy večer (Br, Ji, Pl, Be), noční přejezd
2. den: LINDAU, prohlídka města se středověkým centrem a přístavem, STEIN NAD RÝNEM, malebné městečko s centrem ze 14. století, světoznámé Rýnské vodopády, možnost vyjížďky lodí pod vodopády, BERN,
procházka městem, katedrála, parlament, hlavní třída,
odjezd na ubytování, možnost procházky do nedalekého
WANGENU, dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare
3. den: lázeňské město MONTREUX, procházka podél Ženevského jezera, cesta přes průsmyky a Martigny do Francie, CHAMONIX, světoznámé horské městečko, odpočinek, procházka městem s překrásnými pohledy na masiv
Mont Blanc, lanovkou na Planpratz (2000 m), ŽENEVA,
Anglická zahrada, možnost okružní plavby lodí, sídlo OSN
4. den: INTERLAKEN, prohlídka města s možností nákupu, přesun horskou krajinou a průsmykem do střední části Švýcarska, malebné město LUZERN, romantickou cestou kolem jezera Vierwaldstatersee k bájnému
ALTDORFU, město Viléma Tella, SCHWYZ, místo vzniku
švýcarské konfederace, průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer až do Glarenských Alp, večer VADUZ,
prohlídka hl.města Lichtenštejnska
5. den: příjezd do ČR časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplex.pojištění, vstupné.
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za 2x večeři.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

A156 – Švýcarsko
Matterhorn a Ticino
4.7.–9.7.

svátek

6.990,-

22-313

1. den: odjezd z ČR v podvečer, noční přejezd
2. den: MELIDE, „Švýcarsko v miniatuře“, CASLANO,
návštěva muzea čokolády, letovisko LUGANO – největší
město Ticina s náměstíčky a schodovitými ulicemi, jezerní
promenáda, ubytování v oblasti Lugano – Locarno
3. den: LOCARNO na břehu jezera Maggiore, prohlídka,
fakult. lodí k ostrovům Brissago, jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, vzácné dřeviny a květiny, fakult.
lanovkou do výšky 1.496 m, panoramatický výhled, přejezd do oblasti horských čtyřtisícovek – přes průsmyk Nufenpass a údolím Rhôny do SAAS FEE „perly Alp“
4. den: Matternským údolím do TÄSCHE a odtud vláčkem do ZERMATTU na úpatí Matterhornu, fakult. horským vlakem do GORNERGRATTU (3.100 m) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4.634 m),
Matterhorn (4.478 m), Dom či Täschhorn nebo zubačkou na Klein Matterhorn, anebo např. procházka ze
ZERMATTU k soutěsce Gornerschlucht
5. den: údolím Rhôny do MÖRELU, fakult. lanovkou
do půvabného horského střediska RIEDERALP a nad
Aletschský ledovec, nejdelší alpský ledovec – ,
překrásným Gomským údolím, dále přes Grimselpass
a Brünigpass, LUZERN s nejstarším dřevěným mostem v Evropě u Vierwaldstättského jezera, odjezd do ČR
6. den: příjezd do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně,
vláček Täsch – Zermatt, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, lanovky, plavbu lodí a cestu vlakem.
Příplatek 700 Kč za 2x večeře v Saas Fee.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

Kouzlo Švýcarska
Pobyt v oblasti Jungfrau zpestří prohlídky měst
Zürichu a Luzernu, návštěva výrobny sýrů a čokoládovny. Nepřeberné množství turistických tras různé
náročnosti.
termín

dny

1/2 pokoj
s přísl.

1/4–1/6
bez přísl.

3.7.–9.7.
20.8.–26.8.
4.9.–10.9.

út–po
po–ne
út–po

7.990,7.990,7.990,-

6.990,6.990,6.990,-

22-314
22-315
22-316

1. den: odjezd večer z ČR, noční přejezd do Švýcarska
2. den: ZURICH, Nádražní ulice, „výkladní skříň Švýcarska“, kostel sv. Petra, Grossmünster, Fraumüster, nejkrásnější město Švýcarska LUZERN, dřevěný most Kappellebrücke ze 14. st., exkurze do sýrárny Emmental
3. den: turistika v horách, GRINDELWALD, Postbusem
na Grosse Scheidegg (1.961 m), výběr z tras:
a) First (2.168 m), krásné jezero Bachalpsee, Bussalp
a místním busem do GRINDELWALDU
b) Bort (1.570 m), Waldspitz (1.919 m), GRINDELWALD
c) Waldspitz, Faulhorn (2.680 m), přechod na Schynige
Platte a vláčkem do WILDESWILU
4. den: LAUTENBRUNNEN, vlakem do WENGENU, lanovkou na Männlichen, pěšky přes Kleine Scheidegg, vlakem nebo pěšky do GRINDELWALDU, příp. pěšky z Kleine Scheidegg pod severní stěnou Eigeru (cca 2 h)
5. den: INTERLAKEN, exkurze v čokoládovně Schuh
a ochutnávka, cesta kolem jezera Brienser See, skanzen
v Ballenbergu nebo městečko BRIENZ, návštěva soutěsky Aareschlucht, odjezd do hotelu
6. den: z TÄSCHE vlakem do ZERMATTU, oblast
Matterhornu (25 vrcholů vyšších než 4.000 m), vlakem
na Gornergrat (3.130 m), výbět turistických tras:
a) pěšky na Riffelberg (2.585 m), výhled na Matterhorn
b) procházka na Gornergratu (1 h), vyhlídka a zpět vlakem
c) metrem na Sunnegu (2.300 m), lanovými kabinkami na Blauherd (2.571 m), event. lanovkou na Rothorn
(3.222 m), pěšky z Blauherdu cestou pěti jezer do RIFFELALMU (3 hod), event. do ZERMATTU (4,5 h)
d) lanovkami na Klein Matterhorn (3.883 m), ledovec – pouze při ideálním počasí, individuálně prohlídka
horského městečka ZERMATTU s výhledy na Matterhorn,
muzeum, hřbitov obětí velehor
Při nepříznivém počasí autobusem do lázní GSTADT, pohledy na ledovec L‘Diableres, zámek Chilon na břehu Ženevského jezera, VEVEY, hrob Charlese Chaplina, BERN,
noční přejezd
7. den: příjezd do ČR kolem poledne (Qi)
CK si vyhrazuje právo na výběr z variant programu vzhledem k počasí a zdatnosti skupiny.
Ubytování: hotel Schönbühl s venkovním bazénem ve
Wilderswilu, 4 km od Interlakenu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel u Interlakenu, 4x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy a jízdné lanovkami a vlaky (250 CHF).
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Sleva 200 Kč/os. pro kolektiv od 20 osob.

6denní pro kolektiv 40 studentů od 6.590,Pasoucí se krávy ta krása kolem nedojímá

Tak kampak na výlet? Třeba pod Jungfrau

A158

A159

Švýcarsko – země jedinečných přírodních krás v záři
pestrých barev léta, alpské velikány, nádherné zahrady
ostrova Mainau i obdivuhodné železniční tratě – nejstrmější zubačka světa, Jungfraujoch s nejvýše položenou
stanicí světa a moderní Glacier Express.

Úchvatné pohledy na svět velehor s ledovci,
vodopády, jezery. A obdiv k umění stavitelů železnic.

Švýcarsko
a Glacier Express

19.6.–24.6.

út–ne

6.890,-

Horské železnice
ve Švýcarsku

22-317

1. den: odjezd ve večerních hodinách
2. den: Bodamské jezero – „ostrov květin“ Mainau,
zahrady z 18. století – tisíce druhů květin, kvetoucí
růžové zahrady, různé druhy palem, citrusovníků, motýlí dům, KOSTNICE, vzpomínky na koncil a Mistra Jana
Husa, přejezd do Emmentalu, návštěva výrobny sýrů
v AFFOLTERN IM EMMENTAL
3. den: centrum Bernských Alp GRINDELWALD, lehká
turistika v oblasti čtyřtisícovek v Jungfrauregionu, fakult.
zubačkou přes Kleine Scheidegg a horou Eigerem s výhledy na ledovce až do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3.454m) na Jungfraujoch, ostatní z Grindelwaldu do Lauterbrunnenu přes Kleine Scheidegg či
First pěšky, možnost využít lanovky a zubačky, při zpáteční cestě skalní Trümmelbaschské vodopády, návrat na ubytování
4. den: LUZERN, středověké Staré město s dřevěnými
mosty, městské opevnění, hlavní náměstí s renesanční
radnicí, variantně fakult. lanovkou na Pilatus – lodí
po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) nebo návštěva Picasso-Museum
5. den: přes vysokohorské sedlo Grimselpass do BRIGU,
fakult. cesta „nejpomalejším rychlíkem světa“ Glacier Expressem – asi 3,5 hodiny dlouhá cesta do Churu,
na trase je kouzelné údolí Goms, podjezd pod Furkapassem, výjezd do sedla Oberalppass (2.033 m.n.m), kolem
kláštera v Disentisu a skrz překrásnou Rýnskou soutěsku, nejstarší švýcarské město CHUR, prohlídka a individuální volno, krátká zastávka v Lichtenštejnskom
knížectví, večer odjezd
6. den: předpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, veškeré vstupné a jízdy vlaky a lanovkami.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 900 Kč za 3x večeře.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.900 Kč za výlet Glacier Expressem.

31.8.–3.9.
*26.9.–30.9.

pá–po
st–ne

7.880,10.990,-

22-318
22-319

1. den: odjezd z Prahy 6.15 h, tranzit přes SRN,
ST. GALLEN, benediktinské opatství, barokní kostel,
klášterní knihovna, kanton Appenzell (ukázková sýrárna v STEINU), zajímavou krajinou pod horou Säntis do
CHURU, hl. město Graubündenu
2. den: horskou železnicí z CHURU do AROSY a zpět, vysoké mosty, vesničky se starými domy, výhledy, AROSA, nejvýznamnější švýcarské lázně, vycházka kolem jezera či
lanovkou na výhledový Weisshorn, 2.653 m), busem údolím Rýna k soutěsce Via Mala (500 m vysoké stěny), CHUR,
prohlídka nejstaršího švýcarského města, románsko-gotická katedrála, uličky, domy s freskami, brány
3. den: fakul. vlakem z CHURU přes viadukt Brusio,
jedinečné výhledy pod průsmykem Albulapass do
engadinského údolí v SAMEDANU a PONTRESINĚ, dále
přes průsmyk Bernina Pass (2.328 m, pod nejvyšší horou Východních Alp, 4.049 m) do italského TIRANA, ostatní busem přes TIEFENCASTEL a Julier Pass (2.284 m) do
SVATÉHO MOŘICE, světoznámého lázeňského centra
u jezera, na průsmyk Bernina Pass a do TIRANA, odpoledne engadinským údolím se zastávkami v ZUOZU s engadinskými domy, v malebné vísce GUARDĚ, dle počasí
procházka do Ardezu nebo prohlídka SCUOLU, podél Innu do LANDECKU (krátká zastávka)
4. den: návrat do Prahy časně ráno (Ki)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, cestu vlakem z Churu
do Arosy, 2x hotel, 2x snídani, průvodce, komplex. pojištění;
nezahrnuje vstupy, jízdné lanovkami a další vlaky (50 CHF).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj s příslušentvím.
Příplatek 990 Kč cesta panoramatickým vlakem Bernina
Express z Churu do Tirana. Příplatek 820 Kč za 2x večeři.
* Program zájezdu v termínu 30.5.–3.6.
1. den: odjezd z Prahy 6 h, BREGENZ, švýcarská metropole BERN, chrám Münster, Bundeshaus, údolí Aary
2. den: horské město LES DIABLERETS, tradiční domy, lanovkou na Sex Rouge (2971 m), skvělý výhled na Matterhorn, Mont Blanc a ledovec Les Diablerets, dle počasí
GSTAAD a SAANEN, kostel, dřevěné domy, horskou železnicí (50 min) alpskými partiemi do AIGLE, vinařské muzeum, hrad, dále zubačkou do Leysinu (30 min)
3. den: busem do MONTREUX a výlet zubačkou (1h) na Rochers de Naye (2042 m), výhled na Ženev. jezero, Bernské
i Walliské Alpy, návrat do MONTREUX, busem do VEVEY
s promenádou u jezera, vinařská oblast Lavaux, degustace vína, nejkrásnější městečko GRUYÈRES, hrad, kostel
a ukázková sýrárna; návštěva čokoládovna v BROCU
nebo var. nádherná horská trasa z MONTREUX do MONTBOVONU přes Vaudské Alpy či vlakem do GRUYÈRES;
všichni společně CHÂTEAU-D´OEX, rázovité domy
4. den: ST.-MAURICE , opatství se zvonicí, kostel, hrad,
most Gueroz (výška 180 m) nad soutěskou Trient, MARTIGNY, římské vykopávky, kostely, odtud horskou železnicí
hlubokou soutěskou do CHATELARDU, návštěva „lanovkového parku“ (lanovka se sklonem 87 %, vyhlídkový
vlak a tzv. funíkem, výhledy na horskou přehradu Emosson
a Mont Blanc), či busem do údolí Dentremont na průsmyk
Velký Svatý Bernard (2469 m), známý hospic s bernardýny, SION, opevněný kostel Valère, katedrála, pevnost
5. den: údolím Simmental do INTERLAKENU a do BRIENZ
u jezera, ozubnicovou parní železnicí na Brienzer Rothorn, (2350 m) do SARNEN, večer návrat do ČR (Ki)
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x ubytování, 4x snídaně,
komplex. pojištění, průvodce; nezahrnuje vstupné, lanovky, vlaky. Příplatek 1.000 Kč 1lůž. pokoj, 850 Kč 2x večeře. 990 Kč horská železnice Furkabahn + poštovní bus k ledovci, 900 Kč železnice přes Rigi, 350 Kč loď do Lucernu.

Švýcarsko

A157

Švýcarsko je zemí hor a železnic

A — Kultura a příroda Evropy

Dřevěný most v Luzernu

45

Ukázka jezdeckého umění tzv. Kochova pětka

RELAXACE,
TERMÁLY A VÍNO
Za pohodou na týden či víkend tam,
kde je hodně k vidění a k tomu dobré
jídlo, skvělé víno a především léčivé termální lázně. Čeká vás pohodlné bydlení, wellness centra a většinou polopenze.

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Maďarsko a termály

B1 – Maďarsko, víno
a termální lázně

46

svátek

7.290,-

21-320

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin (HK, Pa, Sv, VM, Br),
transfer přes Slovensko
2. den: HOLLÓKÖ, palócká vesnice UNESCO s tradiční
architekturou a hradem, EGER, maďarské baroko, bazilika, hrad, minaret a koupel v termálních lázních, „údolí krásné paní“ s vinnými sklípky, možnost ochutnávky
známého vína Leányka či Egri Bikavér, cesta maďarskou pustou, hotelové termální lázně v ceně, večeře
3. den: termální lázně HAJDÚSZOBOSZLÓ, venkovní
i vnitřní bazény, park s jezerem, maďarský guláš, langoše
a rybí polévka halászlé, plavecké bazény s mořskými vlnami
a možnost animačních programů, park s jezerem, nejmodernější Wellness city, odpoledne NP HORTOBÁGY – ,
Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně,
fakult. bryčkou po pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, jezdecké umění hajduků ...a k svačince třeba hálászlé, Miskolc-Tapolca, večeře
4. den: NP Bukové hory: MISKOLC, úzkokolejným
vláčkem do NP Bukové hory, klimatické lázně LILLAFÜRED, procházka v parku, hrad DIÓSGYŐR, věnný hrad
uherských královen, koupel v jeskynních termálních
lázních Tapolca, TOKAJ, vinný sklep, večeře a ochutnávka „královského vína“, oblast UNESCO, soutok řek
Tiszy a Bodrogu
5. den: BUDAPEŠŤ, hradní čtvrť (Královský palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám), parlament, tržnice, cesta
1. metrem na evropském kontinentu a náměstí Hrdinů,
koupání v lázních Széchenyi, fakultativně večeře – pravá maďarská palačinka (až 30 druhů slaných I sladkých),
večerní projížďka, Gellértův vrch s výhledem, rozloučení
s osvětlenou Budapeští, noční přejezd
6. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel/penzion
(2–3lůž. pokoje), 3x polopenzi, ochutnávku vína, 1x hotelové lázně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné, jízdu vláčkem a drožkou, lázně (cca 60 €).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč komplexní pojištění.
Cena 6denní verze od 6.890 Kč pro kolektiv 40 osob.
Ubytování: 1x hotel**** v Hajdúszoboszló, 2x penzion
v Miskolci.
Termální lázně pro zájezdy B1 a B2: Eger, městské termální
lázně s parkem, krytá i venkovní část (voda 32–38 ˚C, léčba
pohybového ústrojí); Hajdúszoboszló, obrovský lázeňský
park, voda až 38 ˚Cs obsahem jódu a sloučenin síry (pohybové ústrojí, gynekologické a kožní potíže); zážitkové hotelové lázně s léčivou vodou jako veřejné; Miskolc Tapolca,
moderní jeskynní termály s masážními proudy i s venkovními
bazény, voda 32–36 ˚C; Széchenyi, secesní městské termály v centru Budapešti s plaveckým bazénem, saunami a perličkami; Egerszalók, rekreační areál u přírodních termálů
s travertinovým svahem, voda až 60 ˚C; Sóstófürdő, termální lázně a aquapark u Nyíregyházy, termální bazén 34–36 ˚C,
plavecký bazén, sauna, skluzavky.

Debrecen – slavnost květin

B2

B3

Milujete termální lázně, dobré jídlo, výborné víno, něco kultury a exotickou přírodu? Vyzkoušíte minimálně šest termálních lázní, ochutnáte výborná egerská
a tokajská vína a zavítáte do Debrecenu na největší
maďarskou slavnost Karneval květin
Lázně: Egerszalók, Eger, Mezőkövesd, Hajdúszoboszló, Tapolca, Sóstófürdő.

Nadchly vás nejmodernější lázně Maďarska Hajdúszoboszló a chcete si užívat v léčivých vodách termálů?
Chcete si dopřát luxusu, léčivých lázní a dobrého jídla
a přitom zažít největší slavnosti Maďarska – květinový festival v Debrecenu? Pobytový zájezd do termálních lázních s hotelovými lázněmi v ceně v době největších slavností Maďarska pro celou rodinu.
Lázně: Hajdúszoboszló (nebo i Debrecen)

Maďarsko
a termální kaleidoskop

15.8.–22.8

Maďarsko už dávno není jen Balaton, Rubikova kostka, klobásy a paprika. Poznáte půvaby metropole na
Dunaji, hrady, vinné sklepy, památky UNESCO, největší step Evropy, výbornou kuchyni i skvělé víno, projedete se drožkou i úzkokolejným vláčkem a pozor – každý
den termály! Zájezd s využitím státního svátku – ze
6ti dní čerpáte jen 1 den dovolené. Vykoupete se
až v pěti termálních lázních: Eger, Hajdúszoboszló,
jeskynní lázně Tapolca, Széchényi (Budapešť).
4.5.–9.5.

Termální jeskynní lázně Tapolca

st–st

8.590,-

21-321

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h, (Br; svoz od 6 osob: HK
a Pa – 300 Kč), transfer přes Slovensko
2. den: GÖDÖLLÖ, královský zámek a rezidence císaře
Františka Josefa a císařovny Alžběty, termální lázeňský
areál EGERSZALÓK, nově vytvořený kolem přírodních
termálních pramenů – „maďarské Pamukkale“ s bílými kužely travertinu, wellness a saunový svět, možnost masáží,
ubytování v hotelu u Egeru, večeře na uvítanou
3. den: EGER, město maďarského baroka a tureckého období, bazilika, hrad, minaret, městské termální lázně
a turecké lázně, Egerská cesta vína v „údolí krásné paní“, posezení ve sklípku s ochutnávkou (Leányka či
Egri Bikavér), fakult. večeře
4. den: krása Bukových hor, klimatické lázně LILLAFÜRED, přes MISKOLC, město s hradem, které pamatuje B. Němcovou, jeskynní termální lázně Tapolca, fakult. večeře
5. den: maďarské národní parky: NP Tiszká jezera
či termální lázně Mezőkövesd, NP Hortobágy, chráněná flóra a fauna – , Pastýřské muzeum, kamenný Devítidírkový most, fakult. vyjížďka bryčkou po
pustě a pozorování bílého dobytka, jezdecké umění
hajdúků, suvenýry, ubytování v hotelu v HAJDÚSZOBÓSZLÓ, termální lázně hotelového komplexu, fakultativně večeře a posezení v čárdě s cimbálovou hudbou k tanci
6. den: termální lázně HAJDÚSZOBOSZLÓ (popis viz.
B1): možnost využití aquaparku s tobogány a vodními
atrakcemi nebo nejmodernější Wellness city za příplatek, v srpnu variantně fakultativní výlet do DEBRECENU
na největší maďarskou slavnost Karneval květin
7. den: cesta přes DEBRECEN (v září návštěva)
a NYÍREGYHÁZU, města s kalvinskou historií, SÓSTÓFÜRDŐ, variantně skanzen lidové architektury nebo pobyt v termálních lázních či aquaparku, cesta do tokajských vrchů, TOKAJ – , ochutnávka tokajských vín
a aszú, večeře a posezení ve sklípku, možná bude i písnička, nákup vína
8. den: návrat do Prahy časně dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2–3lůžkové pokoje), 5x snídani, 2x večeři, 2x ochutnávku vína
(Eger a Tokaj), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, jízdu drožkou, lázně (cca 75 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1 lůžkový pokoj.
Příplatek 850 Kč za další 3 večeře.
Příplatek 150 Kč za fakultativní výlet na Slavnost květin.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a zájmům skupiny.
Ubytování: 2x hotel** u Egeru, 1x rodinný pension
v Miskolci, 2x hotel**** v Hajdúszoboszló s hotelovými
lázněmi, 2–3lůž.pokoje s příslušenstvím.

Chuť maďarského guláše a perkeltu potěší každého

Lázně Hajdúszoboszló
koně a slavnost květin

*29.6.–3.7.
17.8.–21.8.

pá–út
pá–út

6.990,6.990,-

21-322
21-323

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin (Br; svoz od 6 osob:
HK, Pa za 300 Kč), transfer přes Slovensko
2. den: cesta kolem Tiszských jezer se zastávkou u jezera, přejezd do HAJDÚSZOBOSZLÓ, návštěva Národního parku Hortobágy (Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně), fakult. bryčkou po pustě,
pozorování bílého rohatého dobytka, divokých koní a ovcí račky a jezdeckého umění hajdúků, typická keramika,
setkání s gastronomií v pravé csárdě, ubytování a hotelové termální a zážitkové lázně, večeře formou bufetu
3. den: celodenní koupání v termálních lázních
HAJDÚSZOBOSZLÓ, areál s desítkami vnitřních
i venkovních bazénů, vířivek a romantických zákoutí lázeňského parku s jezírkem a řadou typických hospůdek
s maďarskými specialitami, rozsáhlý moderní aquapark
pro mládež, plavecké bazény s mořskými vlnami a možnost animačních programů, park s jezerem a v blízkosti je
nejmodernější Wellness city, fakultativně večeře a posezení v maďarské čárdě
4. den: DEBRECEN, návštěva botanické zahrady, popřípadě termálních lázní a prohlídka města, barvitý festival
u příležitosti státního svátku Maďarska a karneval květin a alegorické vozy, krojované průvody s hudbou,
pobyt v městských termálních lázních, večeře, ...a na
závěr možná i ohňostroj
5. den: návrat v ranních hodinách
V termínu s * obdobný program se stejnými službami; místo květinového korza zažijete největší jezdecké slavnosti Evropy v Hortobagy a trh.
Podrobné informace viz str. 60, nebo www.geops.cz
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu**** s vlastními termálními lázněmi a wellness, 2x
polopenzi formou bohatého bufetu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (60 €)
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za večeři.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Lázně: Hajdúszoboszló, obrovský lázeňský park s veškerým vybavením, voda 36–38 ˚C teplá s obsahem jódu
a sloučenin síry, (pohybové ústrojí, gynekologické a kožní
potíže); lázně v hotelu v Hajdúszoboszló (v ceně), příjemné zážitkové termální bazény, možnost sauny a masáží za příplatek; Debrecen, moderní městské termální
lázně s parkovou úpravou.
Pobyty v termálních lázních na vlastní dopravu
V blízkosti termálních lázní Hajdúszoboszló, Eger,
Tapolca a v Budapešti v cenách již od 790 Kč/os./noc.
Informace v CK nebo na www.geops.cz.

Termální lázně Hajdúszoboszló

Eger, kostel od K. I. Dientzenhofera

Slavnosti klobás v Békéscsábě

B4

B6

B7

Chcete poznat v Maďarsku kraj vínu a termální vodě zaslíbený a zažít atmosféru slavnosti nejznámějšího maďarského vína aszú „vína králů“ v oblasti Tokajských vrchů? Termální Eger a jeskynní lázně Tapolca.

Až poznáte líbeznost krajiny na úpatí Bukových hor, bohatství památek barokního skvostu Egeru a potěšíte se
blahodárnými účinky turistiky, termálních lázní, pak nad
sklenkou egerského a tokajského vína a možná zažijete i vinobraní. Jistě dáte všem příznivcům Maďarska za
pravdu. Ano, je to země lázním, vínu a jídlu zaslíbená.
Termální lázně: Eger, Egerszalók a Miskolc-Tapolca.

Vy, kteří jste znovu přišli na chuť zemi, která leží blízko,
oplývá bohatstvím termálních pramenů, výbornou kuchyní a exotikou Balkánu, podívejte se s námi na úplný
jih k rumunským hranicím do středověkého centra čarodějnic, a to v době největších slavností zabijaček
a klobás. Pobytový zájezd v termálních lázních s výlety.
Termální a zážitkové lázně v Orosháze s jezerem,
Turecké lázně Széged. Hradní lázně Gyula.

24.5.–27.5.
27.9.–30.9.

slavnost vína
vinobraní

4.990,4.990,-

Babí léto v Maďarsku
s vínem a termály

21-324
21-325

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h, (Br; svoz od 6 osob: HK
a Pa), přejezd přes Slovensko
2. den: EGER, „barokní perla Maďarska“, náměstí
s chrámem, hrad, turecký minaret, odpočinek a relaxace
v termálních lázních, návštěva oblasti vinných sklepů tzv.
„údolí krásné paní“, posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou egerského vína bikaver, leanyka, malé občerstvení,
ubytování u termálních lázní v MISKOLCI-TAPOLCE
3. den: Barlangfürdö, koupání a relaxace v jeskynních termálních lázních Tapolca, návštěva pověstné vinařské oblasti TOKAJ – , na jaře účast na „festivalu
Tokajského vína“, na podzim zahájení vinobraní, průvod v krojích, přehlídka místních vín spojená s ochutnávkou, možnost nákupu kvalitního tokajského vína, přehlídka vinařů, folklórní program, pozdní návrat
4. den: BUDAPEŠŤ, okružní jízda městem, hradní čtvrť
Buda, výhledy na Pešť, fakult. oběd v „palačinkárně“, vyhlídka na rozloučenou z vrchu Gellért, příjezd do ČR v noci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x penzion (2lůž.
pokoje), 2x polopenzi, ochutnávku vína s malým občerstvením v Egeru, vstupné na festival, ochutnávku tokajského vína, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění (112 Kč),
vstupné, ochutnávky při slavnostech a termální lázně (60 €).
Příplatek 990 Kč za 1 lůžkový pokoj.
Ubytování: v rodinném penzionu v Miskolci-Tapolce
200 m od lázní, 2lůž. pokoje s přísl. a apartmán, jídelna
a společenská místnost, bar. Lázně: Eger: lázeňský areál
přímo v centru města,popis viz. zájezd B1; Miskolc-Tapolca, jeskynní termály s masážními proudy a lázeňským
parkem, voda 32–36 ˚C s minerály.
Cena od 4.890 Kč pro kolektiv 40 osob kdykoliv i mimo slavnosti s možností prodloužení do pozdního
večera a koupání v Budapešti v lázních Széchenyi.

B5 – Wellness
víkend v Egeru
Čeká vás Eger, perla pod Bukovými horami, luxusní lázně,
wellness hotel, příroda i výborné víno. Zájezd jako stvořený pro kolektivy. Termální lázně: Eger, Egerszalók.
15.6.–17.6.

pá–ne

4.990,-

14.9.–18.9.

pá–út

5.990,-

Jižní Maďarsko,
termály, chuť klobás

21-327

1. den: odjezd z Prahy ve 23 hodin (HK, Pa, Sv, Li, Br), přejezd přes Slovensko
2. den: EGER, „barokní perla Maďarska“, náměstí
s chrámem, hrad, turecký minaret, odpočinek a relaxace v termálních lázních i možnost tureckých lázní,
ubytování v hotelu v přírodě, procházka na úpatí Bukových hor, večeře a posezení v rekreačním areálu
3. den: středověké cisterciácké opatství Bélapatfalva,
SZILVÁSVÁRAD, obec proslavená chovem koňů lipicánů a romantické údolí Szalajka, úzkokolejkou k travertinovým vodopádům, turistika k tryskajícímu prameni
a územím pračlověka, termální lázně v DÉMJEN nebo
variantně luxusní lázně v Egerszalóku, večer návštěva
oblasti vinných sklepů v „údolí krásné paní“, posezení ve
vinném sklepě s ochutnávkou egerského vína s drobným
občerstvením a fakultativní večeří v csárdě, pozdní návrat
4. den: cesta Bukovými horami do lázní LILLAFÜRED, klimatické lázně, lehká turistika, koupel v jeskynních termálních lázních MISKOLC-TAPOLCA,
lázeňský park, cesta do Tokajských vrchů, TOKAJ – ,
vinný sklep a ochutnávka „královského vína“, soutok
řek Tisza a Bodrog, noční cesta domů
5. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové
pokoje), 1x polopenzi, 1x snídaně, ochutnávku vína s malým občerstvením v Egeru, 1x večeři a ochutnávku tokajského vína, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (za
přípl. 140 Kč), vstupné a termální lázně (cca 60 €).
Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za fakultativní večeři v Egeru
Cena od 5.690 Kč pro kolektiv 40 osob.
Lázně: Egerszalók, rekreační areál u přírodních termálů s travertinovým svahem, voda až 60 ˚C; Démjen, malé, ale příjemné termální lázně Eger: lázeňský areál přímo
v centru města, popis viz. B1, Miskolc-Tapolca, moderně zrenovované původní jeskynní termály s lázeňským
parkem, voda 32–36 ˚C s minerály, viz B4.

21-326

1. den: odjezd z Prahy v 7h (Br; svoz od 6 osob: HK, Pa
300 Kč), EGER, „barokní perla Maďarska“, náměstí
s chrámem, hrad, turecký minaret, odpočinek a relaxace v městských termálních lázních Eger a hotelových lázní (v ceně), turecké lázně a wellness za příplatek
2. den: Egerszalók, maďarské „Pamukkale“, relaxace
v luxusních přírodních termálních lázních, s řadou venkovních i vnitřních bazénů, zábavným centrem, Kneipovy masážní bazény, svět saun a relaxační centrum (turecké, thajské masáže),variat. celodenní relaxace v termálních lázních
Eger (turecké lázně a wellness za příplatek)
3. den: dopolední koupání v hotelových či městských lázních, odpoledne ochutnávka místních vín
ve vinném sklípku a malé pohoštění, odjezd odpoledne, projížďka BUDAPEŠTÍ, návrat do Prahy pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel (2lůžkové pokoje), 2x polopenzi, zákl. vstup do městských lázní v Egeru,
ochutnávku vína s malým občerstvením v Egeru, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (84Kč), vstupné a další
termální lázně (55 €). Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Ubytování: v hotelu*** v centru Egeru s přístupem do
městských termálů s vlastním wellness.
Lázně: Eger, Egerszalók, popis viz zájezd B1.
Cena od 4.990 Kč pro kolektiv od 40 os., návrat ráno.

Szegéd – turecké lázně

22.10.–28.10.

po–ne

7.990,-

21-328

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h, (Br; svoz od 6 osob: HK
a Pa), noční přejezd do Maďarska
2. den: KECSKEMÉT, jedno z nejpůvabnějších měst ve Velké nížině, nejhezčí radnice Maďarska, secesní domy, manufaktura slavné Zwack Kecskemeti pálinky s ochutnávkou, maďarská puszta Bugac, jezdecké umění
čikošů a stáda divokých koní, fakultativní jízda drožkou,
OROSHÁZA, hotel v parku v blízkosti lázní, ubytování, večeře
3. den: OROSHÁZA, celodenní léčivé a zážitkové
termální lázně v rozlehlém parku s jezerem, kouzlo babího léta, využití masáží v hotelu, nebo odpoledne fakultativně půldenní výlet do SZARVAS, historické městečko na řece Kőrös se světoznámým arboretem ve stylu
zahrad Schönbrunnu, fakultativně večeře v csardě
4. den: Velká uherská nížina, legenda o Atillovi „Bič
Boží“, Ópusztaszer, národní historický park, moderní Muzeum přírody a skanzen s typickou lidovou architekturou, moderní Arpádův památník příchodu Maďarů,
(nebo dopolední pobyt v lázních Oroszháza) a univerzitní
město na řece Tisze SZEGÉD, „brána Evropy“, město
v zeleni s monumentální katedrálou a secesní synagogou
v židovské čtvrti, s pravoslavným kostelem a secesními paláci, tržnicí a parky, termální a zážitkové lázně v původní secesní budově v centru města, večeře
5. den: dopolední pobyt v lázních OROSZHÁZA, odpoledne největší slavnosti klobás světa, dále BÉKÉSCSABA a oblast jižního Zátisí, klobásová metropole Maďarska,
muzea a termály, slovenská kultura, slavnost zabijaček
a klobás, soutěž řezníků z celého kraje, hospůdky s cikánskou hudbou, tance v lidových krojích
6. – 7. den: BÉKES, exkurze do palírny a výrobny košíkářského zboží, GYULA, secesní město na rumunských
hranicích, středověký hrad, stylové hospůdky, tradiční kuchyně a gyulajské klobásy, 200 let stará cukrárna ve stylu
biedermayer s proslulými pochoutkami, koupel ve vyhlášených termálních lázních, možnost fakultativně večeře na rozloučenou, noční přejezd, příjezd do Čech ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k průběhu slavností a počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, 2x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné, fakult. služby a lázně (70 €).
Cena od 6.990 Kč pro kolektiv 40 osob (6denní).
Příplatek za 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 150 Kč za fakultativní výlet Szarvas (od 20 os)
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 380 Kč za večeři na rozloučenou.
Ubytování: Hotel Gyopár Club*** u termálů Orosháza.
Termální lázně: Orosháza, léčivé a zážitkové termální
lázně Gyopáros v rozlehlém parku s jezerem, 3 venkovkovní a 4 kryté bazény, skluzavky, masáže a perličky
ky a saunový park se 6 druhy saun; Békéscsaba, městské lázně se saunami; Gyula, zmodernizované
né původní hradní
termální lázně s 20 bazény a vířivkami
vkami
s karbonátovou vodou 72 ˚C:
C: léčí gynekologické a nervové problémy;
Szegéd, termální a zážitkové moderní lázně
ázně s vířivkami v původních
secesních
esních tureckých
lázních.

Maďarsko a termály

Eger, Tokaj, termály,
víno a slavnosti

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Oslavte vinobraní maďarským čardášem

Maďarský temperament nad Budapeští
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Parlament – symbol Budapešti

B8

B9

Budapešť, památky
a termální lázně

Termální wellness Velikonoce

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Maďarsko a termály

Budapešť s termálními lázněmi, muzei a galeriemi nese stopy habsburské vlády ale i pulsujícího velkoměsta. Ostřihom a Visegrád připomínají slávu maďarských králů, Szentendre je centrum lidové kultury
Maďarska. Využijte státní svátky, ušetříte dovolenou. Dopřejte si zájezd bez nočního přejezdu.
Lázně: Szeéchenyi a lázně hotelu Gellért, v červenci lázně Győr, v září Mosonmagyarovár.
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D
A
A
B
C
C

6.4.–9.4.
velikonoce
5.5.–8.5.
svátek
*5.7.–8.7.
svátek
28.9.–30.9.
svátek
26.10.–28.10.
pá–ne
7.12.–9.12.
advent

4.890,5.390,5.390,4.590,3.790,3.790,-

Nejkrásnější palócká vesnička Hollókö

21-329
21-330
21-331
21-332
21-333
21-334

A: Květnová a červencová Budapešť
Pohodový bez nočního přejezdu
1. den: odjezd z Prahy v 7 h, (Br; svoz od 6 osob: HK a Pa),
romantika hradu Devín, BRATISLAVA, město na Dunaji
a metropole Slovenska, exteriéry vybraných paláců, příp. návštěva Bratislavského hradu a paláců, ubytování v Bratislavě
2. den: královské sídlo Uher OSTŘIHOM, korunovační katedrála, Dunajský ohyb se sídlem uherských králů
VISEGRÁD, SZENTENDRE, živoucí skanzen a památky jihoslovanské kultury, přejezd do BUDAPEŠTI na ubytování
3. den: BUDAPEŠŤ, římské město Aquincum, okružní jízda městem, BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův
chrám, palác), PEŠŤ a její centrum, 1. metro na evropském
kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, fakult. exkurze do parlamentu, koupání v termálních lázních Széchenyi, var. návštěva galerie, ZOO či Vidámparku, podvečerní projížďka,
vyhlídka z vrchu Gellért a večerní čárda s hudbou
4. den: BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci utca, nákupy, fakult. koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért nebo dle
výběru např. lázně Palatinum, nebo samostatně unikátní
zážitek Riverride – okružní cesta obojživelnou lodí ulicemi
i po Dunaji (7.500 Ft), fakult. pravá maďarská palačinka na
rozloučenou, odjezd, návrat do půlnoci
*4. den: v červenci BUDAPEŠŤ, tržnice, barokní GYŐR,
prohlídka města na soutoku tří řek či termální lázně, příjezd do ČR do půlnoci.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a event. slavnostem.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2–3lůž. pokoje, 1x Slovensko, 2x Budapešť), 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lázně (65 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
B: Záříjová Budapešť a lázně Mosonmagyarovár
Bez nočního přejezdu, v době státního svátku
1. den: odjezd v 6.30 h z Prahy (Br, svoz od 6 osob: HK, Pa), termální lázně MOSONMAGYAROVÁR, 2–3. den: BUDAPEŠŤ
a památky, 2x termál. lázně, večeře v čárdě, návrat do půlnoci.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel v Budapešti, 2x
polopenze včetně slavnostní večeře, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění vstupné, lázně a další služby (60 €).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
C: Říjnová a adventní Budapešť
Zájezd s 1 nočním přejezdem, 2 dny programu v BUDAPEŠTI, 2x lázně.
1. den: odjezd z Prahy ve 23.50 (Br, svoz od 6 os.: HK, Pa)
2.–3. den: prohlídka Budapešti, hradní čtvrť, možnost relaxace v lázních Széchenyi a Gellért, návrat do půlnoci.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel v Budapešti, 1x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění vstupné a lázně (40 €).
Příplatek 450 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 3.690 Kč pro kolektiv 40 os.

Pojeďte s námi do kraje termálních pramenů a zažijte atmosféru největšího palóckého festivalu v Hollókő – ,
která se může pochlubit tradiční architekturou a gastronomií. Navštivte slavný zámek Gödöllö, barokní skvost
Eger a odpočiňte si v termálech... bez nočního přejezdu.
Hotel s vlastními termálními lázněmi.
Lázně: Eger, Egerszalók.
6.4.–9.4.

Velikonoce

6.790,-

21-335

1. den: odjezd z Prahy v 7hodin, (Br, Bt a po trase, HK
a Pa svoz od 6 osob za 300 Kč), transfer přes Slovensko,
zastávka v GÖDÖLLÖ, královský zámek a zahrady, ubytování, koupání v hotelu*** v centru EGERU, večeře
a večerní prohlídka města
2. den: EGER, město baroka a vína, celodenní relax
v termálních lázních, hotel s vlastními termálními lázněmi a přístupem do areálu městských lázní v ceně, wellness,
masáže a turecké lázně za příplatek, večeře, ochutnávka
vína a atmosféra „údolí krásných paní” v Egeru
3. den: termální lázně Egerszalók, moderní areal a wellness původně přírodních lázní „maďarské Pamukkale”,
saunový svět, večeře, fakultativně posezení ve vinárně
4. den: Velikonoce v HOLLÓKÖ – , palócký festival,
vesnice s tradiční architekturou, lidové kroje a velikonoční zvyklosti, maďarská gastronomie, návrat do Prahy
do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu, 3x hotel*** s vlastními lázněmi
a přístupem do městských lázní, 3x polopenzi (švédské stoly), průvodce, ochutnávka vína v Egeru; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné a další termály a wellness (cca 50 €).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

D: Velikonoční Budapešť
a skanzen Szentendre
Skanzen Szentendre je centrem lidové kultury Maďarska
právě na Velikonoce. Využijte svátky, ušetříte dovolenou.
1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (HK, Pa, Br, svoz od 6 osob:
HK, Pa za 300 Kč), transfer přes Bratislavu do Maďarska
2. den: BUDAPEŠŤ, Pest, tržnice – ráj gastronomických
suvenýrů, slavnostní atmosféra velikonočních trhů, veselice, fakultativně koupel v termálních lázních Széchenyi,
Városliget, projížďka městem, ubytování a večeře
3. den: BUDAPEŠŤ, římské město Aquincum, Buda:
okružní jízda městem, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), fakultativně pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termálních lázních hotelu Gellért, večeře v hradní restauraci, vyhlídka z vrchu
Gellért na osvětlenou Budapešť možná i s cimbálovou čardášovou hudbou
4. den: slavnostní Velikonoce v SZENTENDRE, památky jihoslovanské kultury a skanzen lidové architektury, gastronomie, tradice a folklór Velikonoc, zastávka
OSTŘIHOM, návrat před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lázně (doporučujeme 40 €).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 4.590 Kč pro kolektiv 40 osob.
Pro kolektivy možné prodloužení zájezdu o celodenní
pobyt v Szentendre fakult. večeře na rozloučenou v csardě a s návratem do Prahy časně ráno.

Rybářské bašty vévodí starému městu Budapešti

Sárvár – termální lázně a vodní park

B10

Termály Sárvár
a kouzlo Zadunají
Městečko s příběhem krvavé hraběnky Báthoryové
si získává svou slávu moderním termálním a rekreačním
areálem. Přijeďte pobýt, prohřát se v tamějších lázních
a poznat kouzelnou krajinu, památky UNESCO a gastronomii Zadunají. Pobyt v lázních s výlety bez nočního
přejezdu. Termální lázně: Bükfürdő, Sárvár, Győr.
5.5.–8.5.

svátek

5.990,-

21-336

1. den: odjezd z Prahy ráno v 7 h (Pl, Br; svoz od 6 osob
HK, Pa – 300 Kč), KŐSZEG, městečko ostružin, jedno
z nejpůvabnějších náměstí v Maďarsku, gotický kostel sv.
Jakuba, barokní kostel sv. Emericha, brána Hrdinů, odpoledne termální lázně BÜKFÜRDŐ, příjezd do SÁRVÁRU,
večeře
2. den: SÁRVÁR (Blatný Hrad), prohlídka města, zámek hraběnky Alžběty Báthoryové (tzv. Krvavé hraběnky, u nás známé jako Čachtická paní), arboretum, koupání v nejmladších termálních lázních v Maďarsku
s moderním wellness a saunovým světem, večeře
3. den: cesta Zadunajím: SZOMBATHELY (Kamenec),
zříceniny římského města Savaria Romkert, Isidina svatyně, vykopávky, skanzen venkovských staveb u Rybářského jezera, Kámonijské arboretum s cizokrajnými stromy v barvách podzimu, JÁK, opatská bazilika,
nejvzácnější zachovalá románská stavba v Maďarsku,
NP Őrség a skanzen Szalafő, roubené chalupy, kalvínský
kostel s malbami nebo variantně celodenní pobyt v termálních lázních, fakultativně večeře v csárdě
4. den: opevněný Pannonhalmský klášter – , barokní bazilika, knihovna, GYŐR (Ráb), termální lázně nebo
historické město, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel/penzion
v Sárváru, 3x snídani, 2x večeři, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a lázně (70 €).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 380 Kč za 1x večeři.
Cena od 4.990 Kč pro kolektiv 40 osob.
Ubytování: hotel nebo penzion v blízkosti lázní, večeře
v hotelu nebo čárdě cestou při výletech.
Lázně: Bükfürdő, moderní lázně Maďarska, 14 bazénů,
voda 58 ˚C s obsahem železa, léčba poruch pohybového
ústrojí; Sárvár moderní areály s krytými a venkovními bazény, skluzavkami, léčivými termály; Győr, městské termály s příjemným wellness.

Termální lázně Széchenyi

Termální hotelové lázně Gellért

Busójárás – nejslavnější karneval v Maďarsku

Hévíz – termální lázně v bývalém kráteru vyhaslé sopky

B11

B12

B13

Pobyt v lázeňském městě Sárvár se zámkem proslulé krvavé hraběnky Báthoryové... možná byla krásná právě
proto, že se koupala ve zdejších léčivých pramenech.
Co vás čeká? Dvoje termální nej – nejmodernější luxusní lázně a nejúčinější termální lázně a wellness v Zadunají, dobré jídlo a ještě lepší víno kraje Badacsony a hlavně – slavnost vína a pravý čardáš. Pojeďte relaxovat
a omládnout. Tato termální pohádka je jako stvořena pro kolektivy. Zájezd bez nočního přejezdu.
Lázně: Szeleste, Sárvár, Mosonmagyaróvár

Pobyt v lázních Zalakaros s výlety za lázněmi,
k Balatonu, za památkami a vínem.
Chcete si o prázdninách odpočinout s rodinou, udělat
něco pro své zdraví, dobře se najíst, vínka popít, užít si
dětí, vnoučat a láká vás „maďarské moře“? Pak je tento
výlet určen právě pro vás!...a na každém kroku voní paprika, guláš a v hospůdkách se tančí pravý čardáš a pije se
vínko Termální lázně: Hévíz, Zalakaros, Bükfürdő.

Snad nejslavnější karneval Evropy hned po Benátkách
je v Maďarsku v historickém Moháči, místě slavné bitvy tak blízko u nejoblíbenějších lázní Harkány a Villány
s nejchutnějším vínem. Prodloužený víkend v termálních lázních Harkány a dny plné zážitků.
Termální lázně: Harkány.

28.9.–30.9.

svátek

4.990,-

21-337

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin (Br, svoz od 6 osob HK, Pa
– 300 Kč), SZELESTE, městečko se slavným arboretem se
vzácnými dřevinami, koupání v nově otevřených termálních lázních, SÁRVÁR (Blatný Hrad), město a zámek hraběnky Alžběty Báthoryové (krvavá Čachtická paní), arboretum, luxusní termální lázně s wellness centrem
2. den: fakultativní výlet k Balatonu: BADACSONY, procházkou nebo terénními vozy (za příplatek) do
okolních vrchů a vinohradů, slavnost vína – sběr
hroznů, ochutnávka pálinky, moštu a kvalitního vína,
oběd s výhledy na největší sladkovodní jezero střední
Evropy (Balaton); folklórní představení s pravým čardášem a nebo celodenní pobyt v termálních lázních
a wellness Sárvár
3. den: MOSONMAGYARÓVÁR, historické centrum,
termální lázně v zeleni, jedny z nejúčinnějších v Evropě, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2–3lůž.
pokoje), 2x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění;
nezahrnuje vstupné, lázně, jízdu terénními vozy a fakultativní výlet (60 €).
Příplatek 690 Kč za fakultativní výlet na „slavnost vína“ (Doprava, pálinka, sběr vína a ochutnávka moštu i vína, svačinka a oběd, vystoupení v krojích – od 20 osob).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Lázně: Sárvár, moderní areály s krytými i venkovními termálními bazény a animačními programy; 38 ˚C;
Mosonmagyaróvár s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vodou, 74 ˚C, (chronické záněty kloubů, úbytek vápníku v kostech, gynekologické obtíže), inhalace
i pitná kúra; přírodní termální jezero v sopečném kráteru (34 ˚C).

Termály Zalakaros
a prázdniny u Balatonu

22.7.–29.7.

ne–ne

7.990,-

21-338

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h, (Br, po trase dle dohody;
svoz od 6 osob: Pa, HK), transfer přes Rakousko
2. den: KŐSZEG, jedno z nejpůvabnějších náměstí v Maďarsku a městečko ostružin, gotický kostel sv. Jakuba, brána Hrdinů, termální lázně BÜKFÜRDŐ, ubytování v penzionovém hotelu v ZALAKAROSI, večeře
3. den: ZALAKAROS, celodenní odpočinek a koupání
v termálních lázních a relaxace v lázeňském parku, možnost masáží a dalších služeb, fakult. večeře v hotelu
4. den: Balaton, největší sladkovodní jezero střední Evropy, SZIGLIGET, arboretum u zámku Eszterházyů,
středověký hrad a koupání v „maďarském moři“ Balatonu, TIHANY, skanzen lidové architektury, opatství, lehká turistika, BADACSONY, fakultativně terénními vozy
do okolních vrchů a vinohradů, nebo vycházka na jeden z vrcholů, večeře a fakult. ochutnávka kvalitního vína
5. den: KESZTHELY, město a zámek „maďarské Versailles“
s anglickým parkem, muzeum panenek v krojích, výlet k jezeru Kis-Balaton, návštěva buvolí rezervace, koupání,
variantně celodenní pobyt v termálních lázních ZALAKAROS, fakult. večeře v hotelu
6. den: HÉVÍZ, koupel v největším evropském kráterovém termálním jezeře Gyógy-tó, bauxitové jeskyně
Tapolca, plavba na lodičkách, nebo městečko s mlýnem,
největší hrad v Maďarsku SŰMEG, variantně celodenní
pobyt v lázních a parku ZALAKAROS
7. den: celodenní pobyt v termálních lázních ZALAKAROS, večeře na rozloučenou v typické csárdě s vinohrady, odjezd pozdě večer
8. den: návrat do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo záměn částí programu a večeře
vzhledem k aktuální situaci.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x penzionový hotel (2–3lůž.), 5x snídani, 2x večeři, průvodce komplexní pojištění; nezahrnuje, vstupné, jízdu terénními vozy,
ochutnávky vína, fakultativní večeře a lázně (70 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč za 2x večeře v hotelu.
Příplatek 350 Kč za večeři s vínem 7. den.
Lázně: Bükfürdő, moderní lázně Maďarska, 14 bazénů,
pramen 58 ˚C s vysokým obsahem železa, nemoci pohybového ústrojí; Zalakaros, moderní lázeňské centrum,
venkovní, vnitřní bazény, termály (až 96 ˚C) s vysokým obsahem jódu a minerálů (rehabilitace kloubů); Hévíz, přírodní termální jezero v sopečném kráteru (34 ˚C).

Velikonoce ve skanzenu v Szentendre

Termální lázně a vodní park Zalakaros

Víno a paprika jsou dary země maďarské

Karneval Busójárás
v Moháči, termály Harkány

17.2.–22.2.

pá–st

5.390,-

21-339

1. den: odjezd z Prahy v cca 23 hodin, (Pl, Br, Bt a po trase;
svoz od 6 osob HK, Pa za 300 Kč), transfer přes Slovensko
2. den: SZEKESFEHERVAR, kulturní centrum maďarského království, korunovační katedrála sv. Petra,
KALOCSA, centrum papriky, pokladnice a arcibiskupský palác, cesta na ubytování v lázeňském městě HARKÁNY, koupání v termálních lázních, večeře
3. den: cesta za vínem a tradicemi: zastávka u hradu
Siklós, VILLÁNY, tradiční vinařská vesnice, fakult. ochutnávka vína a možnost nákupu, MOHÁČ, místo osudové
bitvy r. 1526, památník, slavnost Busójárás – nejslavnější masopustní karneval Evropy, fakultativně večeře
4. den: HARKÁNY, celodenní pobyt v areálu lázní,
možnost zajištění masážé a léčeb. procedur, fakult. večerní csarda s pečenou kachnou, zábava s harmonikou
5. –6. den: dopoledne relaxace v lázních, nebo tržnice, město PÉCS (Pětikostelí) – , město s džamii paši Kasima Gázima, bazilika sv. Patery, raně křesťanský hřbitov, možnost
večeře a nákupu typických maďarských dobrot, pozdě večer odjezd, návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo na úpravy programu s ohledem na
aktuální podmínky při slavnostech.
Cena zahrnuje dopravu, 3x penzion, 3x snídani, 1x večeři, průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
a termály (doporučujeme cca 50 €)
Příplatek 750 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři (pečená kachna).
Příplatek 200 Kč za 1x večeře v hotelu.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

B14 – Termály
Maďarska a víno Moravy
Každý kolektiv utuží víno i hudba k tanci na Moravě i v Maďarsku. Čekají vás krásy metropole na Dunaji Budapešti i pohoda v termálních lázních. Vhodné
pro kolektivy.
Termální lázně: Széchenyi a lázně hotelu Gellért.
12.10.–14.10.

pá–ne

4.390,-

21-340

1. den: odjezd z Prahy v 14 hodin, večeře, fakultativně ochutnávka vín, posezení ve sklípku na Moravě s hudbou
2. den: BUDAPEŠŤ, okružní jízda městem, PEŠŤ a její centrum, tržnice a Váci utca, světoznámá cukrárna, 1. metro na
evropském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, koupání
v lázních Széchenyi, ubytování, vyhlídka z vrchu Gellért,
večeře a večerní čárda s cimbálovou muzikou
3. den: BUDAPEŠŤ, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), fakult. koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért nebo indiv.návštěva
parlamentu, galerie, fakultativně pravá maďarská palačinka na rozloučenou, odjezd, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x penzion na Moravě, 1x hotel v Budapešti, 2x polopenzi (1x ve sklípku u penzionu, 1x v čardě s cimbálovkou), průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné a fakult. služby (40 €).
Příplatek 350 Kč za ochutnávku vín na Moravě a hudbu k tanci.
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 3.990 Kč/os. pro kolektiv od 40 osob.

Maďarsko a termály

Sárvár, wellness, folklór,
termály a víno Zadunají

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Vířivky termálních lázní Sarvár
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Harkány, termální lázně, vnější bazény

Maďarsko a termály
B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Termální lázně v Gyule

B15

B16

B17

HARKÁNY leží v nejjižnější části Maďarska. Již více
než 180 let jsou vyhledávaným místem díky stálému počasí a díky místní termální léčivé vodě. Léčivá
voda v lázních obsahuje sulfidy a fluoridy, které příznivě
působí při léčbě chronických onemocnění pohybového
ústrojí, revmatických a kloubních onemocnění, gynekologických potíží, zánětlivých onemocnění a neplodnosti.
Večery s hudbou, tancem, dobrým jídlem a pitím můžete trávit v typických maďarských restauracích.

MOSONMAGYARÓVÁR, historické lázeňské město na
severozápadě Maďarska, nedaleko Slovenska. Místní lázně se doporučují především na choroby kloubů a páteře,
Bechtěrevovu chorobu, neurózy, poúrazové stavy, gynekologické obtíže. Jako inhalace se používá při respiračních chorobách a jako pitná kúra při gastronomických
obtížích. Patří mezi 5 nejúčinnějších v Evropě.

GYULA, město u rumunských hranic na břehu řeky
Körös v chráněné přírodní oblasti, má jedny z nejléčivějších lázní Maďarska, promenády po idylickém nábřeží, gotický hrad z 15. století, cukrárna (z r.1840) je
druhou nejstarší v zemi.

Harkány – báječná
dovolená, která léčí
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Termální lázně Mosonmagyarovár

Mosonmagyaróvár –
termální lázně

Lázeňský areál:
Zmodernizovaný areál o rozloze 13,5 ha je charakteristický
klidnou a příjemnou atmosférou. Lázně mají dvě části – rekreační a léčebnou. K dispozici jsou otevřené i kryté bazény
s termální – léčivou vodou a bazénkem pro perličkovou koupel, bazén pro plavce, sauna, odpočívárna. Dětem je k dispozici tobogán, brouzdaliště a dětské hřiště. Teplota léčivé vody je 36–37 ˚C, teplota vody v bazénu pro plavce je 24–27 ˚C.
V léčebné části je možné si za přijatelné ceny objednat speciální léčebné procedury jako elektroléčbu, masáže, masážní
koupele apod. Termální areál nabízí možnosti stravování v restauracích a bufetech. Cena vstupného od 120 Kč na den.
Bližší informace v CK nebo www.geops.cz.
Možnost několika typů ubytování:
Apartmány Rekord pro 2 osoby s možností 1 přistýlky;
obytná místnost s TV, kuchyňka, koupelna WC a balkon,
350 m od areálu.
Apartmány Lanka „A“ pro 2–3 osoby, obytná místnost
s TV, kuchyňka, koupelna, WC, balkon, 600 m od areálu.
Apartmány Lanka „B“ pro 4 osoby; obytná místnost
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a TV, ložnice, kuchyňka, koupelna, WC, balkon nebo terasa, 600 m od areálu.
Apartmány Lila pro 2 osoby s možností 1 přistýlky; obytná místnost s TV, kuchyňka, koupelna, WC, balkon; 150 m
od areálu.
Penzion Forrás pro 2 osoby s možností 1–2 přistýlek,
koupelna, WC, minibar, TV, balkon, 1 bezbariérový pokoj (na vyžádání v CK), polopenze nebo snídaně (formou
bufetu), večeře o 3 chodech, 200 m od areálu.
Hotel Arborétum: pokoje pro 2 osoby s možností 1 přistýlky, lednička, TV, sprchový kout, WC, balkon; snídaně nebo
polopenze, 700 m od areálu, léčebné centrum (za přípl.)
Wellness hotel Xavin pro 2 osoby, možnost 1 dětské přistýlky, koupelna, WC, lednička, TV, trezor, balkon, polopenze – snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech, 150 m od
areálu. Hotelové wellness – krytý bazén s protiproudem,
vířivka, turecká parní lázeň, světelná terapie a aromaterapie, finská sauna, skotská sprcha a sprcha s tryskami.
Týdenní pobyty od 19.5. do 22.9. (so–so)
ubytování

apt. Rekord
apt. Lanka A
apt. Lanka B
apt. Lila
p. Forrás polopenze
h. Arborétum snídaně
h. Arborétum polopenze
h. Xavin

dospělý

přistýlka dospělý

přistýlka dítě (12 let)

3.490,3.690,2.990,3.990,5.690,5.090,6.290,7.490,-

2.390,2.590,—
2.990,4.890,4.690,5.890,—

1.690,1.990,2.690,1.990,3.290,3.490,3.990,4.990,-

Cena zahrnuje 7x ubytování dle výběru, příslušné stravování, služby delegáta; nezahrnuje komplexní pojištění. (Ce)
Příplatek 1.450 Kč doprava busem (odjezd pá, příjezd ne).
Příplatek 910 Kč za 7x snídaně (Lila, Lanka, Rekord).
Příplatek 1.190 Kč za 7x večeře (Lila, Lanka, Rekord).
Přípl. 1.400 Kč/1.000 Kč/1.100 Kč/1.500 Kč/1.100 Kč
za 1lůž. pokoj (Xavin/Arborétum/Lanka/Rekord/Forras).
Příplatek 600 Kč/týden za pokoj s balkonem (Forras).
Příplatek: 280 Kč za komplexní pojištění
U všech ubytování možnost masáží 240 Kč/30 min.
Pro klienty, kteří si u nás zakoupili pobyt v Harkánech v letech 2009–2011, mají 1x masáž zdarma (pouze pro klienty
penzionu Forrás). Nutná objednávka při podpisu smlouvy.
Pobyt si lze prodloužit o 1 týden, příplatek za dopravu je stejný jako za týden.
Sleva pro seniory nad 65 let 5 %.
Dítě do 3 let bez lůžka zdarma.

Gyula – odpočinek
v termálních lázních

Lázně: nově zrekonstruovaný areál v blízkosti centra
města nabízí krytý plavecký bazén, 2 venkovní léčebné
bazény, polokrytý sedací léčebný bazén 35–37 ˚C, polokrytý termální bazén včetně jacuzzi a 3 zážitkové termální bazény 32–33 ˚C. Za příplatek masáže a zábaly.
Ubytování: Wellness Hotel Termal Aqua***, přímo
v areálu lázní, pokoje pro 2–3 osoby s přísl., lednička s minibarem, TV, telefon, trezor. Nově i komfortnější pokoje
typu Standard Plus s možností internetu. Součástí hotelu je restaurace, kadeřnictví, manikúra, pedikúra a solárium. Klienti mohou využívat hotelový termální hydromasážní bazén, saunu, infrakabinu a mají v ceně
neomezený vstup do termálního lázeňského areálu
včetně vypůjčení županu.
Strava: bufetová snídaně, za příplatek bufetová večeře.
* TÝDENNÍ POBYTY OD 24.5. DO 27.9. (čt–čt)
Odjezd ve čtvrtek ráno, návrat ve čtvrtek večer (cesta 5–6 h).
dospělý Standard Plus

dospělý

přistýlka dospělý

přistýlka dítě (do 12 let)

8.390,-

7.990,-

6.990,-

4.590,-

ZKRÁCENÉ 4DENNÍ POBYTY (čt–ne)
V ceně půldenní výlet do města GYŐR
období

dospělý

přistýlka dospělý

3.5.–6.5.
17.5.–20.5.
4.10.–7.10.
1.11.–4.11.

5.390,5.390,5.390,5.390,-

4.990,4.990,4.990,4.990,-

22-341
22-342
22-343
22-344

Cena zahrnuje dopravu autobusem včetně výletu do
Győru, *7x/3x ubytování, *7x/3x polopenzi, hotelový
bazén, saunu a vypůjčení županu, neomezený vstup do
termálního areálu, delegáta. (Ce)
Příplatek 100 Kč/noc za 1lůž. pokoj.
Sleva pro seniory nad 65 let 5%.
Široká nabídka doplňkových služeb a fakult. výletů.

B15a – Lázně Harkány,
týdenní pobyty pro seniory
Týdenní wellness pobyt v termálech Harkány. Ve zvýhodněné ceně je navíc doprava autobusem a balíček služeb.
11.5.–20.5
*21.9.–30.9.
28.9.–7.10.
*19.10.–28.10.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

6.290,6.290,6.290,6.290,-

22-452
22-453
22-454
22-455

Ubytování: hotel Arborétum – hotel*** uprostřed parku
700 m od lázní s vlastním relaxcentrem (vířivka a infrakabina za přípl. 1.000 UF/den; možnost masáží). 2lůž. pokoje
s možností 1 přistýlky, příslušenství, malá lednička, TV a telefonem, balkon
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr ze 2 menu
(3 chody).
Cena zahrnuje dopravu autobusem,7x hotel, 7x polopenzi vč. 2 dcl vína k ve čeři, speciální balíček služeb (vstup do
hotelového relax centra na 4h/pobyt – vířivka a infrasauna,
rozlučkový večer s ochutnávkou vína, půldenní výlet do Pécs), pobyt. taxu, delegátský servis; nezahrnuje vstupné do
lázní a fakult. služby,
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj .
* odjezdy i z Hradce Králové a Pardubic za 200 Kč/os.
Pozn.: odjezd do Harkán z Prahy v pátek cca 21h, odjezd
z Harkán v sobotu večer, návrat do ČR v neděli brzy ráno

Lázně: městské lázně v přírodním původně zámeckém
parku (8,5 ha), městské lázně s vodní plochou 5.000 m2,
voda 72°C vyvěrá z hloubky 2 km. Alkalická voda s hydrogenuhličitany a s velkým obsahem minerálních solí pro
léčení poruch pohybového ústrojí, chronických gynekologických nemocí, k rehabilitaci po úrazech, srdečním infarktu. Jako pitná kúra pro léčbu poruch zažívacího ústrojí.
Pobyt v lázních je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Zahrnují léčebnou, zážitkovou, terapeutickou část,
saunový park a masážní salón; má polokrytý bazén
s termální vodou (35–37°C), bazén s masážními tryskami
(31–34°C), bazén s 12 vřídly a 4 hydromasážními hlavicemi (32–35°C), vnitřní a venkovní bazén „Chobotnice“
(35–37°C). Součástí léčebné části je i budova s bazény
s léčivou vodou (28–38°C), kde se nacházejí bazény určené pro rehabilitaci a cvičení. V zážitkové části se nachází 2 plavecké bazény (25 a 50 m), tobogán, bazén s vlnobitím, bazén s dětskými atrakcemi a wellness centrem.
Za příplatek si lze v masážním salónu vybrat ze 40 druhů
masáží (indická, tropická, regenerační aj). Lázeňský areál nabízí mnoho možností stravování, např. restaurace,
bufety a stánky s posezením. Klienti hotelu Erkel mají zdarma neomezený vstup do lázní (cca 7 EUR/den).
Možnosti výletů: Statek Steigervald, půldenní výlet
koňským povozem do pusty, sedlácké muzeum a oběd.
Arboretum v Szarvasi, pálírna a košíkárna v Békési,
půldenní výlet do osady na břehu řeky Körös, 1.500 druhů stromů a keřů, «suchý» mlýn, slovenský selský dům,
fakult. výletní lodí, košíkárna, palírna s možností ochutnávky. Szeged, „jižní brána Evropy“, celodenní výlet, neorománský votivní kostel, srbský pravoslavný kostel, Nová synagoga ve stylu maurské secese, muzeum papriky
a světoznámého uherského salámu značky Pick s možností ochutnávky, fakult. možnost koupání v městských
secesních lázních.
Možnosti ubytování: Hotel ERKEL ***, s lázněmi propojen přímo chodbou, v ceně neomezený vstup do lázní.
Pokoje Standard, moderní pro 2 osoby s dětskou přistýlkou, koupelna, WC, ledničkou,TV. Pokoje Superior, moderní prostornější pro 2 osoby s dětskou přistýlkou, koupelna, WC, lednička, TV, DVD, trezor, klimatizace.
Strava: v ceně polopenze, snídaně i večeře formou bohatého bufetu v hotelové restauraci.
termín

dospělý

dítě do 12 let – přistýlka

kód

9.6.–16.6.
*16.6.–23.6.
23.6.–30.6.
*30.6.–7.7.
*25.8.–1.9.
1.9.–8.9.
*8.9.–15.9.

8.390,8.390,8.390,8.390,8.390,8.390,8.390,-

3.990,3.990,3.990,3.990,3.990,3.990,3.990,-

22-345
22-346
22-347
22-348
22-349
22-350
22-351

Cena zahrnuje 7x ubytování, 7x polopenzi, vstupné
do lázní, pobytovou taxu, delegátský servis; nezahrnuje komplexní pojištění a fakultativní služby a výlety. (Ce)
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatky 1.400 Kč za dopravu busem.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
Sleva pro seniory nad 65 let 5%.
Dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA.
Uvšech termínů odjezdy: Pha, Ko, HB, Ji, Br, v termínech
s*dále možnost svozu z HK, Pa za poplatek 200 Kč/os.

Maďarsko – termální lázně Bükfürdő

Termály v Sárváru

B18

B19

B21

BAD FÜSSING – největší lázně v Evropě leží v jednom z nejpřitažlivějších míst Bavorska nedaleko Pasova
a skládají se ze tří částí. Léčivá voda je vhodná při léčbě
pohybového ústrojí (revmatických onemocnění, artrózy, nemocí kloubů, bolestí páteře, dále léčení chronické bolesti a poúrazového stavu). V městečku se nachází
několik upravených parků, množství restaurací, kaváren, ve kterých se často konají hudební vystoupení. Oblíbené jsou zde také páteční trhy. Vede tudy hustá síť
cyklostezek (ve městě je k dispozici několik půjčoven
kol) a turistických cest.

Vydejte se s námi za odpočinkem do termálních lázní
na závěr babího léta. Poznáte 2 krásná maďarská městečka, potěšíte se barevnými zahradami, vyzkoušíte troje termální lázně. Ideální zájezd pro kolektivy
nebo firemní akce. Zájezd bez nočního přejezdu.

4 dny a 4 léčivé termální lázně, dobré jídlo a pití, paprika, guláš a v hospůdkách se tančí pravý čardáš – jako
stvořené na oslavu Silvestra. Termální lázně: Bükfürdo, Zalakaros, Sárvár, Mosonmagyaróvár.

Wellness víkend v Bükfürdő
Mosonmagyaróvár

Lázně 1 – Therme I.: 12 venkovních i vnitřních termálních bazénů (29–42 ˚C), sirné lázně, saunový svět, léčebné služby, masáže, restauraci.
Vstupné 8 €/5 hod. Vzdálenost od hotelu: cca 200 m.
Lázně 2 – Therme II. (Europa Therme): 120 m dlouhý kanál se silným proudem, 14 venkovních a vnitřních termálních bazénů, 40 masážních vodních lehátek, 4 bazénky
s masážními tryskami, saunový svět, léčebné služby, masáže, restauraci, bar a kavárnu.
Vstupné 9 €/5 hod. Vzdálenost od hotelu: cca 350 m.
Lázně 3 – Johanesbad: 13 venkovních a vnitřních bazénů – sirný bazén, vulkánový vířivý bazén, hypertermální
bazén (39 ˚C), plavecký bazén (24–30 ˚C), bazén s mořskými vlnami, Kneippův studený bazének (lázeň nohou),
saunový svět, masáže, restauraci.
Vstupné cca 9 €/den. Vzdálenost od hotelu: 800 m
příjemnou procházkou nebo zdarma lázeňským autobusem.
Pozn.: vstup do lázní není umožněn dětem do 3 let.
Ubytování: Aparthotel Chalet Swiss – apartmány pro
2 osoby s možností přistýlky (vhodné jen pro děti): obytná místnost s TV s kuchyň. koutem (vařič, lednice, varná
konvice, kávovar), příslušenství, balkon. Aparthotel disponuje restaurací (večer živá hudba k tanci).
Strava: není zahrnuta v ceně. Za příplatek možnost zajištění polopenze (snídaně bufet, večeře menu 3 chody).
termín

dospělý

dítě do 10 let – přistýlka

kód

**5.5.–8.5.
18.6.–24.6.
2.7.–8.7.
20.8.–26.8.
24.9.–30.9.
*14.12.–16.12.

4.590,6.490,6.490,6.490,6.490,3.990,-

2.990,3.990,3.990,3.990,3.990,2.590,-

22-352
22-353
22-354
22-355
22-356
22-357

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x/**3x/*2 ubytování, balíček výletů – Pasov, Schärding, lázeňskou kartu
(zdarma lázeňský autobus po městě, vstup na představení
lázeňského orchestru, používání venkovního šachu a petangue v lázeňském parku), pobytovou taxu, delegáta; nezahrnuje léčebné pojištění, plavbu lodí po Innu a vstupné
do lázní. (Ce)
V temínu od 20. 8. se 1. den cestou navštěvuje Pasov
a cestou zpět prohlídka měst: Linz a Wels
Příplatky: 220 Kč/110 Kč za 1x snídaně dospělý/dítě do
10 let; 260 Kč/170 Kč 1x večeře dospělý/dítě do 10 let,
170 Kč za 1lůžkový pokoj/noc.
Slevy: senioři nad 65 let – 5%, dítě do 3 let bez lůžka
ZDARMA.
Možnosti výletů: Pasov, Schärding s možností plavby po
Innu, muzeum Schnapsu, Gastroland (info u delegáta).

Celosezónní pobyty 3 a více nocí od 700 Kč/noc

B18a – Silvestr v Bad Füssing
Populární silvestrovské zájezdy do vyhlášených lázní
včetně půldenního výletu do historického města PASOV.
27.12.–1.1.2013

silvestr

7.990,-

22-358

Cena zahrnuje, dopravu autobusem, 5x hotel, 5x polopenze, Silvestrovská oslava, lázeňskou kartu, průvodce.

28.9.–30.9.

svátek

4.990,-

21-359

1. den: odjezd z Prahy v 7 hodin (HK, Pa svoz od 6 os.,
Br), zastávka v krásném městě SOPRON, náměstí s městskou věží a kostelem, ochutnávka místních vín Kékfrankos a Ólaszrizling, BÜKFÜRDÖ, ubytování v hotelu***,
využití hotelového Wellness ostrova
2. den: fakultativní výlet KÖSZEG, městečko ostružin, jedno z nejpůvabnějším náměstí Maďarska,
SZOMBÁTHELY (Kamenec), skanzen nebo Kámonijské
arboretum, zahrady v barvách podzimu a cizokrajné
dřeviny, nejvýznamnější v zemi, SÁRVÁR, zámek hraběnky Alžběty Báthoryové, cca 3 hodinové koupání v místních
lázních nebo arbotetum nebo celodenní pobyt v lázních
Bükfürdö
3. den: přírodní park Fertőrakos, starý římský lom,
překrásné výhledy k Neziderskému jezeru, MOSONMAGYARÓVÁR, termální lázně na cca 3h, návrat do ČR
do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel***, 2x polopenzi,
1x vstupenku do termálních lázní, používání Wellness ostrova, průvodce, lázeň. taxu; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a další termální lázně.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 350 Kč za fakultativní výlet 2.den.
Ubytování: hotelu Répce***, využití hotelového Wellness
ostrova (jakuzzi, plavecký bazén, sauna whirlpool, parní
kabina). Polopenze se podává formou bufetu. U hotelu je
park, sportovní vyžití, fitness, v blízkosti golfové hřiště, tenisové kurty. Fakultativně: masáže, manikura, kosmetika, zábaly. Pro kolektiv obdobný zájezd možný kdykoliv.

B20 – Relaxační wellnessvíkend Mosonmagyaróvár
Prodloužený víkend plný pohody a wellness v jedněch
z 5 nejúčinnějších termálech v Evropě. V ceně je volný
vstup do lázeňského areálu a výlet do starobylého Györu za památkami a dalšími termály. Bez nočního přejezdu. Lázně: Mosonmagyarovár a Györ
25.10.–28.10.

svátek

6.590,-

21-360

1. den: odjezd z ČR v 8h (Praha, Ji, Br, svozy za 300 Kč:
HK, Pa), příjezd do lázní Mosonmagyaróvár, krátká prohlídka města, pobyt v lázních
2.den: MOSONMAGYÁRÓVÁR, prohlídka historického
centra města – možnost hodinové projížďky turistickým
vláčkem, pobyt v lázních, koupání a odpočinek, možnost
neomezeně využívat hotelový termální hydromasážní bazén a saunu i neomezený vstup do lázeňského
areálu – polokrytý termální bazén s jacuzzi, tři zážitkové
bazény s termální vodou (32–33°C), venkovní plavecký bazén, dva menší venkovní léčebné bazény, jeden zčásti krytý sedací léčebný bazén (35–37°C), krytý plavecký bazén
(25–27°C), odpočívárna a léčebné služby, fakult, masáže
3. den: variantně celodenní pobyt v léčivých termálních lázních MOSONMAGYÁRÓVÁR, fakult. masáže
a wellness, anebo půldenní výlet do GYÖRU (RÁB), historické město, krásná barokní architektura, termální lázně
4. den: pobyt v lázních MOSONMAGYÁRÓVÁR, odjezd
odpoledne, návrat do ČR ve večerních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu, 3x polopenzi, neomezený vstup do termálního areálu
a wellness, sauny a půjčení županu, pobytová taxa, výlet do
Györu, služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
fakult. akce. Příplatek 1.400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

Silvestrovská pohoda
v Sárváru s termály

29.12–1.1.2013

Silvestr

5.990,-

21-361

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, (Br; svoz od 6 osob: HK a Pa
za 300 Kč), SOPRON, „malá Praha“, SÁRVÁR, ubytování v hotelu/penzionu*** a luxusní termální lázně
s wellness centrem v Sárváru, večeře
2. den: fakultativně výlet do termálních lázní ZALAKAROS nebo celodenní pobyt a relaxace v lázních Sárvár
3. den: SÁRVÁR (Blatný Hrad), město a zámek hraběnky Alžběty Báthoryové (krvavá hraběnka Čachtická paní),
moderní a luxusní termální lázně s wellness centrem,
večer fakult. silvestrovská oslava v hotelu s živou
hudbou a slavnostní večeří, nebo fakult. silvestr
v termálech v plavkách (koupání, disco, večeře, koktejl)
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR, historické centrum,
moderní termální lázně v zeleni, jedny z nejúčinnějších
lázní v Evropě, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x ubytování (2–3lůž.
pokoje), 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplex.
pojištění, vstupné (cca 50 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za fakultativní výlet (od 20 osob)
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění
Příplatek 490 Kč za silvestrovskou večeři a oslavu s hudbou a silvestrovskou zábavu.
Příplatek 750 Kč silvestr v termálech (nutná rezervace)
Lázně: Sárvár, moderní areály s krytými i venkovními termálními bazény a animačními programy; 38 ˚C; Zalakaros,
moderní termální centrum, venkovní i vnitřní bazény, termály (až 96 ˚C) s vysokým obsahem jódu a minerálů (rehabilitace kloubů); Mosonmagyaróvár s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vodou, 74 ˚C, (chronické záněty kloubů,
úbytek vápníku v kostech, gynekologické obtíže), inhalace i pitná kúra.

B22 – Vánoce a silvestr
v Harkánech
Prožijte v Maďarsku nejmilejší svátky roku. Týdenní zájezdy do vyhlášených maďarských lázní s výlety.
21.12.–27.12.
27.12.–2.1.2013

Vánoce
silvestr

od 5.990,od 4.490,-

22-362
22-363

Pobyt v lázních Harkány, výlet do vinařské obce
VILLÁNY, hrad SIKLÓS, univerzitní město PÉCS – . Večer možnost posezení v typických maďarských čárdách
s výbornou kuchyní a vínem.
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x ubytování dle výběru, 5x strava ve vybraném rozsahu, průvodce. (U vybraných kapacit štědrovečerní večeře/silvestrovská oslava).
Žádejte informace v CK nebo na www.geops.cz

Termály Německa a Maďarska

Bad Füssing,
největší lázně v Evropě

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Termální ráj lázní Bad Füssing

Termální lázně Harkány
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Termální lázně Podhájská

B23

B24

B26

Voda z místního pramene je světovým unikátem s blahodárnými účinky na celý organismus,
má hlubší regenerační efekt než voda z Mrtvého moře.

Zájezd je určený nejen pro milovníky Tater a nabízí variantně řešené trasy i pro méně zdatné turisty.

Zveme vás za historii Slezska a přírodou pohoří Beskyd.

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Slovensko a Česká Republika

Termály Podhájská
termín

Energy I

QUATRO II+III

7.5.–13.5.
**13.8.–19.8
*22.9.–29.9.
12.11.–18.11.

8.220,7.880,—
7.220,-

—
—
5.990,—

Vysoké a Belianské Tatry

22-364
22-365
22-366
22-367

Pobyt s výlety za poznáním, relaxací a koupáním
1. den: ráno odjezd z Prahy (Ko, KH, HB, Ji, Br; u termínu** pouze Pha, Ta, Ji, Br), ubytování v PODHÁJSKÉ,
koupání a individuální volno
2. den: pobyt v lázních PODHÁJSKÁ, koupání a odpočinek, odpoledne půldenní výlet do města NITRA, hrad
s katedrálou, Velký a Malý seminář, socha knížete Pribiny
3. den: výlet do historického města ŠTÚROVO a OSTŘIHOM se známou bazilikou, odpoledne PODHÁJSKÉ, koupání a individuální volno
4. den: výlet do uměle vytvořené solné jeskyně ve
STARÉM TEKOVĚ, muzeum vojenské techniky, voliéry okrasných a chovných bažantů, BRCHLOVICE, unikátní skalní obydlí ze 16.–17. stol. jako ochrana před Turky, odpoledne PODHÁJSKÁ, koupání
5.–6. den: PODHÁJSKÁ, koupání, možnost procedur
7. den: individuální volno, koupání, v poledne odjezd do
ČR, návrat večer (platí pro klienty v pensionu Energy I.)
*7. den: celodenní PODHÁJSKÁ, relaxace, koupání,
možnost čerpání různých procedur
*8. den: individuální volno, koupání, v poledne odjezd do
ČR, návrat ve večerních hodinách (platí pro zájezd v záříjovém termínu s ubytováním v penzionu QUATRO II.+ III.).
Cena 7denního zájezdu zahrnuje dopravu autobusem
včetně výletů, 6x penzion ENERGY I (2lůž. pokoje s přísl.
nebo se slevou apartmány se 2 pokoji se společným přísluš., TV), 6x polopenzi, místní poplatek, omezený vstup
do termálního bazénu v penzionu, taneční večer s hudbou, ochutnávku vín, průvodce, komplexní pojištění.
Příplatek 1.980 Kč za 1lůžkový pokoj.
* Cena 8denního zájezdu zahrnuje dopravu autobusem včetně výletů, 7x penzion QUATRO II+III+IV (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV), 7x snídani (bufet), místní
poplatek, průvodce, komplexní pojištění.
Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.

5.8.–11.8.

Spišský hrad by byl dobrou kulisou pohádkových filmů

ne–so

6.590,-

22-368

První den Odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Ol), příjezd do Belianských Tater, ŽDIAR, typická goralská obec s dřevěnými
domy, památková rezervace lidové architektury, ubytování
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet: z Popradského plesa k Symbolického cintorínu
a dále k Popradskému plesu (1499 m), na Štrbské pleso (1355 m), prohlídka areálu, možnost fakultativního projížďky na lodičkách nebo výjezd lanovkou na Solisko
2. výlet: z LYSÉ POLANY variat. koňským povozem k Morskému Oku – největší v Tatrách, cesta k nádherným plesům
Przedni a Wielki Staw Polski a Dolinou Roztoki kolem
Mickiewiczových vodopádů zpět do Lysé Poĺany, možnost zdolat nejvyšší vrchol polských Tater – Rysy (2499 m)
3. výlet: krásy Pieninského národního parku: z ČERVENÉHO KLÁŠTORA do Polska a na dominantu Pienin Trzy
Korony (982 m) s nádherným kruhovým výhledem, přes
osadu Stromovce Nižne a do Červeného Kláštora, fakult. splav Dunajca na dřevěných pltích (9 km) do LESNICE, místní folklórní zvyk „pasování Gurala“, večer v kolibě
4. výlet: Biela Voda, dolinou Kežmarskej Bielej vody
k chatě pri Zelenom plese, odtud k Velkému Bielemu plesu
a dále přes Zadné Medodoly do TATRANSKÉ JAVORINY
5. výlet: Z TATRANSKÉ LOMNICE (850 m), pěšky nebo lanovkou přes Malou Svišťovku na Skalnaté Pleso
(1751 m) možnost vyjet na Lomnické sedlo (2190 m)
nebo na Lomnický štít (2634 m) – zpět po magistrále
k Zamkovského a Rainerově chatě, dále na Hrebienok
(1285 m) a do tatranské osady STARÝ SMOKOVEC.
Poslední den navštěva skanzenu Pribylina, lidové stavby
z Liptovskej Mary a z dalších obcí LIPTOVA
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x snídani, 6x večeři – z toho 1x na kolibě, připojištění horské služby na turist. výlety; nezahrnuje vstupné, lanovky, pltě a fakult. akce.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

B25 – Slovenský ráj
a Vysoké Tatry
24.6.–30.6.

Kvetoucí horské louky Slovenského ráje
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Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm

Výlet do starých časů

ne–so

5.990,-

22-369

1. den odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Ol; Br – 150 Kč), skanzen lidové architektury VLKOLÍNEC – , ubytování.
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet Z PODLESOKU romantickou dolinou Suché Belé, nahoru tiesňavou přes Misové vodopády, Okienkové vodopády na vrchol Suché Belé, zpět po Glacké
cestě nebo kolem Obrovského vodopádu na Kláštorisko.
2. výlet Podél řeky Hornád, přes Letanovský mlýn, Prielom Hornádu, Tomašovský výhlad, s nádhernými pohledy do doliny Bieleho potoka, na Prielom Hornádu i na
Vysoké Tatry, dále až na ČINGOV
3. výlet relaxace, koupání v termálním koupališti ve
stylu římských koupelí POPRAD – léčivá voda v popradském aquaparku je vhodná při pohybových nemocech, artróze a má také pozitivní kosmetický účinek.
4. výlet Dobšinská ĺadová jaskyně – , s ledovou výzdobou a průměrnou teplotou 0°C, dále přes Občasný prameň – přírodní rarita, kde voda vyvěrá na povrch
jen v určitých časových intervalech, na Havraniu skalu a dolů do údolí řeky Hnilec do Stratené
5. výlet Spišský hrad – největší zřícenina hradu ve střední Evropě, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula – ,
památková rezervace, cesta k prameni Baldovské kyselky
Poslední den po snídaní odjíždíme zpět do ČR.
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 6x polopenzi, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění a vstupné.
Příplatek 1200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 196 Kč komplexní pojištění.

Moravskoslezské Beskydy
19.8.–25.8.

ne–so

5.990,-

22-370

1. den barokní zámecký komplex KUNÍN s parkem od
architekta J. Lukase von Hildebrandta, odjezd na ubytování
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1.výlet největší Hornické muzeum v ČR na úpatí vrchu
Landek, místo unikátního nálezu Landecké Venuše, návštěva hornických štol, fakult. oběd v hornické restauraci,
OSTRAVA, výhled z věže Nové radnice, monumentální
kostely i líbivá secese, panoramatická projížďka městem
2.výlet okruh Prajskými sudetami, vojensko-technická
památka Darkovičky, muzeum československého opevnění 1935–1938, KRAVAŘE, návštěva zámeckého rytířského sídla z r.1632, anglický park, OPAVA, návštěva bývalého těžebního dolu Hlubina (národní technická památka)
3.výlet exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích, turistika (cca 8 km) na vrchol Lysé hory – královna Moravskoslezských Beskyd (1323 m), OSTRAVICE, Bezručův
srub, podél vodní nádrže Šance, ubytování u Rožnova p. R.
4.výlet turistika v Beskydech přes Pustevny na Radhošť a zpět přes Černou horu do Rožnova pod Radhoštěm
5.výlet turistika Hutisko–Solanec–Soláň–Čarták– VELKÉ
KARLOVICE (8km), muzeum s dřevěným kostelem Panny
Marie Sněžné z roku 1754, koupání, turistika, odpočinek
Poslední den skanzen ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel (2lůžk. pokoje s přísl.), 6x polopenzi, průvodce; nezahrnuje vstupné
Příplatek: 500 Kč za 1lůžk. Pokoj.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

B27 – Krušné hory
a Saská stříbrná stezka
Zájezd s lehkou turistikou v horách a v okolí rašelinišť,
s návštěvou zajímavých míst spojených s těžbou stříbra o s odpočinkem v lázních Jáchymov a Karlovy Vary.
22.7.–28.7.

ne–so

5.990,-

22-371

První den odjezd ráno do oblasti Krušných hor, zastávka
v ŽATCI, hradby ze 13. stol., historické domy s podloubími, kostel Nanebevzetí Panny Marie, přejezd na ubytování.
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet nejmenší české lázně JÁCHYMOV, první radonové
lázně na světě, prohlídka lázní – Radium Palace, důl Svornost, procházka stezkou Jáchymovské peklo
2. výlet pěšky nebo lanovkou na Klínovec, nejvyšší horu Krušných hor, rozhledna, procházka do nejvýše položené obce v Čechách BOŽÍHO DARU, v minulosti proslulé těžbou stříbra a nejvýše položená přírodní rezervace
v Krušných horách – Božidarské rašeliniště
3. výlet volný den v lázních Jáchymov, koupání v termálním bazénu lázeňského domu Radium Palace, návštěva
Solné jeskyně variantně procházka do okolí s průvodcem
4. výlet celodenní výlet na německou stranu Krušných hor
na tzv. Saskou stříbrnou stezku, turistické středisko
OBERWIESENTHAL na úpatí vrchu Fichtelberg, ANNABERG-BUCHHOLZ s kostelem sv. Anny, jedna z nejkrásnějších ukázek pozdní gotiky v Sasku, procházka v Greifensteine, skalní útvary, SCHNEEBERG, hornické městečko,
kostel sv. Wolfganga s oltářem od Lucase Cranacha
5. výlet OSTROV NAD OHŘÍ, areál Posvátného okrsku
s kaplí sv. Anny a pohřebním mauzoleem vévodů, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, prohlídka města a zámku s parkem,
jedinečná expozice porcelánu, návštěva lázní Evženie a ochutnávkou minerálních pramenů
Poslední den světoznámé lázně KARLOVY VARY, prohlídka města, individuální volno, odpoledne odjezd domů
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel/pension
(2lůžk. pokoje s přísluš.), 6x polopenzi, průvodce, pojištění léčebných výloh při výletu do Německa; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, lázně a fakul. služby.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžk. pokoj 1.500 Kč.
Příplatek 196 Kč za pojištění storna zájezdu.

Královská Kroměříž
a památky Velké Moravy
Navštívíme slavné území Velkomoravské říše,
kraj neobyčejného bohatství a malebné krajiny,
památky minulosti, skanzeny lidové architektury, živé projevy folklóru, lázně a prameny minerálních vod.
8.7.–14.7.

ne–so

6.590,-

22-372

1. den: odjezd ráno, cesta na Moravu, nejznámější poutní místo – vrch SVATÝ HOSTÝN, ubytování v KROMĚŘÍŽI
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet: Bývalé královské město UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
zbytky gotických hradeb, barokní zbrojnice s galerií, Stará
radnice, Staré Město – vykopávky z dob velkomoravské říše, lázeňské LUHAČOVICE, prohlídka města, lázní, projekty Dušana Jurkoviče inspirované valašskou architekturou
2. výlet: výlet do slovenských lázní PIEŠŤANY, prohlídka
s průvodcem, možnost koupání či plavby lodí
3. výlet: KROMĚŘÍŽ, „Hanácké Atény“, město olomouckých arcibiskupů, Arcibiskupský zámek, komplex zahrad
a zámku – , Květná a Podzámecká zahrada, Biskupská mincovna, chrám Sv. Mořice, kostel Sv. Jana Křtitele,
významná galerie (Tizian, nejcennější obraz na území
našeho státu), hřebčín NAPAJEDLA, ukázka výcviku koní
4. výlet: zvlněný kraj moravského Slovácka, folklór a zvyky, středověký obranný hrad Buchlov a barokní zámek
v BUCHLOVICÍCH, významné poutní místo VELEHRAD
– velehradská bazilika s barokním klášterem a lapidáriem
5. výlet: HOLEŠOV, unikátní židovské památky a funkcionalistické stavby, ZLÍN, pohádkový zámek v LEŠNÉ, ZOO
Poslední den: odjez přes BOSKOVICE, prohlídka města
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel/pension (2lůž.
pokoje), 6x polopenzi, průvodce; nezahrnuje vstupné.
Sleva 300 Kč pro 3. osobu na přistýlce.

B29 – Jižní Morava a Podyjí
Jižní Morava, území oplývající vínem, meruňkami
a okurkami. Kraj vstřícných obyvatel, starobylých
hradů a zámků, historie od Velkomoravské říše.
1.7.–7.7.

ne–so

6.190,-

22-373

1. den: odjezd ráno, TŘEBÍČ, unikátně dochované židovské ghetto – , ubytování v hotelu ve vinařské oblasti
u Znojma v Příměticích (unikátní křížový sklep z 18. stol.)
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet: romantika rakouského Podyjí, návštěva
RETZU s vinnými sklepy, romantického hradu Hardegg na rakousko-moravské hranici a městečka Raabs
2. výlet: romantická cesta do Vranovského zámku, zámek VRANOV NAD DYJÍ s unikátní sbírkou vranovské keramiky, Vranovská přehrada, individuální volno
a prohlídka novogotického hradu Bítov na skalnatém
ostrohu nad zákrutem řeky Želetavky (pověsti o bítovských strašidlech), neobvyklá ZOO vycpaných zvířat
3. výlet: návštěva unikátní krokodýlí farmy, prohlídka
300 let starého malovaného sklepa v ŠATOVĚ (s téměř
1.000 malými privátními archivy), degustace vín, odpoledne koupání v termálních lázních LAA AN DER THAYA, (3 hod. cca 11 €)
4. výlet: ZNOJMO, zámecký barokní areál, radniční
věž, unikátní labyrint znojemským chodeb pod středověkým městem, premonstrátský Loucký klášter, ochutnávka místních vín
5. výlet: Lednicko-Valtický areál – , prohlídka zámeckého komplexu Lednice s rozsáhlým anglickým parkem,
minaret a loveckým zámečkem Janův hrad, městečko
VALTICE, zámek a Národní vinařské centrum s možností degustace vína ze Zámeckých sklepů
7. den: park a Nový zámek v JEVIŠOVICÍCH, prohlídka
Starého zámku, procházka k jedné z nejstarších kamenných přehrad ve střední Evropě, odjezd domů
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x polopenzi, průvodce, pojištění léčebných výloh do Rakouska.
Sleva 300 Kč pro 3. osobu na pokoji.
Ubytování: v hotelu v Příměticích (unikátní křížový sklep)

B30

Krásy Šumavy, Bavorský les
Malebná krása Šumavy s hlubokými lesy přitahuje
milovníky neporušené přírody. Strávíte pohodový týden v tichých hvozdech Šumavy a s okouzlující přírodou Bavorského lesa.
8.7.–14.7.

ne–so

6.690,-

22-374

1. den: VELHARTICE, šumavský hrad, bývalý Rajský palác s krásnými interiéry, unikátní gotický kamenný most,
ubytování
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet: turistika ze Slunečné údolím Jezerního potoka
k tajemnému Prášilskému jezeru, Poledník, vyhlídková věž a nejhezčí šumavský rozhled
2. výlet: fakult. lanovkou na Pancíř, krásné výhledy, turistika do Špičáckého sedla a k Černému a Čertovu jezeru
3. výlet: NP Šumava, KVILDA, turistika pověstnými slatěmi
a Povydřím, kouzelná cesta do MODRAVY a do ANTÝGLU,
bývalý Královácký dvorec, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ
4. výlet: Bavorský les, turistika, Velké a Malé jezero, pod
nejvyšší horou Šumavy, fakult. výjezd lanovkou na vrchol
Velký Javor, zastávka v lázeňském městě BODENMAIS
5. výlet: KAŠPERSKÉ HORY, muzeum motocyklů, hraček
a pivovarnictví, cesta „strašidelným“ lesem na hrad Kašperk, založeným císařem Karlem IV., zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, Královský Kámen, Javorník, Klostermanova rozhledna a park
Poslední den: SUŠICE, prohlídka města a betléma, zastávka na hradě Rábí, největší zřícenina hradu v Čechách v malebném údolí, hradby, sklepení, studna, 26 m vysoká věž
donjon, možná i vystoupení sokolníků
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x polopenzi, průvodce, pojištění léčebných výloh do Německa.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

B31 – Chodsko
a domažlické slavnosti
Vítejte v kraji Jindřicha Šimona Baara, Aloise Jiráska či
Boženy Němcové a zažijte atmosféru známých chodských folklórních slavností v Domažlicích.
6.8.–12.8.

po–ne

6.290,-

22-375

1. den: cestou na ubytování DOBŘÍŠ, prohlídka zámku
s francouzskou zahradou, interiéry s výzdobou ve stylu baroka, rokoka a klasicismu, ubytování v Carpaticích
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet: jedna z nejkrásnějších turistických tras po
hřebenu Haltravy, CAPARTICE, pohodlnou cestou po
hřebenu přes Sádek, Haltravu a Škarmanku do Malé Skály, odtud do Vranovského sedla
2. výlet: KOLOVEČ, muzeum řemesel, KLATOVY, jejímž
symbolem se stala Černá věž (městská hláska) a katakomby pod jezuitským kostelem a barokní lékárna, KLENOVÁ,
prohlídka pozůstatků gotického hradu s uměleckou galerií, zámek CHUDENICE a Národní přírodní památce Americká zahrada – nejvýznamnější arboretum v ČR
3. výlet: časně ráno cesta do Německa – REGENSBURG
(Řezno), město s řadou paláců a věží čerpajících z italské
architektury, AMBERG, bývalé sídlo rýnských falckrabat
4. výlet: historické městečko s půvabným zámkem HORŠOVSKÝ TÝN, individuální volno v rekreační oblasti Babylon obklopené lesními pásy Čerchova, pro zájemce turistika na nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov (1042 m)
se zpřístupněnou rozhlednou Kurzovou věží
5. výlet: lehká turistika KLENČÍ POD ČERCHOVEM, tradiční výroba keramiky, Baarovo muzeum, výhledy, pomník J. Š. Baara, prohlídka DOMAŽLIC, městská památková rezervace, atmosféra chodských slavností
7. den: cestou domů přes ŠVIHOV, gotický vodní hrad,
expozice přibližující život na hradě v 16. století
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh do Německa
Ubytování: Hotel Výhledy – Capartice, 2lůžkové pokoje
se sociálním zařízením.

Někdy je třeba les v Jeseníkách to úplně nejlepší...

B32

Jeseníky
s výletem do Polska
Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury.
15.7.–21.7.

ne–so

6.390,-

22-376

1. den: odjezd ráno, cestou Muzeum papíru ve VELKÝCH LOSINÁCH, ubytování v hotelu Dlouhé stráně
Během pobytu se uskuteční následující výlety:
1. výlet: nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy Praděd, turistika z Ovčárny na Praděd (2,5 km) k chatě Barborce (2,5 km) a do KARLOVY STUDÁNKY (5,5 km),
prohlídka lázeňského města, variantně pobyt v Karlově
Studánce
2. výlet: celodenní výlet do Polska, historické centrum
města NYSA s renesančními a barokními domy, barokní fontána, gotický kostel sv. Jakuba a Anežky, barokní
kostely sv. Petra i Pavla, kostel Nanebevzetí Panny Marie a biskupský palác, středověké městečko PACZKOW,
kamenné gotické zdi v délce 1.200 m s 19 skořápkovými baštami a čtyřmi bránami, kostel sv. Jana Evangelisty s unikátní studnou, Katův dům, zastávka u Otmuchowských jezer
3. výlet: horské středisko RAMZOVÁ a turistika na
Šerák a Červenohorské sedlo po trase: RAMZOVÁ
– sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník
(2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do
Červenohorského sedla (5,5 km) – prohlídka lyžařského
střediska, variantně lanovkou na Šerák a zpět a volný čas
v Červenohorském sedle
4. výlet: unikátní vodní díla Dlouhé stráně a městečko
ZLATÉ HORY (historie od r. 1263 – původně Cukmantl), REJVÍZ, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku, pěší túra z REJVÍZU do JESENÍKU
5. výlet: krasová jeskyně Na Pomezí, lázeňské město JESENÍK se starým vodním hradem upraveným
v 18. stol. na zámek a památnými kostely, lázně JESENÍK, Prissnitzova naučná stezka, volno
7. den: ráno odjezd přes VELKÉ LOSINY, zámek – renesanční skvost a zároveň místo, kde se psaly nejtemnější
kapitoly historie
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x polopenzi, průvodce, pojištění léčebných výloh do Polska.
Sleva 200 Kč sleva pro 3. os. na pokoji.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění
Ubytování: Hotel Dlouhé Stráně*** – Kouty nad Desnou,
2lůž. pokoje s příslušenstvím.

Česká Republika a Polsko

B28

V Klatovech je Černá, Bílá věž a katakomby

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Znojmo jako na dlani
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Zábava v podvodním světě Legolandu

B — Za zábavou pro celou rodinu

Disneyland, Asterix park a Legoland

ZÁJEZDY ZA ZÁBAVOU

54

...pro děti i dospělé. Jste unaveni a přepracováni? Máte málo času na rodinu
nebo jste milovníci rychlých kol? Vyberte si z bohaté nabídky prodloužených víkendů za zábavou, poznáním,
relaxací, termálními lázněmi a slavnostmi. Zájezdy do největších evropských zábavních parků, relaxace
v termálních lázních, aquaparcích či vyhlášených plážích Francouzské či italské rivéry, návštěva nejvýznamějších automobilových veletrhů... Zábavný víkend
pro celou rodinu!

B33 – Disneyland
a Paříž s koupáním
4denní zájezd s návštěvou Disneylandu a aquaparku.
termín

20.4.–23.4.
31.5.–3.6.
1.7.–4.7.
26.8.–29.8.
27.9.–30.9.

cena dospělý cena do 11 let

5.490,5.490,5.490,5.490,5.490,-

5.340,5.340,5.340,5.340,5.340,-

22-377
22-378
22-379
22-380
22-381

1.–2. den: odjezd odpoledne, noční přejezd do Francie,
koupání v jednom z největších evropských vodních
parků Aquaboulevard (4 hod. pobyt), přejezd metrem
do centra PAŘÍŽE k věži Eiffel (indiv. návštěva), výlet lodí po Seině s neobvyklým pohledem na město, večer
okružní jízda městem
3. den: celodenní pobyt v zábavním parku Disneyland u Paříže nebo případně v zábavním parku Walt
Disney Studios, přes 50 fantastických atrakcí, přehlídek
a představení (Země pirátů, Svět westernu, Svět dobrodružství, Dům hrůzy, Velká dráha Indiana Jonese a Chrámu zkázy a Cesta na měsíc), večer odjezd do ČR
4. den: návrat do ČR dopoledne (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůžk.
pokoje), celodenní vstup do Disneylandu, průvodce,
komplexní pojištění; nezahrnuje další vstupné a jízdu
metrem (22 €)
Sleva 180 Kč za 3. a 4. osobu na přistýlce.
Příplatek 700 Kč/380 Kč za vstup do Aquaboulevard
dospělí/děti do 11 let.
Příplatek 210 Kč za výlet lodí po Seině.

B34 – Paříž,
Disneyland a Asterix park
Zajeďte se s dětmi pobavit do zábavních parků v okolí
Paříže. Pobyt si můžete zpříjemnit návštěvou aquaparku či procházkami po romantické Paříži.
termín

3.8.–7.8.

cena dospělý cena do 11 let

8.290,-

7.940,-

22-382

1.–2. den: odjezd autobusem z ČR ráno, ubytování, návštěva Asterix parku, zaměřený na francouzské pohádkové postavičky Astérixe a Obélixe (www.parcasterix.fr), fakult. možnost návštěvy Paříže metrem
3. den: celodenní pobyt v Disneylandu (www.disney.fr)
4. den: prohlídka Paříže s průvodcem, fakultativně možnost návštěvy vodního parku Aquaboulevard, příp. volno v PAŘÍŽI, metrem k návštěvě Eiffelovky, výlet lodí po Seině, večer odjezd
zpět do ČR
5. den: návrat do ČR dopoledne (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůžk. pokoje), 3x snídani, 1 denní vstup
do Disneylandu a do Asterix parku, průvodce, kompl. pojištění; nezahrnuje další vstupné a výlet lodí a městskou dopravu (40 €).
Sleva 300 Kč pro 3. a 4. osobu
na přistýlce.
Příplatek 210 Kč za výlet lodí
po Seině.

Neuschwanstein z Lega jako živý

B35 Legoland

B39

a pohádkové zámky
termín

2lůž. pokoj

přistýlka

26.5.–27.5.
25.8.–26.8.
28.9.–29.9.

2.890,2.890,2.890,-

2.790,2.790,2.790,-

Zlaté údolí a termální lázně
22-383
22-384
22-385

1. den: odjezd z Prahy ráno, pohádkový zámek Neuschwanstein okouzlí dospělé a děti
2. den: celodenní pobyt v zábavním parku Legoland,
park o rozloze 140 ha,více než 40 atrakcí rozděleno do
6 sekcí: Miniland, procházka mezi minimodely známých
míst v Evropě, projížďka na vodě, testování aut na testovací dráze, programování robotů z Lega, projížďka na závodní dráze, Země dobrodružství, kánoí na vrchol sopky a sjetí 12 m vodopádu, Jeep safari za poznáním zvířat
z Lega, Lego autoškola, projížďka po jezírku v řiditelných
lodičkách, Lego Fabrik, procházka po továrně, možno
odnést si odsud čerstvě vyrobenou kostičku na památku,
odjezd do ČR, návrat kolem půlnoci (In)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x penzion se snídaní,
vstup do Legolandu, průvodce, komplexní pojištění.
Příplatek 300 Kč za vstup do zámku Neuschwanstein
(pro děti a mládež do18 let zdarma).

B36 – Legoland v Německu
termín

dospělí

děti (do 11 let)

28.7.–29.7.

2.990,-

*2.490,-

22-386

1. den: odjezd z Prahy (Pl) před půlnocí, celodenní návštěva zábavního parku Legolandu: horské dráhy, Miniland sestavený z lego kostiček, safari, vláček, lodičky...
2. den: příjezd do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, vstupné do Legolandu, průvodce, komplexní pojištění.
* Cenu za dítě jen se 2 dospělými osobami.

B37 – Bavorsko pro děti
termín

dospělí

děti (12 let)

2.6.–3.6.

2.890,-

2.690,-

22-387

1. den: odjezd z Prahy brzy ráno (Pl), odpoledne zábavní park LEGOLAND, horské dráhy, Miniland sestavený z 25 milionů lego kostiček, safari, vláček, lodičky,
autodráha a mnoho dalších atrakcí, přejezd na ubytování
2. den: návštěva pohádkového zámek Neuschwanstein, relaxace v aquaparku Alpamare v BAD TÖLZ,
tobogány, bazén s umělým vlnobitím, umělá vlna na surfování,vnitřní i venkovní bazény s teplou minerální vodou
a vířivkami, návrat do ČR pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1 x nocleh, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (30 €).
Příplatek 600 Kč Legoland, 300 Kč 1lůž. pokoj.
* Cenu za dítě jen se 2 dospělými osobami.

B38 – Paříž a Disneyland
5.4.–8.4.
3.5.–6.5.
21.6.–24.6.
11.10.–14.10.
25.10.–28.10.
2

3.990,3.990,3.990,3.990,3.990,-

*3.790,*3.790,*3.790,*3.790,*3.790,-

Pohádková jeskyně Eisriesenwelt

22-388
22-389
22-390
22-391
22-392

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Be, Pl, Ko, Pa)
2. den: příjezd do Paříže, celodenní návštěva Disneylandu, světa dobrodružství, pohádek a fantazie
3. den: PAŘÍŽ, prohlídka města, Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Champs Elysées, Louvre, Notre Dame,
Montmartre
4. den: AMBERG, koupání v lázních, večer návrat do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní, balíček na cestu, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, vstupné do Disneylandu (45 €), vstupné po Paříži (45 €).(Mo)
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
* Cena pro 3. osobu na přistýlce.

Dopřejte si prodloužený víkend v krásném alpském údolí,
kde se ještě donedávna těžilo neuvěřitelné množství zlata. Užijte si čtyři dny turistiky, odpočinku, krásného prostředí. A třeba si odvezete i nějaké to zlato…!
23.6.–26.6.
22.9.–25.9.

so–út
so–út

4.590,4.590,-

22-393
22-394

1.den: odjezd z Prahy ráno (Sl, Kl, Pří, ČB; za 150 Kč: Kr,
RnL, Lo, Ra), noční přejezd
2. den: cesta autobusem, pěší výstup a výjezd lanovkou
k jeskyni Eisriesenwelt, nejrozsáhlejší ledová jeskyně na
světě, hrad Hohenwerfen, – jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších hradních systémů v Rakousku (11. st.), historická expozice, ornitologická stanice – přehlídka dravců,
v podvečer příjezd do Rauriského údolí, ubytování
3. den: Gasteinské údolí, město BAD GASTEIN, 18 minerálních pramenů, uprostřed města se nachází alpský
vodopád, dále lanovkou na Stubnerkogel, lehká turistika, BAD HOFGASTEIN, termální lázně, koupání, návrat do hotelu
4. den: vzhůru Rauriským údolím až pod jeho nejvyšší vrcholky Sonnblick (3105 m) a Hocharn (3245 m),
místa, kde se rýžovalo zlato (zájemci si mohou rýžování
vyzkoušet), odpoledne soutěska Lichtensteinklamm,
pozdě večer návrat do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2–3lůžkové pokoje), 2x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, cesty lanovkami a vstupné.
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 800 Kč pro dítě do 12 let jako 3. osobu na pokoji.

B40 – Bamberk
a hradní stezkou
Krásná starobylá města z hrázděných domů, jeden
z nejnavštěvovanějších německých hradů Guttenberg
a zázraky techniky v muzeu v Sinsheimu.
16.6.–17.6.

so–ne

2.990,-

22-395

1. den: odjezd z Prahy časně ráno (Sl, Kl, Be, Pl), středověké město BAMBERK– , Dóm, Stará radnice, renesanční
i barokní zámek, hrázděné domy, dále hrad Guttenberg,
jeden z nejnavštěvovanějších hradů Německa, historické expozice, ornitologická stanice dravých ptáků, lázeňské městečko BAD WIMPFEN na Neckaru
2. den: automobilové a technické muzeum v SINSHEIMU, unikátní technické exponáty – nadzvukové
letouny Concorde a TU-144, nejrychlejší automobil na světě, historické automobily, řada leteckých exponátu z dob
II. světové války, ROTHENBURG, okouzlující středověké
městečko z hrázděných domů, večer návrat do ČR (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2–3lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 590 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Relax v lázních Alpamare

Termální lázně v Mosonmagyaróvár

Jaro a advent v korunách
stromů a Pasov

B42 – Mystické cesty

Relaxační víkend
v Mosonmagyaróváru

Chcete zažít netradiční víkend, jarní a vánoční pohodu
v ZOO v Bavorském lese (a v termínu* i adventní trhy),
a to vše v korunách stromů? Vyfouknete si vlastní vánoční kouli, pokloníte se odkazu Fischera z Erlachu a projedete se lodí v biskupském městě.

Výlet za energií Země, krásou hor a poznání sebe sama,
lehké vycházky po poutních cestách a „energetických místech“. Kromě průvodce na zájezdu i lektorka, která vás pomocí karet, čísel, obrázků i slov doprovodí na cestě k sebepoznání.

Prodloužený víkend bez noního přejezdu plný pohody
a wellness v lázních s jednou z nejúčinnějších vod v Evropě. V ceně je volný vstup do lázeňského areálu!

26.5.–27.5.
*8.12.–9.12.

so–út
so–út

2.990,2.990,-

21-264
21-265

1.den: odjezd z Prahy v 6.00, přejezd do Bavorska,
BODENMAIS, prohlídka tradiční sklárny s možností vyfouknout si vlastní skleněnou kouli, NEUSCHÖNAU a stezka korunami stromů – unikátní atrakce
Bavorského lesa, dřevěná lávka vede větvemi lesních velikánů, na konci trasy (asi 50 minut) je rozhledna a u sestupu malý adventní trh a možnost dát si svařáček na zahřátí, dále ZOO v lese – průchody v korunách stromů
přímo skrz výběhy s divočáky a jeleny, dále kolem velkých výběhů s vlky, rysy, medvědy… několik variant dle
délky, ubytování
2. den: rokokový kostel Fürstenzell, dědictví Fischera z Erlachu, advent v PASOVĚ – historickém biskupském městě na soutoku tří řek, barokní dóm s největšími varhanami (v termínu* skvělé adventní trhy,
vánoční atmosféra), muzeum skla s velikou expozicí
českého křišťálu, fakultativně projížďka lodí na soutok Dunaje, Illu a Innu s možností občerstvení a pohledy na starém město
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** v ČR,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a veškeré
vstupné (40 €).
Příplatek 280 Kč za večeři, 350 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 250 Kč za projížďku lodí (od 20 os.).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B41 – Technický víkend snů
aneb „Chlapi sobě“
Máte rádi historii techniky? Chcete na vlastní oči
vidět raketoplán, kosmickou loď či Concorde?
Pak toto je víkend právě pro vás! 2 špičková technická muzea a město automobilů Stuttgart (značka
Porsche a Mercedes) a Mnichov (značka BMW). Pojeďte s námi „prošmejdit“ si Boeing ve vzletové poloze, kouknout na trávník nejmodernějšího evropského
stadionu Bayern München, dát si tuplák v nejslavnější
hospodě světa, termální areál s tobogány a saunami.
Vhodné i pro děti a celé rodiny…
28.9.–30.9.

pá–ne

4.200,-

22-396

1.den: odjezd z Prahy v 5.30 hod. STUTTGART, město automobilů, nové museum Porsche, 80 vozů,
ultramoderní muzeum, velké muzeum Mercedes-Benz, sál legend, nákladní vozy, autobusy, sanitky, závodní vozy, technologické zázraky a futuristické modely budoucnosti
2.den: nejlepší německá technická muzea,
SINSHEIM a SPEYR (Špýr), Sinsheim: na ploše
30.000 m2 3.000 exponátů, např. originál legendární Concorde Air France, veteráni, motocykly, závodní vozy Formule 1, Speyr: na ploše 150.000 m2 venkovní a 25.000 m2 kryté plochy přes 3.000 exponátů
– i lokomotivy
3.den: MNICHOV, BMW museum, moderní budova, 5.000 m2, nejznámější automobily i motorky, prožitkové a výstavní centrum, které ročně navštíví 1 milión návštěvníků, stadion Allianz Arena, sídlo Bayern
München, nejmodernější evropský stadion nebo
alternativně termální areál Erding se saunami a tobogány v délce 1.400 m, návrat do Prahy o půlnoci. (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel***,
2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
a vstupné (30 €).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.

Salcburska

*20.5.–24.5.
10.6.–13.6.
9.9.–12.9.

ne–čt
ne–st
ne–st

6.380,5.480,5.480,-

5.980,5.180,5.180,-

22-397
22-398
22-399

1.den: odjezd ráno z Prahy (MB, Tá, ČB), jezera Solné komory, Traunsee, lehká turistika k vodnímu zámku Orth
a klášteru v TRAUNKIRCHENU, Hallstattské jezero
2.den: pěší turistika kolem 3 energetických míst (javor, jedle, horský mokřad z doby ledové) do Lammertalského pralesa s nejvyššími stromy Rakouska, občerstvení na 400 let staré salaši
3.den: BISCHOFSHOFEN, 1.300 let staré město s křížem sv. Ruprechta – nejstarší sakrální památkou Rakouska, horský kostelík Buchbergkirche, autobusem
k horské chatě Klammalm, pěšky po tematické energetické stezce na vyhlídkový vrchol Hochgründeck k vrcholovému kříži, kostelík Friedenskirche (jen u zájezdu *)
4.den: údolí Gasteiner Tal v NP Vysoké Taury, jeskyně
Entrische Kirche s léčivou energií silnější než v Lurdech, putování kolem významných kamenů, zasazených
geomantem v nejsilnějších energetických místech, BAD
GASTEIN, slavné termální lázně
5.den: do neobvykle silných energ. míst Untersbergu, uctívaného již Kelty jako energetické srdce světa,
litopunkturní kamenná stéla, léčivý slaný pramen, bezčasový kultovní kámen, bylinková zahrada v GROSSGMAINU spojující přírodu, teologii, mytologii, geomantiku, astrologii a numerologii, návrat do 23hod. (Tp)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x nebo 4x* pension nebo apartmán (2–4 osoby), 3x nebo 4x* polopenzi,
pobyt. taxu, povlečení, ručníky, průvodce, lektora; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (cca 30 €).
Sleva 600 Kč pro dospělou osobu na přistýlce.
Příplatek 112/ 140* Kč za komplexní pojištění.

B46 – Třešňový víkend
Milujete tu dobu kdy kraj naráz rozkvétá a voní třešně?
Nabízíme víkend do Rakouska busem, kolmo, loďmo
i pěšky krajem třešní u Neziderského jezera.
21.4.–22.4.

so–ne

2.990,-

21-411

1. den: odjezd z Prahy v 7h, Br, HAINBURG, starobylé
město na Dunaji, přírodní rezervace, Pohanská brána a
antické město Carnuntum, Frauenkirchen, bazilika, PODERSDORF, pohoda u Neziderského jezera, fakult, večeře
2. den: Pocta kvetoucím třešním a kouzlo Neziderského jezera, variantní program: zapůjčení kol na „třešňovou cyklostezku“, cesta lodí přes Neziderské jezero
za kvetoucími alejemi třešní, skanzenem, přírodní rezervací, sochami a římským lomem v obci MÖRBISCH a vínem
a kostelíkem Fischkirche v RUSTU, možnost nákupu místních produktů z třešní a jistě si dáte i třešňový štrúdl nebo
sklenku třešňovice, návrat do Prahy pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel/penzion,
1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
(za připl. 84 Kč) vstupné, zapůjčení kola a loď (cca 40 €)
Příplatek 450 Kč za večeři, 300 Kč za rezervaci kola.

Mnichov – muzeum BMW „pro chlapy„

25.10.–28.10.

čt–ne

6.590,-

21-360

MOSONMAGYÁRÓVÁR, prohlídka města, relaxace v hotelovém termálním hydromasážním bazénu a sauně, v ceně i vstup do lázeňského areálu –
polokrytý termální bazén s jacuzzi, tři zážitkové bazény
s termální vodou (32–33°C), venkovní plavecký bazén,
dva menší venkovní léčebné bazény, jeden zčásti krytý
sedací léčebný bazén (35–37°C), krytý plavecký bazén
(25–27°C), odpočívárna a fakult. léčebné služby a masáže, fakult. půldenní výlet do historického GYÖRU (RÁB)
s termálními lázněmi
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x polopenzi,
neomezený vstup do termálního areálu a wellness, sauny a půjčení županu, pobytová taxa, výlet do Györu, průvodce.

Wellness
víkend Bükfürdö
Zájezd bez nočního přejezdu za odpočinkem do
3 vyhlášených termálních lázních: Bükfürdö, Sárvár, Mosonmagyaróvár.
28.9.–30.9.

pá–ne

4.990,-

21-359

Cestou malebné město ŠOPROŇ s možností ochutnávky vín, 2denní relaxace v termálních lázních Bükfürdö,
ubytování v hotelu***, hotelové wellness a vstupenka do lázní v ceně, při cestě zpět pobyt v oblíbených
lázních MOSONMAGYARÓVÁR; možnost fakult. výletu KÖSZEG půvabným náměstím, skanzen SZOMBÁTHELY nebo významné Kámonijské arboretum
(zahrady), 3 hodinové koupání v lázních SÁRVÁR
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel***, 2x polopenzi, 1x vstupenku do termálních lázní a používání wellness ostrova v Bükfürdö, lázeňskou taxu, průvodce.

Wellness víkend v Egeru
Čeká vás barokní perla Eger s ubytováním ve wellness
hotelu v centru města. Navštívíte termální lázně Eger,
Egerszalók a ochutnáte výborné víno bikaver. Zájezd
bez nočního přejezdu.
15.6.–17.6.

pá–ne

4.990,-

21-326

2denní pobyt v v termálních lázních EGER, „barokní
perla“ Maďarska, hotelové lázně a vstup do městských
lázní z hotelu (v ceně), turecké lázně a wellness za příplatek, vinné sklepy s ochutnávkou, cestou zpět maďarské
„Pamukkale“ Egerszalók, fakult. relaxace v luxusních
přírodních termálních lázních, venkovní i vnitřní bazény,
Kneipovy bazény, svět saun a masážní a relaxační centrum, projížďka BUDAPEŠTÍ
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel*** v centru
Egeru s vlastními termálními lázněmi, vstup do městských lázní v Egeru, 2x polopenzi, ochutnávku vína s malým občerstvením v Egeru, průvodce.

Německo, Rakousko a Maďarsko

Hory a jezera jako stvořena pro mystické cesty

B — Za zábavou pro celou rodinu

Neuschönau – stezka v korunách stromů

Podrobný program na str. 47, 51 a www.geops.cz

Moderní termální lázně Egerszalók
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Tropical Island u Berlína

B43

Berlín ZOO a tropický ráj
Berlín je dnes jedna z nejvyhledávanějších
metropolí Evropy... a to platí i pro zábavu.
Berlínská ZOO je nejbohatší zoologická
zahrada světa. Aquapark Tropical Island
patří jednoznačně mezi nejvyhledávanější.

B — Za zábavou pro celou rodinu

Německo a Slovinsko

21.4.–22.4.
13.10.–14.10.

so–ne
so–ne

2.990,2.990,-

22-400
22-401

1. den: odjezd z ČR ráno, prohlídka BERLÍNA, Říšský sněm,
Brandenburská brána, třída Unter den Linden, fakult. návštěva berlínské ZOO, nejbohatší ZOO na světě
2. den: pobyt v exotickém aquaparku Tropical Island
(vířivky, tobogány, divoká voda, vodopády, repliky karibských, afrických a tichomořských vesniček, písečné pláže), příjezd do ČR v noci (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůžk. pokoje), 1x snídani, základní vstup do Tropického ráje, průvodce, kompl. pojištění.
Příplatky: vstup do ZOO 13 € dospělý/6,5 € děti (5–15
let); kombinovaná vstupenka ZOO & akvárium 20 € dospělý/10 € děti. Atrakce v Tropickém ráji za příplatek: Saunový
svět, let balónem, obří skluzavka, dětský klub, minigolf...

B44 – Berlín
a tropické ostrovy
Tropické ostrovy – největší evropský aquapark,
6.600 m2 tropického ráje u Berlína. Zažijete tropický den, projdete se deštným pralesem mezi 500 druhy stromů a 20.000 rostlinami za zvuku ptačího zpěvu
a vůně kvetoucích orchideí. Bazén Laguna Bali je replika pravé pláže s indonéskými chatkami, divokou vodou, vířivkami, vodopády, divokou vodou a magickým
osvětlením. Bazén Jižní moře má 4.000 m2 a 7 metrů
širokou pláž. Teplota vody 28–31 ˚C, lázně.
5.5–6.5.
27.10.–28.10
*8.12.–9.12.

so–ne
so–ne
so–ne

2.990,2.990,2.990,-

22-402
22-403
22-404

1. den: odjezd časně ráno z Prahy, celodenní pobyt
v Tropical Islandu ve 107 m vysoké hale, kde se před
100 lety vyráběly slavné vzducholodě Zeppelin, exotika
oceánských ostrovů, tropického lesa, bílých pláží, hawaijská, karibská a africká show, plavecké a zážitkové bazény, tobogány, vířivky
2. den: BERLÍN, návštěva historického centra Braniborská brána, Říšský sněm, Kurfüstendamm, Alexanderplatz, Neptunova kašna, dóm, třída Unter den Linden,
fakult. možnost návštěvy muzeí (Židovské muzeum,
Pergamon muzeum) nebo vyhlášené ZOO, návrat před
půlnocí
CK si vyhrazuje právo zaměnit 1. a 2. den.
* V tomto termínu je program v Berlíně zaměřený na adventní trhy a atmosféru.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, základní vstupné do Tropical Islands, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, vstupné do objektů a fakult. akce (20 €).
Cena od 2.290 Kč/2.190 Kč pro 40 osob/studentů.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 150 Kč za 1x snídani.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B45 – Tropical Island
Koupání v Tropickém ráji se spoustou zajímavostí. Využijte volných dní a vychutnejte si přímořské klima v každou roční dobu, jen pár kilometrů od českých hranic.
Teplota vzduchu 25 ˚C a teplota vody 28–31 ˚C.
| 25. 2. | 14. 4. | 13. 10. | 10. 11. | 1. 12. | 15. 12. |

Odjezd v časných ranních hodinách, návrat do ČR cca v 18 h.
Cena 799 Kč zahrnuje dopravu, služby průvodce.
Příplatek 18–25 € za vstupné do Tropického ráje.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění. (Ax)
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Regensburg – dóm nad Dunajem

Slovinsko – rodná země bílých koní Lipicánů

Bavorský víkend
mnoha nej a termály

Tajemné jeskyně
a mořský park Laguna

Nejdelší hrad v Evropě, nejstarší most střední Evropy,
nejstarší městská brána Německa a jedny z největších
termálních lázní na kontinentě. Pohodový víkend s termály pro každého a jen kousek od hranic.

Když ve Slovinsku krajina zlátne a chystá se ke spánku a v Čechách se plíží podzim, každý zatouží po teplé
mořské vodě, kouzelné krajině a výborném jídle.
Pobyt v mořských lázních Laguna.

16.6.–17.6.

so–ne

2.990,-

21-266

1.den: odjezd z Prahy v 7h (tam Pl a zpět ČB, místa na
trase), kupecká cesta, REGENSBURG – (Řezno), jedno z nejkrásnějších měst Evropy, historie Keltů,
Římanů, říšské město Německa, nejstarší most a brána
Evropy (12. stol.), Altes Rathaus a katedrála sv. Petra,
kaple a paláce (Thurn Taxis), uzenářská dílna, pochutnání na řezenských uzenkách, STRAUBING (Štrubina),
jedno ze sídelních měst bavorských vévodů, Strasswenmark a pohled z věže ze 14. st. na celý Bavorský les
2. den: ALTÖTTING, jedno z nejnavštěvovanějších
katolických poutních míst Evropy, obrovské náměstí Kapellplatz pro poutníky v malinkém městě Altöttingu (legenda z 15. stol. o zázračném oživení utopeného
dítěte), soška černé P.Marie z Öttingu, nedaleko rodiště
papeže Benedikta XVI., Jeruzalémské panoráma (obří
panoramatická malba Jeruzaléma v době Kristova ukřižování – je jediná s náboženským tématem v Evropě),
krása meandrů řeky Salice (Salzach) a BURGHAUSEN s nejdelším hradem Evropy Wöhersee na ostrohu vysoko nad Salzachem (úctyhodných 1.100 m) obtékaném ze 3 stran (opevněný hrad už v 11. stol), kde žila
Hedvika Jagellonská (vévodkyně z Landshutu), čas na
kávičku, relaxační sen pro každého – termální lázně
Bad Füssing, celkem 44 bazénů termálních bazénů ve
3 areálech včetně saunového a zážitkového světa (Therme I., Europa Therme, Johannesbad, Saunahof), voda
vyvěrá z 1.000 m hloubky a je teplá 56°C, a ještě jedno
nej- jeden z nejlevnějších vstupů v Evropě (9–12 €), návrat do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupní
do objektů a lázní (40 €).
Příplatek 450 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři v hotelu.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Nikde jinde si člověk neodpočine tolik, jako v horké vodě nebo sauně! Hned troje termální lázně, včetně exotické „mořské“ koupele v Karibské laguně.
pá–ne

4.990,-

st–ne

6.990,-

21-178

1. den: odjezd ve 21 h z Prahy, (HK, Pa, Br, po trase dle
dohody), cesta přes Rakousko
2. den: LUBLAŇ prohlídka hlavního města Slovinska, odkaz stavitele J. Plečnika, kouzelná cesta krasovou krajinou na pobřeží Jadranu, ubytování v PORTOROŽI, v hotelu
se slanými bazény, využití teplých koupelí v zastřešeném
areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký
bazén, 5 wirlpoolů; a wellness a sauny (za příplatek)
3. den: HRASTOVLJE, románský kostel sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní
mosty – , cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená
vína a místní dobroty, odpolední koupele, možnost návštěvy solných polí do Sečovlje nebo variantně celodenní pobyt v teplých mořských lázních, procházka podél pobřeží do letoviska PORTOROŽ
4. den: krásy Slovinsko-italského krasu: světoznámá
chovná stanice LIPICA, bílí koně, španělská škola, středověká vesnice ŠTANJEL, favorit na titul nejkrásnější vesnice Krasu a Slovinska, návrat do do mořských
koupelí a saun, variantně celodenní pobyt v hotelových
lázních, večerní procházka do malebného přístavního
města PIRAN
5. den: cesta za kouzlem italského pobřeží Jadranu, návštěva jeskyně Grotta Gigante, neobyčejné stalagmity
a krápníkové varhany, odjezd do ČR, návrat pozdě večer
Ubytování: v hotelu*** v Portoroži u moře. Komplex
aquapark Laguna, bazény, whirpooly se slanou vodou
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x polopenzi
formou bufetu, 4x vstup do aquaparku (v řádné otevírací
době), vstup do casina, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupy např. noční koupání a sauny.
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Mořský park Laguna

B47 – Bavorský
termální trojúhelník
30.3. – 1.4.

24.10.–28.10.

22-412

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hod (HK, Pa, ČB), BAD BIRNBACH (leží mezi řekami Dunaj a Inn), návštěva luxusních
lázní Rottal Terme, skládají se ze tří částí – Therapiebad
(teplé venkovní a vnitřní bazény, plavecký bazén), Thermenwelt (venkovní kanál s 32°C vodou, vířivkový bazén –
36°C, venkovní, vnitřní a plavecký bazén, „Mrtvé moře“)
a Saunawelt (9 různých saun, venkovní bazény)
2. den: možnost výběru: a) zůstat v Rottal Terme, b) BAD
FÜSSING – nejlepší bavorské termální lázně, tři rozsáhlé
termální areály a saunový dvůr
3. den: slanné lázně Bad Geinberg – Karibská laguna (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel* * * * s polopenzí, 1x odpolední kávu s domácím koláčem, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Pohoda a relaxace na břehu Jadranu, komfortní
bydlení s volným vstupem do aquaparku Laguna, 7 bazénů s teplou mořskou vodou s výhledem na moře.
27.3.–1.4.
13.11.–18.11.

út–ne
út–ne

5.990,5.990,-

22-172
22-173

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hod., transfer do Slovinska
2.–4. den: celodenní koupání v Laguně, možnost návštěvy města PIRAN a PORTOROŽ s casinem, cukrárnami
5.–6. den: celodenní koupání v Laguně, v podvečer
odjezd, večerní zastávka v přístavu KOPER, odjezd do ČR,
návrat v časných ranních hodinách (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi formou bufetu, 4denní vstup do aquaparku v řádné
otvírací době, vstup do casina, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a další vstupy např. noční koupání.
Příplatek 1.200 Kč za 1 lůž. pokoj.
Příplatek 290 Kč 1x snídaně bufet (hned po příjezdu).
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 700 Kč na dítě 7–12 let a 1.500 Kč 3–6 let při
ubytování se 2 dospělými, 500 Kč 3. osoba na pokoji.
Relaxační sen pro každého – termální lázně Bad Füssing

Hundertwasserova díla jsou nezaměnitelná

B48

Štýrsko zážitkový
víkend mnoha nej

Luxusní zájezd do adventní Vídně s noclehem v hotelu
s návštěvou kláštera Heiligenkreuz a lázní Baden. Tradiční průvod čertů. Koupání v termálech.

Památky UNESCO, Hundertwasserovy termály
Bad Blumau, romantická vinná stezka a nejzajímavější jeskyně, největší skanzen Rakouska se slavností
Erlebnistag. Zájezd jako stvořený pro kolektivy!

1.12.–2.12.

so–ne

2.700,-

22-413

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, VÍDEŇ, pěší prohlídka centra, Kärntnerstrasse, Hofburg, Staré město, volno
k návštěvě adventních trhů před vídeňskou radnicí a na přilehlých prostranstvích, čas na galerie a muzea,
ubytování v hotelu*** u Vídně
2. den: klášter Heiligenkreuz s románskou bazilikou, lázně BADEN, adventní trh na náměstí, tradiční
Krampuslauf – 150 čertů běží adventními trhy a městem, betlémy, vánoční zpěvy živých kapel v ulicích, možnost
koupání v císařských termálních lázních Römertherme, v Evropě největší plně klimatizované lázně z 19. stol.,
voda o teplotě 36 ˚C, tradiční rakouské muzeum historických panenek, hraček a plyšových medvědů, Beethovenův
dům, Muzeum císaře Franze Josefa, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 1x nocleh ve *** hotelu se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (84 Kč).
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj, 450 Kč za 1x večeři.

B49– Vídeň a lázně Laa
Kouzlo vánoční Vídně v kombinaci s relaxací v jednom z nejnovějších rakouských aquaparků s termální vodou a s největšími rakouskými vinný sklepy.
1.12.–2.12.

so–ne

2.990,-

21-414

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, advent ve VÍDNI, pěší
prohlídka centra, kostel Sv. Karla Boromejského, Kärntnerstrasse, Staré město, Hofburg, Židovské město, nejstarší kostel ve Vídni sv. Ruprecht, adventní trhy, ubytování v penzionu v ČR, možnost fakultativně návštěvy
sklípku s degustací
2. den: RETZ, největší rakouské sklepy (21 kilometrů
chodeb), prohlídka s degustací, 5hodinový pobyt v termálním aquaparku v lázních LAA AN DER THAYA,
návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x penzion s polopenzí v ČR, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za sklípek (prohlídka, odborná degustace, harmonikář, obložené talíře, nealko nápoje).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Lázně: Laa an der Thaya – moderní lázně s vodou
34–36 ˚C, svět vody, tropického tepla, světla a hudby,
termální bazén s masážními lavicemi, divoká voda, bazén se slanou vodou, tobogán, vířivky, klidová zóna s lehátky a relax. hudbou, lázeňské kino, největší svět saun
v Rakousku, efekty podvodní hudby a hra světel.

28.9.–30.9.

svátek

3.990,-

B51

21-299

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h (HK, Pa svoz od 6 osob,
dále po trase Ji, Br), zastávka u první Hundertwasserovy
pohádky u čerpadla Bad Fischau
ŠTÝRSKÝ HRADEC – GRAZ – , historické město na řece Mur, radnice, orloj, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky, i moderna (plovoucí most a jedinečná architektura – galerie), ubytování, fakultativně večeře
2. den: romantika vinné stezky, KITZECK, nejvýše položená vinice v Evropě a muzeum, ochutnávky vín, vinařské vesnice (růžové víno Schilcher) a štýrská keramika,
pocta Hundertwasserovým stavbám: cestou BÄRNBACH, kostel a poutní cesta všech náboženství a na závěr jedinečný zážitek: podvečerní koupání v termálních lázních Bad Blumau, pozdní návrat na ubytování
3. den: dvě štýrská i rakouská nej: Lugrote, nejrozsáhlejší jeskyně a STÜBING, největší rakouský skanzen,
vrchol dne – zážitkový den Erlebnistag ve skanzenu
v krásné přírodě (lidové zvyky, písně, tance a ukázky řemesel, programy pro děti), návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel/penzion se
snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní cestovní pojištění, vstupné do objektů a lázní (60 €).
Sleva 200 Kč pro dítě na přistýlce. Příplatek 800 Kč
za 1lůž. pokoj. Příplatek 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B50 – Víkend v rakouských
alpských termálech
Zrelaxujte se nebo se jen odreagujte v rakouských aplských termálech Badhofgastein a Tauern Spa. Bazény
s výhledy na alpské velikány. Možnost horské procházky. Velký výběr bazénů a saun. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
26.5.–27.5.
6.10.-7.10.

so–ne
so–ne

2.990,2.990,-

22-415
22-416

1.den: odjezd z Prahy ve 23.45hod.
2.den: BADHOFGASTEIN, termální lázně, 2 oddělené
areály klidový s masážním lehátky a zábavní s divokou řekou, tobogány a s vodním kinem, pro zájemce
možnost lanovkou do hor 200m od areálu
3.den: Tauern Spa, nové luxusní alpské termální
lázně, 12 bazénů, 3 velké s výhledem na ledovec KITZSTEINHORN, 3 různé vnitřní areály, bazén s divokou řekou a jeskyní, dětský areál s tobogánem a dalšími atrakcemi, moderní sauny uvnitř i venku, návrat do Prahy mezi
22.–24.hod. (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1 večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Karibský víkend
v rakouských termálech
Odpočiňte si a odreagujte se v rakouských lázních Bad
Geinberg a Bad Schallerbach. Užijte si pobyt v karibském a pirátském stylu s živými palmami, tropickým
barem a tobogány nebo v meditační zóně s korálovou jeskyní a masážními lehátky. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
21.4.–22.4.
12.5.–.13.5.
27.10.–28.10.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

2.990,2.990,2.990,-

22-417
22-418
22-419

1.den: odjezd z Prahy v 5.30hod (HK, Pa, Po, Be, Pl,) BAD
GEINBERG, karibská laguna se slanou vodou z pravěkého moře, 100 °C voda z hloubky 2.100 m, voda v bazénech 28–36 °C, vodní svět s 3.000 m2 vodní
plochy, vnitřní i vnější bazény se slanou i neslanou vodou, podvodní hudba, WELS, ubytování v historickém městečku
2.den: BAD SCHALLERBACH, termální aquaparky
s novými bazény světové úrovně, Aquapulco, karibská atmosféra, termální bazén, mexická architektura, tropický bar, restaurace v pirátském stylu, speciální
tobogány a skluzavky, voda 30–32°C, 3.100 m2, Colorama, meditační bazén s tichou hudbou, 15m promítací
plocha, korálová jeskyně s masážními lehátky, návrat do
Prahy do půlnoci. (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel 4*, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1 večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B52 – Čerti z Karibiku
Největší průvod čertů na světě, adventní trhy na
ostrově i v poutním místě, solný důl, Karibská laguna
se slanou vodou, mechanický betlem...
30.11.–2.12.

pá–ne

2.800,-

22-420

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h
2. den: solný důl v Berchtesgadenu, 2 skluzavkami
k podzemnímu solnému jezeru, plavba s hudbou a magickým osvětlením, jezero Chiemsee, plavba lodí na jedinečný adventní trh v ostrovním klášteře, SCHLADMING,
největší čertovský průvod na světě, víc jak tisíc krampusů, horských čertů v jedinečné show, nocleh
3. den: ALLTÖTING, adventní trhy v nejvýznamnějším bavorském poutním místě, mechanický betlém, koupání
v Karibské laguně – 3.000 m2 vodní plochy o teplotě až
36 ˚C, termální voda ve vnitřních i venkovních bazénech,
venkovní oválný bazén se slanou vodou ve stylu Karibské laguny, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 1x nocleh v hotelu (pokoje
s přísl.), 1x bufetová snídaně, průvodce.
Aquapark Aquapulco: Karibská atmosféra, bazén s mořskými vlnami, pláž, 5 tobogánů, jízda na nafukovacích kruzích, audio-vizuální efekty, divoká voda, masáže, velké vnější bazény (30–32 ˚C). Aquapark Colorama: První rakouské
lázně využívající barevného světla. Jachta napuštěná termální vodou s vířivkami, masážní lůžka, bazény (32–34 ˚C).

Rakousko a Německo

Vídeň, čerti a císařské lázně

Bad Geinberg – karibská laguna

B — Za zábavou pro celou rodinu

Schladming – jeden ze stovek čertů

Termální lázně Laa a wellness centrum je rájem celoročně

Vánoční atmosféra vyšňořené Vídně
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Při slavnostech se každý národ chlubí lidovými kroji

B — Středoevropské slavnosti

Květinové slavnosti a korza

STŘEDOEVROPSKÉ
SLAVNOSTI
Středoevropské země se pyšní bohatými tradicemi, často několika kultur, které se přenášejí z generace na
generaci a vrcholí ve slavnostech –
přehlídka lidových krojů, tradiční muzika,
alegorické průvody, ochutnávky vín, sýrů a tradičních
pochutin, exkurze do výroben uměleckých řemesel.
Řada zajímavostí už je zařazena v delších zájezdech –
Alsasko, Maďarsko, Slovensko, Benátky...

B53 – Znojemské
vinobraní
Prožijte s Moravany jejich nejhezčí slavnost roku
– vinobraní a slavnostní průvod krále Jana, k tomu sklípek s moravským vínem a národní park Podyjí.
15.9.–16.9.

so–ne

2.190,-

21-421

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, ZNOJMO, slavnostní průvod vinobraní krále Jana, možnost návštěvy hradu, rotundy, znojemské podzemí, středověký trh, fakultativně
večerní návštěva sklípku s ochutnávkou vína
2. den: procházka v NP Podyjí, ŠATOV, malovaný moravský sklípek s ochutnávkou, možnost oběda ve vinárně, barokní zámek Vranov nad Dyjí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x penzion s polopenzí, průvodce, vstupné do malovaného sklípku
s ochutnávkou; nezahrnuje vstupné na slavnosti.
Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj, 350 Kč za večerní sklípek.

B54 – Velikonoce v Lužici
Barvité jezdecké procesí v Lužici patří k tomu nejkrásnějšímu z evropského velikonočního folklóru.
8.4.

velikonoce

760,-

22-422

Odjezd z Prahy v 6.30, Lužice – tradiční procesí svátečně oblečených jezdců a koní (tzv. křižácké jízdy), jezdci
zpívají písně, objíždějí kostely: největší průvod je mezi obcemi RALBICY (Ralbitz) a KULOW (Wittichenau); zastávka v hornolužickém městě KAMENZ (Kamjenc, Kamenec), mariánský kostel, klášter St. Marienstein v obci
PANŠICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), barokní kašna
s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden), hrázděné domy, kaple sv. Ludmily, a LEJNO (Lehndorf), Kubicův
hostinec, přes BUDYŠÍN (Bautzen), středisko Horní Lužice, hrad, dóm sv. Petra, brány; muzeum Lužických Srbů
Cena zahrnuje dopravu autobusem, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné. (Ki)

JÍZDA KRÁLŮ VE VLČNOVĚ PRO KOLEKTIVY

Láska na narcisových loukách v údolí Almtal

B55

Uvidíte tisíce květů divokých narcisů na alegorických vozech ve městě, ale čeká Vás i turistika po
rozkvetlých alpských loukách a kolem jezer a termální lázně.
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pá–ne
so–ne

2.990,2.990,-

22-423
22-424

1. den:odjezd z Prahy ve 23.45 h (HK, Pa, Tá, ČB)
2. den: alpské narcisové louky v údolí Almtal, jezero Almsee, procházky panenskou přírodou pod pohořím Totesgebirge, SANKT WOLFGANG, výjezd starou
zubačkou s parní lokomotivou nad jezero Wolfgangsee na Schafberg (1.782 m), výhled na nejkrásnější jezera Solné Komory, variantně příjemné odpoledne
v S. WOLFGANG, světoznámé oltáře Pachera a Schwanthalera, muzeum panenek, projížďky parníkem, vyhlídkový procházkový okruh do STROBLU po galeriích na
skalní stěně padající do jezera
3. den: narcisový festival s korzem na autech
v BAD AUSSEE, kapely, autoveteráni, alegorické vozy s obřími sochami z divokých narcisů, BAD ISCHL,
koupání v termálech (vnitřní bazén s masážními lehátky, obří whirpool se solnými parními vývěry, venkovní bazén, divoký kanál v zahradě), variantně návštěva
městečka nebo lanovka na Katrin, návrat do ČR v noci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce, vstupné na festival; nezahrnuje komplexní pojištění a další vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1. lůž. pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
* 2denní varianta programu:
1. den: odjezd z Prahy brzy rano, přejezd do Solné komory, městečko GMUNDEN, HALLSTATT, městečko u jezera a možnost exkurze do solných dolů
2. den: BAD AUSSEE, účast na Narcisovém festivalu,
květinové automobilové a lodní korzo, odjezd do ČR,
příjezd do Prahy do půlnoci (Co)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x ubytování se snídaní, služby průvodce, vstupenku na narcisový festival;
nezahrnuje léčebné pojištění a vstupy (40 €).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj, 380 Kč za večeři.

Na slavnosti květů ve Viterbu se můžete inspirovat
při soutěží o nejkrásnější květinovou výzdobu dvorků
a kašen pro vlastní zahradku. Nadchne vás sopečné jezero Lago di Bolsena i Lago di Vico, městečka Civita di
Bagnoregio, Montefiascone i slavné etruské Orvieto...
a všude okolo na terasovitých políčkách vinice, olivové háje a ovocné stromy. Jaro plné květů jak má být.
27.4.–2.5.

pá–st

7.890,-

21-082

1. den: odjezd z Prahy ve 21.00 h, přejezd do Itálie
2. den: ORVIETO, město založené Etrusky na
300 m vysoké náhorní plošině uprostřed vinic,
etruské hrobky pod starým městem, lanovka, katedrála,
studna sv. Patrika, park kolem bývalé pevnosti, možnost ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů, večeře
3. den: CIVITA di BAGNOREGIO, pohádkové středověké městečko na skalním ostrohu s fantaskními výhledy do kraje, zemní pyramidy, možnost ochutnávky vína Est! Est! Est!, MONTEFIASCONE na okraji kráteru
vyhaslé sopky, u jezera Lago di Bolsena, vévodí mu katedrála ze 17. stol., hrobka biskupa Fuggera, milovníka místního vína, městečka jsou jako rozkvetlá skalka,
večeře
4. den: fantastické zahrady příšer Sacro Bosco v údolí pod zámkem Orsini v BOMARZU, gigantické sochy v manýristických zahradách uprostřed přírody, CAPRAROLA, pozdně renesanční venkovská vila Palazzo Farnese
s freskovou výzdobou a krásnými zahradami s fontánami,
malebné jezero Lago di Vico v původním sopečném kráteru, fakultativně večeře
5. den: Villa Lante, renesanční zahrady a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru r. 1562, VITERBO, bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami,
středověká čtvrť San Pellegrino, dóm a papežský palác,
slavnost květů San Pellegrino in Fiore, průvod a krásné květinové dekorace na fontánách, domech i chodnících – soutěží celé městečko
6. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani,
2x večeři, průvodce, pojištění CK; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné (60 €) a ochutnávky.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 1x večeři.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

TYROLSKÉ KVĚTINOVÉ KORZO
Za krásami Tyrolska, s turistikou, s alpskými „zlatými“
koňmi a slavností květinového korza v EBBSU. (T2)

B56 – Narcisový
festival a zahrady

22.8.–26.8.

st–ne

7.770,-

22-285

Podrobnosti zájezd A139, str. 41. www.geops.cz

Víkend plný květin a vůně. Salcburk, město hudby, rozkvetlé parky, rozsáhlý komplex zahrad Agrarium a velice romantická jarní slavnost v Alpách – narcisový festival, výtvory z tisíců květů divokých narcisů na
alegorických vozech i na lodích.
19.5.–20.5.

Krasavice v místním kroji z Vlčnova

Zahrady kraje Lazio
a svátek květů ve Viterbu

Narcisový festival
v Solné komoře

18.5.–20.5.
19.5.–20.5.

Výkřik kamenného obra v parku příšer v Sacro Bosco

so–ne

2.990,-

22-425

1. den: odjezd z Prahy 5.30 hodin (HK, Pa, Po, ČB a na trati
dle dohody), zahradní komplex Agrarium – 60 ukázkových zahrad, stovky druhů rostlin, SALCBURK, jaro v zahradách letohrádku Mirabel, volno v historickém centru, nocleh v Bischofshofenu, speciálně
ně pro
vás večerní program
2. den: narcisový festival s korzem
m na
autech v BAD AUSSEE, obří sochy z narcisů, odpoledne lodní korzo na jezeře
ezeře
Grundlsee, návrat do ČR do půlnoci
ci
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
m,
1x hotel* * * (2lůž. pokoje s přísl.) se
snídaní, průvodce, vstupné na festival;
al;
nezahrnuje komplexní pojištění a další
vstupné. (Pe)
Příplatek 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
ištění.

Květinová korza v Rakousku si zamilujete

« Křivolaké jsou dějiny člověka, ale přímočaré je dílo jeho » K.Čapek, Obrázky z Holandska. Amsterdam kosmopolitní velkoměsto, ráj muzeí a galerií (Rembrandt,
Gogh, Rubens), květinová velmoc, brusírny diamantů,
skanzen a ráj tulipánů, gastronomie a lidová řemesla,
sýry, pivo, pralinky... Velikonoce nebo velké oranžové oslavy Dne královny …a k tomu letos světová
zahradnická výstava Floriade!
A
B

5.4. – 9.4.
27.4. – 1.5.

Velikonoce
Den královny

6.990,6.990,-

21-179
21-180

A) VELIKONOCE A FLORIÁDA 2012
1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 6 osob: HK, Pa;
z Br za příplatek 400 Kč), noční transfer přes SRN
2. den: ALKMAAR, centrum sýrů gouda, město na kanálech, tradiční historické vážení sýrů v krojích na radničním náměstí, skanzen lidové architektury a řemesel s větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou
výroby dřeváků, porcelánu, idylické posezení u jezera,
cesta mezi větrnými mlýny, KEUKENHOF, světoznámý
park, barevná paleta květin na ploše 32 ha lesoparku,
kolem 6 milionů tulipánů a cibulovin, cesta lodí po kanále mezi kvetoucími políčky i lány kvetoucích cibulovin
3. den: AMSTERDAM, prohlídka historické části města, barevný květinový trh, exkurze do brusírny diamantů,
fakultativně projížďka lodí po grachtech, Muzeum Vincenta van Gogha nebo Rijksmuseum (Rembrandt) nebo
expozice Heineken, romantika uliček na kanálech nebo
fakultativně večeře
4 den: cesta na východ Holandska, VENLO, místo konání světové zahradnické výstavy Floriade (která se koná 1x za 10 let). Na 65 ha přírodního parku předvádí víc
než 100 vystavovatelů z celého světa kouzla zahradnictví a květinářství
5. den: návrat do Prahy ráno na Velikonoční pondělí
a ještě stihnete pomlázku
B) DEN KRÁLOVNY 2012
1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 6 osob: HK, Pa;
z Br za příplatek 400 Kč), noční transfer přes SRN
2. den: cesta do Holandska, VENLO, místo konání světové zahradnické výstavy Floriade
3. den: KEUKENHOF, světoznámý park cibulovin,
skanzen lidové architektury a řemesel s větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS, návštěva sýrové farmy Alida Hoeve (ochutnávka a možnost zakoupení sýrů gouda, podvečer v rybářské vesničce VOLENDAM,
možnost večeře
4. den: AMSTERDAM, prohlídka historické části města
v oranžový den oslav Dne královny (viz A), Muzeum Vincenta van Gogha nebo Rijksmuseum (Rembrandt) nebo
expozice Heineken, romantika večerních uliček na kanálech nebo fakultativně večeře, odjezd pozdě večer
5. den: návrat do Prahy cca v poledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce, vstupenku na Floriade, pojištění CK; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, cesty lodí a metrem a fakult. akce.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč 1x večeře v Amsterdamu.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Slavnost květin
a Lázně Hajdúszoboszló

B57

Holandsko,
květinové korzo
Vychutnejte si všemi smysly zemi tulipánů, dřeváků,
skvělých sýrů, diamantů a větrných mlýnů, navštivte
Holandsko v době největších květinových slavností. Zájezd lůžkovým autobusem.
18.4.–22.4.
*20.4.–24.4.

st–ne
pá–út

6.190,6.190,-

Hajdúszoboszló největší termální areál Maďarska

22-426
22-427

1. den: odjezd z Prahy odpoledne, transfer přes SRN
2. den: AALSMEER, největší květinová burza na světě, ENKHUIZEN, návštěva muzea v Zuiderzee s ukázkou
starých řemesel a života v Holandsku
3. den: skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny
v ZAANSE SCHANS, květinový park KEUKENHOF s cca
6 miliony cibulovin, VOLENDAM, prohlídka města
4. den: „květinové korzo“, průvod alegorických vozů
z květin, AMSTERDAM, prohlídka města, projížďky lodí po grachtech
5. den: návrat dopoledne
* V tomto termínu program v pořadí:
1.–2. den: odjezd odpoledne, park KEUKENHOF s cibulovinami, účast na slavnosti„květinové korzo“
3. den: skanzen s větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS,
ENKHUIZEN, návštěva muzea v Zuiderzee s ukázkou
starých řemesel, VOLENDAM, prohlídka města
4. den: AALSMEER, květinová burza, AMSTERDAM,
prohlídka města, projížďky lodí po grachtech
5. den: příjezd dopoledne (Ax)
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým autobusem, 2x chaty
(4lůž. se 2 ložnicemi, přísl., kuchyňkou), 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (35 €).
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 2.200 Kč za 1 neobsazené lůžko v ložnici.

Chcete si dopřát luxusu, léčivých lázní a dobrého jídla
a přitom zažít největší slavnosti Maďarska – květinový
festival v Debrecenu? Pobytový zájezd s termálními lázněmi v ceně, pro celou rodinu.
17.8.–21.8.

pá–út

6.990,-

21-323

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin (Pl, Br a HK, Pa, svoz
od 6 osob), transfer přes Slovensko
2. den: cesta kolem Tiszských jezer, NP Hortobágy (Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně),
fakult. bryčkou po pustě, pozorování bílého rohatého
dobytka, divokých koní a jezdeckého umění hajdúků,
gastronomie v pravé csárdě, HAJDÚSZOBOSZLÓ, ubytování a hotelové termální a zážitkové lázně
3. den: DEBRECEN, návštěva botanické zahrady, popřípadě termálních lázní a prohlídka města, barvitý festival u příležitosti státního svátku Maďarska a karneval
květin a alegorické vozy, krojované průvody s hudbou, pobyt v městských termálních lázních,...a na
závěr možná i ohňostroj, variantně celodenní pobyt
v lázních
4. den: celodenní koupání v termálních lázních
HAJDÚSZOBOSZLÓ, největší areál východního Maďarska
(vnitřní i venkovní bazény, vířivky a lázeňský park s jezírkem,
hospůdky s maďarskými specialitami, moderní aquapark
pro mládež, nejmodernější Wellness city, fakultativně
večeře v maďarské čárdě s hudbou a tancem
5. den: návrat v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu*** s vlastními termálními lázněmi a wellness, 2x polopenze formou bohatého bufetu, průvodce, komplexní
pojištění; nezahrnuje vstupné (60 €)
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za večeři s cimbálovou muzikou.

B58 Světová výstava květin
Floriade – jednou za 10 let

Zahradnický ráj
a veletrh v Rakousku

Jedná se o 6. ročník celosvětové zahradnické výstavy
pořádané jednou za 10 let.

Největší rakouská květinová přehlídka, kvetoucí ráj, mezinárodní veletrh v historickém podunajském
městečku Tulln a Kittenberské zahrady... i sklípek

18.5. – 20.5.
29.6. – 1.7.
20.8. – 22.8.
21.9. – 23.9.

pá–ne
pá–ne
po–st
pá–ne

2.390,2.390,2.390,2.390,-

22-428
22-429
22-430
22-431

1. den: odjezd z Prahy večer (Mě, Li, Pl), noční přejezd
2. den: VENLO, místo konání zahradnické výstavy
FLORIADE 2012 s celodenní návštěvou, areál se rozkládá na ploše 66 ha a je rozdělen na 5 tématických oblastí, každá oblast má svoji vlastní výzdobu, doprovodné
programy a kulturní akce, propojení každodenního života s květinami, rostlinami, stromy, vodními plochami, více
jak 100 vystavovatelů z celého světa, večer odjezd do ČR
3. den: příjezd v ranních hodinách (Ax)
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým autobusem, průvodce; nezahrnuje vstupné na Floriádu (cca 22 €).
Příplatek 84 Kč komplexní pojištění.

25.8.–26.8.

so–ne

2.190,-

21-292

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (HK, Pa) KREMS, prohlídka
města, Kittenberské zahrady, jedny z nejkrásnějších rakouských zahrad, renesanční zámek Rosenburg s růžovou zahradou lásky, největší rytířský turnajový dvorec na
světě, růžová zahrada, show sokolníků, ubytování ve ZNOJMĚ, pro zájemce po večeři sklípek, degustace, posezení
2. den: TULLN, nejnavštěvovanější rakouské zahrady
návštěva mezinárodního zahradnického veletrhu,
více než 40 zahrad na 50 ha, cesta korunami stromů 30 m
nad zemí, historické město, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x nocleh v hotelu ve Znojmě s polopenzí, průvodce; nezahrnuje vstupné (30 €).
Příplatek 300 Kč za sklípek vč. konzumace.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění

Květinové slavnosti a korza

Holandsko, Velikonoce
a Den královny a Floriáda

Každoroční slavnost „květinové korzo“ v Holandsku

B — Středoevropské slavnosti

Keukenhof – největší park cibulovin v Evropě

Kola k Holandsku nerozlučně patří
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Jezdecké umění čikošů je div světa

B — Středoevropské slavnosti

Portugalsko, Maďarsko a Itálie

Slavnostní Madeira v záplavě květů

Tradiční dostihy na náměstí v Sieně – slavnost Palio

Madeira,
květinový festival

Jezdecké slavnosti
a lázně Hajdúszoboszló

Siena, Arezzo
a tradiční slavnost Palio

Máte možnost navštívit krásné hlavní město Lisabon
a úchvatný ostrov Madeira. Užijete příjemného subtropického podnebí, romantiku turistiky na levadách, orchideje, lilie, ibišky, magnólie v zahradách i volné přírodě.
Zažijete nejslavnější květinový festival světa.

Chcete si dopřát luxusu, léčivých lázní a dobrého jídla
a přitom zažít největší jezdecké slavnosti Maďarska
a největší lidový trh na pustě v NP Hortobagy.

Tři slavná toskánská středověká města a nejslavnější
místní tradice Palio. Krásy toskánského venkova, středověké hrady a jedinečné víno Chianti

15.4.–23.4.

ne–po

23.490,-

22-165

1. den: odlet z Prahy do LISABONU, ubytování
2. den: prohlídka LISABONU, pevnost Alfama, katedrála, náměstí Plaza do Comércio, čtvrť Belém s pomníkem
Jindřicha mořeplavce, Belémská věž, klášter řádu Svatého Jeronýma, historické tramvaje, Cristo Rei, možnost
návštěvy obřího Oceanária, večer odlet na Madeiru.
3. den: FUNCHAL, prohlídka madeirské metropole, návštěva vyhlášeného květinového trhu s nabídkou exotických rostlin a místních ryb Espada, výjezd lanovkou na
horu Monte, krásné výhledy na město, poutní kostel Panny Marie, fakult. jízda na proutěných saních, procházka věhlasnou tropickou botanickou zahradou
4. den: rybářská vesnička CAMARA DE LOBOS proslavená pobytem Winstona Churchilla, přejezd mezi banánovými plantážemi na slavný útes Cabo Girao (600 m),
vesnička PORTO MONIZ se zajímavými vulkanickými jezírky, procházka okolo levady (akvaduktu) u RABACAL
5. den: fakult. celodenní výlet lodí na ostrov Porto Santo, jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy, muzeum a dům K. Kolumba, okružní jízda po ostrově, odpočinek a koupání na 9 km písečné „Zlaté pláži“
6. den: celodenní program v Madeirských horách,
nenáročná turistika v oblasti Pico de Areiro, možnost
hřebenové túry na nejvyšší horu ostrova Pico de Ruivo,
úchvatné výhledy, skanzen SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky s doškovými střechami, RIBEIRO FRIO, pstruží sádky, procházka podél levady na jednu
z nejkrásnějších vyhlídek „Balkóny“
7. den: CAMACHA, výrobna a obchodní dům s typickým
proutěným zbožím, moderní kostel, lehká túra po útesu
Sao Lourenco a vulkanickou pouští, PORTO CRUZ, městečko pod Orlí skálou (cukrová třtina), GARAJAU se sochou Krista, FUNCHAL – tisíce dětí tento den na náměstí sestavují z květin Zeď naděje
8. den: vyvrcholení květinového festivalu úchvatným průvodem plným květin, hudby, tance a radosti
9. den: transfer na letiště ve FUNCHALU, přílet do Prahy
Cena zahrnuje letenku Praha–Funchal–Praha, letištní poplatky a odbavení 1 zavazadla (4.500 Kč), dopravu minibusem, 8x hotel (2–3lůžkové pokoje), 8x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní
akce a vstupné (120 €) (Si)
Příplatek 405 Kč za komplexní pojištění.

29.6.–3.7.

pá–út

6.990,-

21-322

1. den: z Prahy ve 21 hodin, Br a HK, Pa, svoz od 6 osob),
transfer přes Slovensko
2. den: cesta kolem Tiszských jezer se zastávkou u jezera, návštěva NP Hortobágy (Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně), fakult. bryčkou po
pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, divokých
koní a ovcí račky a jezdeckého umění hajdúků, typická keramika, setkání s gastronomií v pravé csárdě, slavnost Hortobágyský trh na mostě, víno, tradiční suvenýry, kožené, košíkářské a řezbářské výrobky, ubytování
v HAJDÚSZOBOSZLÓ v hotelu**** s vlasními termálními
lázněmi s několika vnitřními i venkovními bazény a wellness, večeře a večerní bazén nebo sváteční atmosféra lázeňské promenády s tancem a vínem
3. den: koupání v termálních lázních Hajdúszoboszló, v hotelových či městských lázních, Wellness City
nebo v akvaparku (popis viz 4.den), odpoledne busem do
nedaleké HORTOBAGY, účast na jezdeckých slavnostech, přehlídka jezdeckého umění Hajdúků, slavnostní
vystoupení v krojích, návrat a relaxace v hotelových lázních, večeře a večerní zábava – otvírání sezóny
4 den: koupání v termálních lázních HAJDÚSZOBOSZLÓ, areál s desítkami vnitřních i venkovních bazénů s mořskými vlnami a možnost animačních programů,
vířivek a romantických zákoutí lázeňského parku s jezírkem, plaveckými bazény a řadou typických hospůdek
s maďarskými specialitami (maďarský guláš, lángoše, rybí polévka halászlé) a rozsáhlý moderní aquapark za příplatek, tobogány aj. vodní atrakce a v blízkosti je nejmodernější Wellness City, fakultativně možnost večeře,
odjezd večer, zastávka v BUDAPEŠTI na vrchu Gellért s vyhlídkou na osvětlené mosty
5. den: návrat v časných ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu **** s vlastními termály, 2x polopenzi, průvodce,
pojištění CK; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (60 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

29.6.–3.7.

pá–út

6.790,-

21-061

1.den: odjezd ve 21 hodin z Prahy (HK, Pa za příplatek
350 Kč, Pl nebo ČB po trase dle dohody)
2. den: AREZZO, rodiště významného podporovatele umělců Gaia Maecenase, římský amfiteátr, kostel San
Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho a Petrarky, pevnost Medicejských ze 16. století, cesta kouzelnou oblastí Chianti“, cesta kouzelným krajem Chianti, RADDA
IN CHIANTI, městečko ze 6.století, večeře neodmyslitelně
spojené s regionem Chianti, možnost ochutnávky vína
Chianti, sýrů a dalších místních produktů s výkladem
3. den: město rodových věží a klenot Toskánska SAN
GIMIGNANO – , katedrála a poutní kostel, prohlídka středověkého městečka, kde jakoby se čas zastavil, obchůdky s řemeslnými dílnami a s toskánskými produkty
jako např. uzeniny, sýry, olivové oleje, fakultativně ochutnávka místních sýrů, uzenin a vína Vernaccia, MONTERIGGIONI, opevněná vesnička na kopci proslavená
Dantovým Peklem plná romantických zákoutí, kamenných domů a květin a výhledy na okolí, večeře
4. den: SIENA – : odvěký rival Florencie, prohlídka
katedrály (proslulé mozaiky) s průvodcem, hlavní náměstí Piazza del Campo s radnicí a věží, uličky plné restaurací, vinoték a obchodů s místními produkty, odpoledne účast na nejslavnějším festivalu Toskánska Palio
(již od r. 1283), tradiční dostihy a nádherné krojované průvody, odjezd pozdě večer
5. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani,
2x večeři, průvodce, pojištění CK; nezahrnuje komplexní
pojištění, ochutnávky a veškeré vstupné (70 €).
Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Benátky a ostrovy,
slavnost gondol a moře
V květnu slavnost zásnub s mořem s okázalými kroji.
V září slavnost gondoliérů a veslařů – Regata Storica.
18.5.–21.5.
31.8.–3.9.

slavnost moře
regata

4.490,4.490,-

21-071
21-072

1. den: odjezd z Prahy v 19h, (po trase Be, Pl, svoz od
6 osob: HK, Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč)
2.–3. den: BENÁTKY, prohlídka historického města,
v květnu historická slavnost Sensa – zasnoubení Benátek s mořem, v září Regata Storica – slavnost gondoliérů a veslařů, volný program; lodí po kanále a na ostrovy Murano (skláři) či Burano (krajky), odjezd večer
4. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje, vstupné (cca 45 €) a cesty lodí (dvoudenní 25 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za 1x večeři.
Zážitky ze slavností spojte s relaxem v termálech

Příroda Madeiry a ostrova Porto Santo uchvátí každého

Pohled z kampanily na Santa Maria de la Salute
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28.9.–30.9.

svátek

2.990,-

22-433

1.den: odjezd z Prahy ve 23.45 hod.
2.den: MAYRHOFEN, slavnost shánění stád, od
11 hod. řada foklorních hudeb. skupin v krojích, spousta
jídla a pití od sedláků na selském trhu, ve 12 hod. půjdou
vyzdobené krávy v ulicích, alternativní program: babí léto v Alpách, ledovce v Söldenu, úchvatné vyhlídky na svět štítů a ledu
3.den: MNICHOV, Oktoberfest, největší pivní slavnosti, nebo variantně Muzeum BMW a skvělé termální lázně v Erdingu s největším toboganovým světem
v Evropě, největším saunovým světem v Evropě a největší
evropskou skleněnou otevírací střechou (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné.
Příplatek 200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Orlí hnízdo a Alpští trubači
Zažijete dvě oblíbené turistické atrakce v přírodním
ráji údolí Saalachtal. Slavnost shánění stád – almabtrieb
a vyhlídku z Hitlerova Orlího hnízda Kehlsteinhaus.
14.9.–16.9.

Oslavy v nejkrásnějším údolí na Dunaji s vinicemi,
kláštery a středověkými městečky. Ve dne plavba lodí
po Dunaji, v noci ohňostroj a loučemi osvícené zříceniny.
23.6.–24.6.

so–ne

2.800,-

22-434

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, krásy Wachau, barokní
klášter v MELKU, DÜRNSTEIN, vinařské městečko, nejkrásnější věž Rakouska, večerní ohňostroj, osvětlené
zříceniny, světla plovoucí po Dunaji, degustace vín
2. den: plavba lodí po Dunaji, údolí Wachau mezi MELKEM a KREMSEM – , hrad Rosenburg v údolí Kamptal, největší turnajový dvorec na světě, bohaté interiéry, sokolnická show, návrat do 23 h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel Tulnu
(2lůž. pokoje), 1x snídaně, pojištění; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Takové nabídce neodolá nikdo

2.900,-

22-435

B63 – Lammertal
Slavnosti sena s korzem
Tradiční slavnosti sena s korzem v údolí Lammertal,
solný důl, pevnost Hohenwerfen, romantická soutěska
25.8.–26.8.

B61 – Slavnost
slunovratu a údolí Wachau

pá–ne

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h (HK,Pa, ČB), účast na
shánění stád v MARIA ALM, trubači s alpskými „horny“, selský trh a lahůdky ze statků, krojovaný průvod horskou obcí s nejvyšší kostelní věží v Salcbursku, vyzdobená
stáda, lanovkou na horské almy s dalekými rozhledy
3. den: národní park Berchtesgaden: výjezd na Kehlsteinhaus, Hitlerova čajovna Orlí hnízdo, plavba lodí po
průzračném jezeře Königssee, variantně: lanovkou na vrchol Jenner, koupání v solných lázních Watzmann Therme, solný důl s vláčkem, návrat do Prahy v noci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje pojištění (za 84 Kč) a vstupné (30 €).
Příplatek 450 Kč za 1x večeře; 300 Kč 1lůžkový pokoj.

so–ne

2.690,-

22-436

1. den: odjezd brzy ráno z Prahy, DÜRRNBERG u městečka HALLEIN, solný důl a skanzen keltské vesnice, pevnost Hohenwerfen nad údolím Salzachtal, divoká soutěska Lammerklamm, kouzlo přírody Salcburska
2. den: městečko OBTENAU, účast na slavnosti sena,
senné korzo, hudba, místní speciality včetně Augustiánského piva, příjezd do Prahy před půlnocí (Co)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x penzion (2lůž.) se snídaní, vstupné na senné slavnosti, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, další vstupné (40 €).
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj, 380 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B64 – Festival knedlíků
a shánění stád
Turistika v barevných horách Tyrolska a Salcburska v babím létě a dvoje tradiční alpské slavnosti.
21.9.–23.9.

pá–ne

2.900,-

22-437

1.–2. den: odjezd z Prahy 23.45 h (Tr, Jar, HK, Pa, Po, ČB
a na trase), ST. JOHANN IN TIROL, turistika v oblasti
Kitzbühelských Alp a masivu Wilder Kaiser, festival
knedlíků s nejdelším knedlíkovým stolem na světě (300 m), 22 druhů knedlíků, slavnosti shánění stád
3. den: den v Alpách v okolí Loferu – variantně turistika na alpské planině Loferer Alm, salaše, soutěsky
a vodopády v údolí Saalachtal, vyhlídková cesta pod
masivem Hochkönig, návrat do Prahy do 23 h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel*** s bazénem, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění a vstupné (35 € ). Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za večeři, 84 Kč za komplex. pojištění.

B65

Hory v plamenech
Zájezd mnoha nej. Nejznámější termální lázně Tyrolska a nejznámější zámek Ludvíka Bavorského, největší ohnivé „obrazce
v horách“.
21.6.–24.6.
*17.6.–19.6.

čt–ne
pá–ne

3.990,2.900,-

22-438
22-439

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h (HK, Pa, ČB)
2. den: výlet za krásami Tyrolska: ledovcové údolí
Ötztal s nejvyšším vodopádem, termální lázně Aqua
Dome, noční ohnivá show „Hory v plamenech“, ohnivé obrazce na úbočí hor
3. den: prohlídka zámku Neuschwanstein, vyhlídkový
most nad roklí s vodopádem, jezero Alpsee, Linderhof,
prohlídka zámku Ludvíka II., park a romantické jezírko
s největší umělou jeskyní na světě, ubytování pod nejvyšší horou Německa Zugspitze
4. den: plavba po jezeře Chiemsee k zámku Ludvíka II.
Herrenchiemsee, prohlídka zámku, návrat do půlnoci (Pe)
Cena z ahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (50 €).
Příplatek 900 Kč za 2x večeře.
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč/*84 Kč za komplexní pojištění.
Lázně Aqua Dóm: vnitřní i vnější teplé bazény (34–36 ˚C),
3 šálkové bazény se slanou vodou, vířivky, masážní proudy, podvodní hudba, světelné efekty a atmosféra okolních horských velikánů, dětský areál Noemova archa, tobogán, svět saun s 15 různými prostory.

B66 – Festival sena
s korzem a folklórem
Letní víkend se slavností – senné korzo v Lammertalu, alegorické vozy s výtvory ze sena a také pohodová turistika kolem jezera Wolfgangsee, jezera pod Dachsteinem
a veselý folklórní večer. Tradice, turistika, horské scenérie
a zábava – to je víkend, jak má být.
25.8.-26.8.

so–ne

3.400,-

22-440

1.den: odjezd brzy ráno z Prahy (Tr, Jar, HK, Pa, Po, ČB
a na trase), lehká turistika na náhorní planině Postalm nad jezerem Wolfgangsee, vyhlídky na jezero,
květinová stezka, nocleh v Bischofshofenu a speciálně
pro vás veselý folklórní večer v hotelu
2.den: Lammertal, festival sena a senné korzo, alegorické vozy se sochami ze sena – zvířata nebo pohádkové
bytosti v životní velikosti, lidé v krojích, sedláci na koních,
folklórní hudba… cestou zpět zastávka u Gosauských jezer pod ledovcem Dachstein – jedna z nejkrásnějších
scenérií rakouských hor, příjezd do Prahy před půlnocí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel* * * s polopenzí, mýto na Postalm, folklórní večer, průvodce, pojištění proti úpadku CK; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (Pe)
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Německo a Rakousko

Dvě proslulé slavnosti během dvou dní. Mnichovský
Oktoberfest, největší pivní slavnost na světě, a tradiční lidová slavnost shánění stád v ledovcovém údolí
Zillertal pro milovníky lidové tyrolské zábavy a lidových
krojů. Nebo kombinace sobota na ledovcích s výhledy
na Dolomity a neděle v jedinečném tropickém termálním světě Erding a muzeu BMW.

B62

Světelné show a ohnivé obrazce na horách

B — Středoevropské slavnosti

B60 – Slavnosti shánění
stád a Oktoberfest

Do čajovny Kehlsteinhaus Hitler skoro nezavítal

Na www.evropske-slavnosti.cz
naleznete ucelenou nabídku
tématických zájezdů

zájezdy
zájezdy

Festival sena v Lammertalu
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61

Maďarsko, Itálie a Německo
B — Karnevaly a velikonoční zájezdy

Karneval Busójárás
v Moháči, termály Harkány

Tajemný kraj Harz,
slavnost čarodějnic

Drážďany, Míšeň,
zahrady a kamélie v Pilnitz

Snad nejslavnější karneval Evropy hned po Benátkách
je v Maďarsku v historickém Moháči, místě slavné bitvy tak blízko u nejoblíbenějších lázní Harkány a Villány
s nejchutnějším vínem. Prodloužený víkend v termálních lázních Harkány a dny plné zážitků.
Termální lázně: Harkány.

Vrcholy tajuplného a romantického pohoří Harz
dodnes zdobí ponuré zříceniny hradů, místa opředená
pověstmi o čarodějnicích. Poznejte pohádkový kraj, památky UNESCO. Užijete si turistiky v kaňonu řeky mezi pískovcovými stěnami a v půvabné krajině, starobylá
městečka s hrázděnými domy. Bez nočního přejezdu.

Poznáte Drážďany – město se spoustou uměleckých
památek a světoznámou galerií Zwinger. Prohlédnete
si největší sbírku porcelánu v Evropě ...a probouzející se
zámecké zahrady parku v Pillnitz s obřími kvetoucími
kaméliemi potěší vaše oko.

17.2.–22.2.

pá–st

5.390,-

21-339

1. den: odjezd z Prahy cca 23 hodin, (Br, svoz od 6 osob:
HK, Pa 300 Kč), transfer přes Slovensko
2. den: SZEKESFEHERVAR, kulturní centrum maďarského království, korunovační katedrála sv. Petra, KALOCSA, centrum papriky, pokladnice a arcibiskupský palác, cesta na ubytování v lázeňském městě HARKÁNY,
koupání v termálních lázních, večeře
3. den: HARKÁNY, koupání, MOHÁČ, místo osudové bitvy r. 1526, památník, slavnost Busójárás, nejslavnější masopustní karneval Evropy, fakultativně večeře
4. den: HARKÁNY, celodenní pobyt v areálu lázní,
fakult. večerní csarda s pečenou kachnou, zábava s harmonikou
5. den: město PÉCS (Pětikostelí) – , město s džamii paši
Kasima Gázima, bazilika sv. Patery, VILLÁNY, tradiční vinařská vesnice, fakult. ochutnávka vína a možnost nákupu
6. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo na úpravy programu s ohledem na
aktuální podmínky při slavnostech.
Cena zahrnuje dopravu, 3x penzion, 3x snídaně, 1x večeře, průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a termály (doporučujeme cca 40 €)
Příplatek 750 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč 1x večeři v čárdě.
Příplatek 200 Kč 1x večeře hotel.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.

Benátky a karneval
Nejslavnější karneval světa, bez 1 nočního přejezdu!
17.2.–20.2.

karneval

4.990,-

21-070

1. den: odjezd z Prahy v 6h (Be, Ro, Pl, svoz Tr, HK, Pa za
200 Kč od 6 osob), již jarní krajinou do LIDO DI JESOLO,
ubytování, fakultativní večeře
2.–3. den: BENÁTKY, prohlídka historického města,
Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila,
kostel San Paolo a dei Frari, Ponte Rialto paláce, karnevalový průvod masek, divadelní a hudební představení na ulicích, volný program; fakult. lodí po Canal Grande a na ostrovy Murano či Burano, odjezd
3. den večer
4. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje, vstupné (cca
45 €) a cesty lodí (dvoudenní jízdné 25 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za 1x večeři.

Kareval v Benátkách – divadlo vynesené na ulici
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Tisíce květů prastaré kamélie v Pilnitz

Wernigerode – rej čarodejnic

Maska z karnevalu Busójárás

28.4.–1.5.

so–út

5.990,-

21-247

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (po trase ÚL, svoz od 6 osob
HK, Pa), GERNRODE, hrázděné městečko, předrománský kostel sv. Cyriaka s hrobem markraběte Gera, unikátní muzeum kukaček, QUEDLINBURG – , románská katedrála na hradním návrší, muzeum hrázděných
domů, WERNIGERODE, hrázděné město v Harzu
2. den: GOSLAR s císařskou falcí – , půvabné město
Hansy s 1.800 hrázděnými domy, nejdéle činný důl na
stříbrnou rudu Rammelsberg – , BAD HARZBURG,
lázeňské středisko, koupel v termálních lázních nebo turistika k hradu Harzburg, fakultativně večeře
3. den: BLANKENBURG, procházka barokními zahradami, zámek, nebo turistika skalními útvary k Čertově stěně – Teufelsmauer, WERNIGERODE, světové centrum čarodějnic, romantický zámek vysoko nad
městem, radnice, lidové trhy, čarodějnický vláček, slavnost a rej čarodějnic na hradě, individuální návrat
na ubytování
4 den: krápníková jeskyně Baumanshöhle, THALE
a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na vyhlídky a výšinu Hexentanzplatz na čarodějnickém vrchu, turistika údolím řeky Bode (8 km), pískovcové skály, peřeje
a ráj botaniků, variantně možné využít radovánek pro
mladé – opičí dráhu, bobovou dráhu nebo lanovku na
protější vrch Rosstrappe a lehká turistika
stika
s překrásnými vyhlídkami do kaňonu řeky,
návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
3x hotel, 3x snídaně, průvodce,
pojištění CK; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné a lanovky (45 €)
Příplatek 1.300 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 480 Kč za fakultativní
večeři.
Příplatek 112 Kč komplexní
pojištění

Turistika v Harzu na Teufelsmauer (Čertova zeď)

Krása krojů při slavnosti Velikonoc v Hollókö (UNESCO)

31.3.–1.4.

so–ne

2.990,-

21-249

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, PIRNA, historické centrum,
středověké domy s domovními znameními, PILLNITZ, zámek saských kurfiřtů, procházka v parku, jarní zahrady
a orchidejová zahrada, kde touto dobou kvete naplno 220
let stará kamélie (průměr 11 m, až 35.000 květů), MÍŠEŇ,
historické centrum, největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze s ukázkami výroby a prodejnou
2. den: DRÁŽĎANY, hlavní město Saska nazývané „Florencie na Labi“, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, renesanční zámek, Rezidenční zámek (450 let staré sbírky),
barokní katedrála, Galerie Zwinger (Raffael Sixtinská
Madona, Dürer. sbírky z období impresionismu a postimpresionismu (Gauguinovy Tahiťanky), Semperova opera (italská renesance), obchodní ulice Pragerstrasse, moderní architektura, ...čas třeba na „drážďanskou štolu“
v kavárničce, odjezd večer, návrat do 22 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (30 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj, 450 Kč za večeři.
Příplatek 250 Kč vstup a rezervace do Semperovy opery.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B67 – Velikonoce
u Lužických Srbů
Lužičtí Srbové – slovanský národ, který si dodnes zachovává své kulturní tradice a řeč. Pojeďte se podívat do kraje, kde se s nimi můžete potkat a jejich kulturu poznat
osobně.
7.4. – 9.4.

velikonoce

3.700,-

22-441

1.den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa), DRÁŽĎANY, prohlídka města: Zwinger, Semperova opera, trh Altmarkt,
Brühlská terasa atd, odpoledne plavba kolesovým parníkem do zámku Pillnitz, procházka parkem – snad ještě pokvete obří kamélie
2. den: BUDYŠÍN (Bautzen), prohlídka města: Bohatá věž
vychýlená o 144 cm, Petrský dóm, Kapitula, dále hrad Ortenburg s muzeem Lužických Srbů a ukázkou zdobení kraslic, budyšínská promenáda, RALBITZ, unikátní hřbitov s bílými kříži, účast na tradiční velikonoční akci – velikonoční
křižácké jízdě (nejpočetnější německé procesí – kolem
300 jezdců na koních), ZHOŘELEC (Görlitz), gotický chrám
sv. Petra a Pavla, měšťanské domy, středověké opevnění
3. den: ZITTAU (Žitava), Řeznická bašta, květinové hodiny se zvonkohrou, Marstall, radnice, Johanniskirche,
cesta úzkokolejkou do lázní OYBIN, zřícenina hradu,
odjezd do Prahy (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 900 Kč za 2x večeři.

Velikonoční
pohlednice z Provence

Termální wellness
Velikonoce

B68

Přírodní parky Lubéron a Camargue, slunce a pestré
barvy, vzpomínky na van Gogha, Gauguina a Cézanna,
plameňáci, bílí koně, kouzlo přístavu Marseille, města
UNESCO. Využijte pohodlí lůžkového autobusu.

Relaxace v termálních lázních, za tradiční architekturou,
pravými kroji a gastronomií na největší palócký festival
v HOLLÓKÖ, Bez nočního přejezdu. Hotel s vlastními
termálními lázněmi. Lázně Eger, Egerszalók.

Jedinečný zájezd na českém trhu. Velikonoční kašny – již 100letá unikátní tradice ve Franckém Švýcarsku. 300 umělecky vyzdobených kašen vč. největší
velikonoční kašny na světě, kterou zdobí 12 tisíc kraslic v krajině hlubokých údolí a hradů mezi Norimberkem a Bayreuthem. První kašny se zdobily roku 1909.

5.4.–9.4.

Velikonoce

6.490,-

21-033

1.–2.den: odjezd z Prahy odpoledne, kvetoucí Provence,
antické město ORANGE – , papežský AVIGNON –
3. den: van Goghovo ARLES – , římské a románské
památky, jarní Rhona a most z obrazů van Gogha, přírodní park Camargue, městečko STES-MARIES-DE-LA-MER, velikonoční výzdoba
4. den: Calanques, středomořské „fjordy“, turistika,
MARSEILLE, starý přístav, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakult. lodí na Frioulské ostrovy, fakult. večeře
5. den: návrat odpoledne, ...a stihnete ještě pomlázku
Cena zahrnuje dopravu lehátkovým autobusem, 2x hotel, průvodce; nezahrnuje pojištění (přípl. 140 Kč), večeři a vstupné (60 €).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za 2x snídani, 550 Kč za 1x večeři.
Více informací str. 8 nebo na www.geops.cz.

Velikonoce v Benátkách
6.4.–10.4.

velikonoce

4.990,-

21-067

1. den: odjezd z Prahy v 19 h, Pl, ČB na dotaz, svoz od
6 osob: HK a Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč, noční přejezd
2.–4. den: BENÁTKY, prohlídka města, Piazza S. Marco
s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum P. Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari, Ponte Rialto, event.
volný program velikonoční sváteční atmosféra, fakult.
lodí po Canal Grande a na ostrovy Murano (ostrov
sklářů a krajkářek, dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov s rybářským městečkem a barevnými fasádami), eventuálně Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, odjezd večer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné (cca 50 €) a cesty lodí (třídenní jízdné 33 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj, 350 Kč za 1x večeři.
Více informací str. 16, nebo na www.geops.cz.

Velikonoční Florencie
Florencie, Lucca a Pisa jsou perlami rozkvetlého Toskánska.
5.4.–9.4.

Velikonoce

6.990,-

21-057

1.–2.den: odjezd z Prahy v podvečer, FLORENCIE – ,
kolébka renesance, prohlídka s místním průvodcem: Michelangelo, MONTECATINI TERME
3. den: klenoty Toskánska: SAN GIMIGNANO –
s katedrálou s rodovými věžemi, výborné víno Chianti
a Vernaccia, PISA – , LUCCA, rodiště Pucciniho
4. den: celodenní FLORENCIE, možnost návštěvy galerie Uffizi, atmosféra uliček, možnost večeře, noční přejezd
5. den: návrat dopoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (přípl. 140 Kč),
místní dopravu a průvodce po Florencii, fakult. služby:
ochutnávky, večeři (přípl. 450 Kč) a vstupné (60 €).
Příplatek 450 Kč galerie Uffizi.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj, 400 Kč 1x večeře.
Více informací str. 14, nebo na www.geops.cz.

6.4.–9.4.

Velikonoce

6.790,-

Velikonoční kašny

21-335

1. den: odjezd z Prahy v 7hodin, (Br, Bt a po trase, HK
a Pa svoz od 6 osob za 300 Kč), transfer přes Slovensko,
zastávka v GÖDÖLLÖ, královský zámek a zahrady, ubytování, koupání v hotelu*** v centru EGERU, večeře
a večerní prohlídka města
2. den: EGER, město baroka a vína, celodenní relax
v termálních lázních, hotel s vlastními termálními lázněmi a přístupem do areálu městských lázní v ceně, wellness,
masáže a turecké lázně za příplatek, večeře, ochutnávka
vína a atmosféra „údolí krásných paní” v Egeru
3. den: termální lázně Egerszalók, moderní areal a wellness původně přírodních lázní „maďarské Pamukkale”,
saunový svět, večeře, fakultativně posezení ve vinárně
4. den: Velikonoce v HOLLÓKÖ – , palócký festival, vesnice s tradiční architekturou, lidové kroje a velikonoční zvyklosti, maďarská gastronomie, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu, 3x hotel*** s vlastními lázněmi
a přístupem do městských lázní, 3x polopenzi (švédské stoly), průvodce, ochutnávka vína v Egeru; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné a další termály a wellness (cca 50 €).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

14.4.–15.4.

Buapešť mekka kultury a termálnch lázní a Szentendre
je oslavou lidové maďarské architektury. Relaxace a termály, minimum dovolené. Podrobnosti B8, str. 48
6.4.–9.4.

Velikonoce

4.890,-

21-329

1. den: odjezd z Prahy ve 23 hodin, (Pa, Hr, Br)
2. den: BUDAPEŠŤ, tržnice, ráj gastronomických suvenýrů, velikonoční trhy, fakultativně koupel v termálních lázních Széchényi
3. den: BUDAPEŠŤ, památky, římské město Aquincum,
hradní čtvrť, Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác,
fakultativně koupel v luxusních termálních lázních
Gellért, večeře v restauraci
4. den: Velikonoce v SZENTENDRE, skanzen lidové
architektury, tradice a folklórní vystoupení, zastávka
v OSTŘIHOMI, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, 2x polopenze,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do
objektů a lázní (cca 40 €). Info str. 48, zájezd B8.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

2.900,-

22-442

Velikonoce
v Holandsku a Floriáda
Velikonoce v zemi tulipánů a nejkrásnějších zahrad cibulovin potěší každého! Letos s návštěvou světové
zahradnické výstavy Floriade.
5.4. – 9.4.

Velikonoční Budapešť

so–ne

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h BAMBERG – , Dómské
náměstí s Císařským dómem, nejvýznamnější německé pozdně románské a gotické plastiky, renesanční Starý dvůr, barokní Nový dvůr, desítky kostelů a kaplí, čtvrť
Malé Benátky, ochutnejte kouřového pivo
2. den: návštěva cca 4–5 nejkrásnějších velikonočních
kašen vč. té největší – HEILIGENSTADT, POTTENSTEIN,
OBERTRUBACH, FORCHHEIM a BAYREUTH, prohlídka
Markrabské opery, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, 1x hotel*** , 1x snídaně (bufet); nezahrnuje léčeb. pojištění a vstupné.
Příplatek 450 Kč za 1x večeře, 84 Kč za komplex. poj.

Velikonoce

6.990,-

21-179

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 6 osob: HK, Pa;
z Br za příplatek 400 Kč), noční transfer přes SRN
2. den: ALKMAAR, centrum sýrů gouda, město na kanálech, tradiční historické vážení sýrů v krojích na radničním náměstí, skanzen lidové architektury a řemesel
s větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, porcelánu, idylické posezení u jezera, cesta
mezi větrnými mlýny, KEUKENHOF, světoznámý park,
barevná paleta květin na ploše 32 ha lesoparku, kolem
6 milionů tulipánů a cibulovin, cesta lodí po kanále mezi
kvetoucími políčky i lány kvetoucích cibulovin
3. den: AMSTERDAM, prohlídka historické části města, exkurze do brusírny diamantů, fakultativně projížďka lodí po grachtech, Muzeum Vincenta van Gogha nebo Rijksmuseum (Rembrandt) nebo expozice Heineken,
romantika uliček na kanálech nebo fakultativně večeře
4 den: cesta na východ Holandska, VENLO, světová zahradnická výstava Floriade (která se koná 1x za 10 let).
Na 65 ha přírodního parku předvádí víc než 100 vystavovatelů z celého světa kouzla zahradnictví a květinářství
5. den: návrat do Prahy ráno na Velikonoční pondělí
a ještě stihnete pomlázku
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce, vstupenku na Floriade, pojištění CK; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, cesty lodí a metrem
a fakult. akce. Info str. 30 zájezd A83.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč 1x večeře v Amsterdamu.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

Francie, Itálie, Maďarsko, Rakousko a Holandsko

Velikonočně vyšňořená náměstíčka německých měst

B — Karnevaly a velikonoční zájezdy

Velikonoční nostalgie s vínem a hudbou

Čas probouzení květů a volnosti

VELIKONOČNÍ VÍDEŇ A GUSTAV KLIMT
7.4.

so

850,-

22-280

VÍDEŇ klasická: Hofburg (klenotnice, císařské apartmány), Stefanplatz s dómem sv. Štěpána, hrobka habsburských panovníků, kostel sv. Karla Boromejského, individ.
muzea, výstava Gustav Klimt , velikonoční trhy
Více info na www.geops.cz.

Malérečka v akci v Budapešti

Výbuch jara a barev v parku Keukenhof
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B — Za vínem a gastronomií

Maďarsko, Francie a Rakousko

... na sklenku vína v alsaském Riquewihr

Termální lázně Laa najdete jen kousek za hranicemi

VÍKENDY ZA VÍNEM
A GASTRONOMIÍ

Alsasko,
pohádka nejen o víně

B69 – Dolnorakouské

Sárvár, wellness,
termály a víno Zadunají

Málokde v Evropě se podařilo tak stmelit kulturu dvou
národů jako v Alsasku, o tom svědčí i zvyky a svátky.
V září vás čeká alsaská slavnost roku – průvod trubačů a alegorických vozů.Ochutnáte alsaské speciality: víno, sýr a tarte.

Pohodový podzimní víkend s vínem v Dolním Rakousku i na Jižní Moravě. Vinařská centra Krems, Retz, Weissenkirchen, Nový Šaldorf. Vinařské slavnosti nebo den
v Laa an der Thaya v termálech.

Pobyt v lázeňském městě Sárvár. Čekají vás dvě termální nej – nejmodernější luxusní lázně a nejúčinější termální lázně a wellness v Zadunají, dobré jídlo a výborné víno
kraje Badacsony – slavnost vína a pravý čardáš. Pojeďte relaxovat a omládnout. Zájezd bez nočního přejezdu. Lázně: Szeleste, Sárvár, Mosonmagyaróvár
28.9.–30.9.

svátek

4.990,-

21-337

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin (Br, svoz od 6 osob HK, Pa –
300 Kč), SZELESTE, městečko se slavným arboretem, koupání v nově otevřených termálních lázních, SÁRVÁR, město a zámek hraběnky Alžběty Báthoryové (Čachtická paní),
arboretum, luxusní termální lázně s wellness centrem
2. den: fakultativní výlet k Balatonu: BADACSONY,
procházkou nebo terénními vozy (za příplatek) do okolních vrchů a vinohradů, slavnost vína – sběr hroznů,
ochutnávka pálinky, moštu a kvalitního vína, oběd s výhledy na největší sladkovodní jezero střední Evropy (Balaton);
folklórní představení s pravým čardášem a nebo celodenní pobyt v termálních lázních a wellness Sárvár
3. den: MOSONMAGYARÓVÁR, historické centrum,
termální lázně v zeleni, jedny z nejúčinnějších v Evropě, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel (2–3lůž. pokoje), 2x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, lázně a fakultativní akce (60 €).
Příplatek 690 Kč za fakultativní výlet na „slavnost vína“ (Doprava, pálinka, sběr vína a ochutnávka moštu i vína, svačinka a oběd, vystoupení v krojích – od 20 osob).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.

30.8.–3.9.

4.990,-

*4.750,-

slavnosti vína

21-039

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (Pl, svoz od 6 osob: HK, Pa,
Po; z Br – 400 Kč), přes SRN
2. den: ŠTRASBURK, „křižovatka Evropy“, katedrála,
čtvrť s kanály „Petite France“, OBERNAI, rodiště patronky
Alsaska sv. Otýlie, zachovalé středověké centrum s hrázděnými domy, hrad Haut-Koenigsbourg
3. den: město THANN s gotickou katedrálou, procházka
mezi vinohrady, vyhlídková cesta na Grand Ballon, nejvyšší vrchol Vogéz, turistika nad jezery Lac Blanc a Lac
Noir, hrázděné město KAYSERSBERG, ÉGUISHEIM, středověké město s hradem a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína
a sýru münster, TURCKHEIM, malebné městečko s večerním překvapením
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy
plné květů, projížďka lodí po kanále, RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na vinné stezce, RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří hradů, slavnost trubačů s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních, pro milovníky klidu
a samoty variantně turistika mezi hrady a vinicemi, fakultativně večeře – alsaská specialita tarte flambée
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž.),
průvodce; nezahrnuje, vstupné, ochutnávku (cca 35 €).
* Cena za osobu při ubytování ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 360 Kč za 2x snídani, 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění

Slavnosti vína
v Tokaji a Egeru

Slavnost Beaujolais
víno a kláštery

4denní zájezd do oblasti Tokaje (oblast UNESCO).
Na jaře se zúčastníte festivalu tokajského vína, na podzim zahájení vinobraní. Termální lázně Eger, jeskynní
lázně Tapolca. Podrobnosti na stránce 47.

Slavnost beaujolais aneb Zvonokosy s chutí vína. Významné stavební památky starobylého Burgundska
proslaveného skvělým vínem, ochutnávky burgundských vín, slavnosti vína v Beaujeu a Beaune.

24.5.–27.5.
27.9.–30.9.

12.11.–18.11.

slavnost vína
vinobraní

4.990,4.990,-

21-324
21-325

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 22h (HK, Pa, Br), EGER, barokní perla Maďarska, ochutnávka vín ve sklípku v „údolí
krásné paní“, koupání v termálních lázních
3. den: jeskynní lázně TAPOLCA, slavnosti Tokajského vína
v květnu a vinobraní v září, ochutnávka, folklórní program
4. den: prohlídka BUDAPEŠŤI, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování, 2x polopenze, ochutnávku vína v Egeru a v Tokaji, komplexní
pojištění, průvodce; nezahrnuje vstupné do lázní.
Cena od 4.890 Kč pro kolektiv od 40 osob.
Více informací na str. 47 nebo na www.geops.cz.

...okusil Tokajské...
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Veselí v plném proudu na slavnosti trubačů v Ribeauvillé

po–ne

7.990,-

22.9.–23.9.

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl), transfer přes SRN
2. den: DIJON, palác burgundských vévodů, klášter Citeaux, zámek Clos de Vougeot, MERSAULT, slavná bílá
burgundská vína, TOURNUS, románský kostel v ST PHILIBERT, oblast Chardonnay, ochutnávka vína
3. den: krajem Beaujolais do VAUX (Zvonokosy), posezení
ve stylovém baru, ochutnávka vína u místního vinaře,
BEAUJEU, centrum slavností nového beaujolais, alegorické vozy, hudba, ochutnávky vína, po půlnoci návrat
4. den: klášterní areál CLUNY, TAIZÉ, románská kaple
Chapaise, ves BRANCION
5. den: AUTUN, římské vykopávky, katedrála z 12. stol,
VÉZELAY, románská bazilika – , AUXERRE, katedrála, sídlo arcibiskupa, cisterciácký klášter Pontigny,
CHABLIS, malebné městečko, možnost ochutnávky
proslulých bílých vín
6. den: slavnosti burgundských vín, BEAUNE, vinařské město, aukce vína, výroční trh, krojovaný průvod,
muzea vína i středověkých vinných sklepů s ochutnávkou, odjezd do ČR
7. den: návrat v dopoledních hodinách (Id)
Cena zahrnuje:: dopravu busem,
4x hotel se snídaní,
daní, ochutnávky vín
dle programu 2.–5. den,
průvodce.
Příplatek 2.290
90 Kč
za 1lůžkový pokoj.
koj.
Příplatek 196 Kč
za komplexní
pojištění.

2.190,-

22-443

1.den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin (HK, Pa, Po, Ji, Zn),
Wachau – , malebné dunajské údolí s hrady, kláštery
a vinicemi, KREMS, vinařství Winzer Sangrube 13,
ochutnávka, největší producent kvalitních vín v Rakousku, hrozny od 1250 vinařů, z plochy cca 1000 ha, hl.
odrůda Wachau: veltlínské zelené, WEISSENKIRCHEN,
nádherné vinařské městečko, obchůdky s vínem a tradičními produkty, Vinotéka údolí Wachau, vinařské centrum LOISIUM, 900 let starý labyrint sklepů, ochutnávka, velká vinotéka s cenami „od vinaře“, nejlepší
dolnorakouská vína, 200 vynikajících rakouských vín,
pro zájemce večer sklípek v Novém Šaldorfu
2.den: RETZ, vinařská metropole Weinviertlu, největší
rakouské sklepy, slavnosti vína na náměstí, ochutnávky, kapely, ve 13.30 hod. průvod s vinařskými vozy, termální lázně LAA, relaxace v termálních bazénech,
též možnost celodenní pohody v lázních Laa (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel ve Znojmě,
1x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné a ochutnávky.
Příplatek 300 Kč za sklípek.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B70 – Vinařské údolí
Wachau a vinobraní v Retzu
Slavnosti vinobraní v tradičním vinařském kraji Retz
a památky Dolního Rakouska... a víno teče z kašny.
29.9.–30.9.

22-042

so–ne

so–ne

2.590,-

22-444

1. den: odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách (Tr,
HK, Pa, Ko, Ú n L, Kladno, Pí/Tá, ČB), přejezd do Rakouska, klášter MELK, knihovna, císařské komnaty, chrám sv.
Petra a Pavla, zahrada, prohlídka městečka, historické
městečko KREMŽE (Krems)
2. den: vinařské město RETZ, tradiční oslavy vína na
historickém náměstí, průvod vinařů, folklorní akce, slavnost vinobraní – víno tekoucí z kašny přímo na náměstí, možnost návštěvy nejstaršího vinného sklepa ve
střední Evropě, návrat do Prahy před půlnocí (Co)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel/penzion (2–3 lůžkové pokoje s přísl., 1x snídaně, průvodce,
vstupenku na vinobraní; nezahrnuje cestovní pojištění
a další vstupné (60 € ).
Příplatek 400 Kč za 1ůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

ÚDOLÍM WACHAU ZA VÍNEM A TERMÁLY
Cena od 1.990 Kč pro kolektiv 40 osob.

Kolem zámku Clos de Vouget mají již po sklizni

Pravá moravská zabíjačka
a maďarské lázně
Zažili jste jako děti na venkově zabijačku a chcete si zážitek zopakovat nebo ukázat svým blízkým, kteří to štěstí
neměli? Pojeďte s námi na den dva na Moravu za pohodou, zážitky na vepřové hody a víno... popřípadě využijte cestu pro zdraví – druhý den jsou na programu lázně
Mosonmagyarovár.
24.11.–25.11.

so–ne

2.990,-

21-445

1.den: odjezd z Prahy v 8h, nejdřív něco pro ducha, návštěva zámku Lednice (součást Lednicko-valtického areálu – ), reprezentační sídlo Lichtensteinů v duchu anglické gotiky. zámek i zahrady v pozdním podzimu a něco
pro tělo…a jede se na zabijačku, přivítání moravskou
slivovičkou domácím pánem, pak obídek, a to hned zabijačkový s ovarem z kotle, zabijačkovým gulášem a křenem a jablečný štrúdl a bude hrát harmonika! Můžete si
dát i do těla a pomoci při výrobě zabijačkových specialit (jitrničky, jelítka, tlačenka, škvarky) – atmosféra jako
z Ladova obrázku, a pak pravá zabijačková hostina ve
sklípku s vínem, cimbálkou, zpěvy a tancem a po celý
večer zabijačkové speciality – ovarová polévka, jitrnice, jelítka, tlačenka s cibulí, škvarky, vepřová pečínka, zelí, vařený brambor, pečivo…a babiččina buchta
2. den: po bufetové snídani do Maďarska do termálů,
MOSONMAGYAROVÁR, historické městečko na Dunaji s adventní výzdobou, moderní termální lázně s údajně nejléčivější vodou v Maďarsku, několik vnitřních i venkovních bazénů, možnost masáží, bufet a restaurace,
v podvečer do ČR, návrat do 23h
Cena zahrnuje dopravu, 1x ubytování v penzionu, 1x zabijačkovou plnou penzi, účast na zabijačce, průvodce;
nezahrnuje vstupné do zámku a lázní (30 €).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Pro skupinu lze zajistit i v jiném termínu, nebo
pouze moravskou zabijačku. Informace v CK.

B72 – Husí hody
Zpestřete si podzimní víkend pravými husími hody
s hudbou a tancem, v nejslavnějším místě, ve Slovenském Gróbu.
15.9.–16.9.

so–ne

2.690,-

22-446

1.den: odjezd ráno, TRENČÍN, známý hrad, výstava historického nábytku a feudalismu, cenné zbraně, obrazy
i pravěké exponáty, stálá hradní galerie, PEZINOK, farní
kostel, radnice, hradby, zámecký park, návštěva rodného
domu malíře Jána Kupeckého, slovenská vesnice GROB,
prohlídka, ubytování, večer husí hody
2. den: BRATISLAVA, okružní jízda, pěší prohlídka,
Bratislavský hrad, Dům U dobrého pastiera, korunovační
Dóm sv. Martina, Michalská věž, paláce, radnice, budovy
University Istropolitana, návrat do půlnoci (Co)
Cena zahrnuje 1x pension (2–3lůžkové pokoje), 1x snídani, 1x večeřě (pečená husa), průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupy a nápoje (40 €).
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Ta křupavá husička...

Klobásy z Gyuly – nad ně prostě není!

Cibulové slavnosti
Rakouska a víno

Jižní Maďarsko,
termály a chuť klobás

Chcete zažít největší cibulové slavnosti Evropy? Chcete poznat největší vinařské sklepy Rakouska, navštívit
nejvelkolepější klášter Rakouska MELK? A hlavně – relaxovat v jedněch z nejmodernějších lázních Rakouska
Laa an der Thaya

...centrum léčivých termálních lázní, exotika Balkánu,
a to v době největších slavností zabijaček a klobás.
Termální a zážitkové lázně v Orosháze s jezerem.

17.8.–19.8.

pá–ne

2.990,-

21-304

1. den: odjezd z Prahy v 6hodin, cesta do údolí
Wachau, velkolepý benediktinský klášter MELK,
založený v 11. století, někdejší sídlo Babenberků, prohlídka knihovny, císařské komnaty, chrám sv. Petra
a Pavla a překrásné barokní zahrady, prohlídka malebného městečka, překvapením může být „sýrová chata“, ochutnávky a nákup, ROSENAU, historie svobodného zednářství v Rakousku, ubytování v hotelu
ve Znojmě
2. den: RETZ, prohlídka – největší rakouské sklepy
(21 kilometrů chodeb), prohlídka s průvodcem, ochutnávkou, zastávka v malebné „konopné vesnici“, kde
má pěstování konopí má 900 let tradici a kde se vyrábí léčiva, kosmetika a víno z konopí a kde jsou také
vinné sklípky, zastavení na ochutnávku, LAA AN DER
THAYA, 3hodinový pobyt v termálním aquaparku, termální bazény se světelnými a zvukovými efekty, vodní masáže, kino, fantastický svět saun – používají se v nich i nálevy ze zdejšího konopí… a hřeb dne
cibulový festival s průvodem po městě, návrat pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem 1x hotel/penzion
s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
a vstupné (30 €)
Příplatek 350 Kč za návštěvu sklípku s ochutnávkou
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Perličky kraje Waldviertel
a Maková slavnost
Jen pár kroků za hranicemi České republiky ve
waldviertelských vřesovištích najdete přírodní ráj,
romantická městečka, vykoupete se ve slaných lázních
a v „Makové vesnici“ zažijete Makovou slavnost.
15.9.–16.9.

so–ne

2.990,-

21-303

1.den: odjezd z Prahy ráno, GMÜND, historické náměstí, domy se sgrafity, solné lázně Sole GMÜND,
svět koupání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna, ametystová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna…), cesta do Blocheide, rezervace žulových balvanů s rozhlednou, naučná stezka (2–7km),
malá geologická výstava, WEITRA, zámek a expozice
(rod Kuenringů a Fürstenberkü, muzeum piva), v údolí Gabrielenthal jsou Kneippovy cesty vodou, dojezd
na ubytování
2. den: ZWETTL, historické městečko se zámkem
z 13. stol., barevnými domy a 2 Hundertwasserovy fontány, pivovar se staletou tradicí, klášter Světlá z 12. st;
„Maková vesnice“ Armschlag – slavnost máku, produkty z máku – jídlo i mýdla, kosmetika aj., dřevěný „pamákník“ s trojicí makovic na návsi, makové dožínky –
veselice, lidové kapely, lidé v krojích (zdejší lidé mají své
vlastní kroje v barvách máku či se vzorem makových květů), bohatá nabídka makových specialit – koláče, dorty,
palačinky, makové likéry, suvenýry; na závěr cesta údolím řeky Kampy – velká přehrada, možnost koupání
a půjčení loďky, hrady – např. zřícenina Lichtenberg, hrad
Ottenstein s románskou kaplí, hrad Dobra; návrat do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x polopenzi, průvodce, vstup na slavnost; nezahrnuje komplexní pojištění a další vstupné.
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Zájezd vhodný pro kolektivy, s koupáním v lázních
a uchutnávkou vína. Cena od 2.890 Kč/os. pro kolektiv 40 osob.

22.10.–28.10.

po–ne

7.990,-

21-328

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 21 h (Br, svoz od 6 osob:
HK, Pa 300 Kč), noční přejezd, KECSKEMÉT, půvabné
město ve Velké nížině, fakult. manufaktura slavné Zwack
Kecskemeti pálinky, maďarská puszta Bugac, jezdecké
umění čikošů a stáda divokých koní, fakult. jízda drožkou,
OROSHÁZA, ubytování, večeře
3. den: OROSHÁZA, celodenní léčivé a zážitkové termální lázně s parkem nebo fakult. půldenní výlet do
SZARVAS, městečko se světoznámým arboretem (150 Kč)
4. den: Velká uherská nížina, legenda o Atillovi „Bič
Boží“, Ópusztaszer, skanzen s lidovou architekturou,
moderní Arpádův památník, SZEGED, „brána Evropy“,
univerzitní město na řece Tisze, secesní synagoga,
pravoslavný kostel, termální a zážitkové lázně, večeře
5. den: dopoledne pobyt v lázních OROSHÁZA,
BÉKÉSCSABA, největší slavnosti klobás světa, hospůdky s cikánskou hudbou, tance v lidových krojích
6. den: BÉKES, fakult. exkurze do pálinkárny a výrobny košíkářského zboží, GYULA, secesní město na rumunských
hranicích, středověký hrad, tradiční kuchyně a gyulajské
klobásy, pověstná 200 let stará cukrárna, fakult. koupel
ve vyhlášených termálních lázních, noční přejezd
7. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídaně, 2x večeře, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lázně (60 €).
Lázně: Orosházy, léčivé a zážitkové termální lázně v parku s jezerem, 3 venkovní a 4 kryté bazény, skluzavky, masáže a perličky, saunový park; Gyula, hradní termální lázně
s 20 bazény a vířivkami s karbonátovou vodou 72 ˚C; Szeged, termální a zážitkové lázně s vířivkami v původní secesních tureckých lázních.
Více informací na str. 47 nebo na www.geops.cz.

B73 – Festival knedlíků
a Innsbruck
Zpestřete si podzimní víkend pravými husími hody
s hudbou a tancem, v nejslavnějším místě, ve Slovenském Gróbu.
22.9.–23.9.

so–ne

2.990,-

22-447

1. den: odjezd z Prahy brzo ráno, ST. JOHANN IN TIROL,
festival knedlíků
2. den: WATTENS, návštěva výrobny ozdobného skla
Swarovski, INNSBRUCK, prohlídka hl. města Tyrolska,
kostel s náhrobkem císaře Maxmiliana I., hrad Ottoburg,
Helblingův dům, radnice, odjezd do ČR pozdě odpoledne, příjezd do Prahy do 23 h (Co)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x penzion, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění a vstupné (35 € ).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj, 370 Kč za 1x večeři.

Česká Republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko

B71

Cibulové slavnosti prožívají obyvatelé celého kraje

B — Za vínem a gastronomií

Vždyť vepřové je koneckonců naše národní jídlo

Delší stůl plný knedlíků než mají v St. Johannu nezažijete
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Impresionistický zážitek v Musee de’Orsay

VÍKENDY
ZA UMĚNÍM

B — Víkendy za uměním

Rakousko, Německo a Itálie

... již 22. sezonu s námi můžete sledovat uměleké dění a festivaly – La Biennale
v Benátkách, Documenta v Kasselu, operu ve Veroně, jedinečné výstavy a světové
přehlídky umění.

B74 – Vídeň, Schönbrunn
a Vídeňská Státní opera

Pro všechny milovníky umění, historie, nádherných památek, galerií a mnoha dalších lákadel je návštěva Vídně ta pravá volba. Kromě prohlídky města a vychutnávání krás a atmosféry města čeká pro zájemce úžasný
kulturní zážitek, a to návštěva Státní opery.
30.3.–31.3.
26.10.-27.10.
*07.12.-08.12.

pá–so
pá–so
so–ne

2.240,2.240,2.240,-

22-448
22-449
22-450

1. den: odjezd z Prahy (Br) ráno, VÍDEŇ– , prohlídka
města okolo Stephansdomu – katedrála sv. Štěpána,
středověké uličky, Figarohaus (zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart), vídeňské kavárničky, Hofburg
(bývalá císařská rezidence), Augustinerstrasse s náměstími a paláci, Albertina (jedna z nejlepších grafických sbírek Evropy), Josefsplatz, Alte Burg (oficiální rezidence
Habsburků), Neue Burg, odpoledne odjezd do hotelu,
individuální volno (díky poloze hotelu v blízkosti měst.
dopr. možnost individuální návštěvy centra), zájemci
o návštěvu opery odjedou večer s průvodcem na představení do Státní opery
2. den: zámek SCHÖNBRUNN – , krásné interiéry, zámecký, odpoledne další prohlídka města: ulice Graben,
Nová radnice, budova Parlamentu, Burgtheater a na závěr výjezd na vrch Kahlenberg s vyhlídkou na město,
odjezd do ČR
* program v tomto termínu bude přizpůsoben předvánoční atmosféře ve Vídni (návštěva slavných adventních
trhů před Novou radnicí i zámkem Schönbrunn)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, lístky do opery (rozmezí
50 –130 €)
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění
Sleva 400 Kč při nástupu v Brně
Poznámka pro zájemce o lístky na představení ve
Vídeňské Státní opeře!
Bližší informace o konkrétním představení a ceně podá CK. Nutná vaše včasná rezervace!

Documenta ’12 v Kasselu
2denní zájezd na přání v termínu 9. 6. – 16. 9. 2012.
Cena od 2.990 Kč pro kolektiv 40 osob.
Více info na www.geops.cz a www.kolektivy.cz

Drážďany, Sixtinská
Six
Madona
9.6.

so

760,-

21-248

DRÁŽĎANY, obnove
obnovené centrum města, chrám
Frauenkirche, rrenesanční zámek, Rezidenční
zámek, více než 450 let staré sbírky, možnost
(Grüne Gewölbe a Nenávštěvy klenotnice
kleno
Gewölbe), prohlídky Semperovy
ue Grüne Gew
(rezervace vstupenek a platba nutná
opery (rezerv
předem), světově proslulá galerie
předem
Zwinger (Dürer, sbírky z období imZwing
presionismu, Gauguinovy Tahiťanky
presio
Jubilejní výstava „Sixtinská maa Jubi
dona sslaví 500 let“, Brühlská terasa,
návrat do 22h
Cena zahrnuje
dopravu busem, průvodce
zah
Příplatek 300 kč záloha na výstavu Sixtinské
madony
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Dóm v Miláně

Malebné rakouské město Eisenstadt

Hudební Itálie
a opera ve Veroně

B75 – Burgenland,
operní festival a Carmen

Zažijte slavné opery Don Giovanni a Carmen přímo ve
Veronské aréně. Navštivte místa spojená s italskou hudbou jako La Scalu a nejslavnější muzeum houslí Stradivari a atraktivní města ze seznamu UNESCO. Hotel 4*.

Burgenland – nejslunečnější část Rakouska s nádhernými hrady, vinařskými vesničkami a termálními lázněmi
a Neziderské jezero s výletem do Maďarska. Dva unikátní hudební festivaly!

3.7.–7.7.

út–so

6.990,-

22-064

1. den: odjezd z Prahy v 18hod.
2. den: MILÁNO – , 2.největší město Itálie, centrum módy, divadlo La Scala, nejslavnější budova opery na
světě, místo 50 světových premiér, interiéry, Dóm, 3.největší na světě, pojme až 40tis. lidí, kostel Santa Maria delle
Grázie, světoznámá freska Poslední večeře Páně od
Leonarda da Vinci, Galerie Viktora Emanuelle II.
3. den: MANTOVA, sem uprchl Romeo a Verdi sem umístil i Rigolleta, obklopené 3 jezery, Hrad sv. Jiří, katedrála,
radnice s orlojem, CREMONA, město houslí a houslařů, museum Stradivariho, dóm, MODENA, katedrála, románská architektura, opera Carmen ve Veronské Aréně
4.–5. den: jezero Lago di Garda, malebná rybářská
městečka s hrady Lazise a Peschiera, VERONA, domy
Julie a Romea, hrad Scaligerů, atmosféra pouličních kaváren v okolí Arény, Arena di Verona, představení Don
Giovanni, noční přejezd, návrat do ČR odpoledne (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel 4*, 2x snídaně, 1x
vstupenku do Veronské Arény do nečíslované sekce, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.000Kč za 2.představení
Příplatek 140Kč za komplexní pojištění

26.7.–29.7.

čt–ne

5.990,-

22-451

1.den: odjezd z Prahy v 5.30hod., Burgenland,
HEILIGEBRUNN, vinice s unikátní odrůdou Uhudler,
108 historických sklepů, ochutnávka, BAD TATZMANNSDORF, skanzen burgenlandské architektury, manufaktura pralinek, skvělé nové termální lázně
2.den: EISENSTADT, zámek rodu Esterházy, vinice, hrad
Forchtenstein, římský mramorový lom, odkud se získával
i mramor na vídeňské budovy, místo špičkového operního festivalu pod širým nebem, představení CARMEN
3.den: Neziderské jezero, RUST a MÖRBISCH, typická
městečka, dvorky s vinárnami, rákosiny, rezervace vodního ptactva, možnost půjčení kola, plavba po jezeře,
ŠOPROŇ, maďarské barokní město, možnost koupání, jezerní jeviště – největší přírodní jeviště v Evropě a mekka operety, Straussova opereta, možnost večerního představení
4.den: habsburský zámek Hof, barokní zámecký areál,
nádherné zahrady, statek s plemeny zvířat z doby baroka,
CARNUNTUM, archeologický areál římského města, LEDNICE– , zámecký areál, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a vstupenky na představení – nutné rezervovat s velkým předstihem. Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

Krajem Lago di Garda
a opera ve Veroně

Vídeňská ﬁlharmonie
a výstava Gustava Klimta

Největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Verona, Vincenza a Padova, představení ve veronské areně: opery Carmen a Aida.

Letní noční koncert Vídenské filharmonie pod širým nebem v překrásném Schönbrunnu. Můžete
vychutnávat najednou úžasnou hudbu, krásy Schönbrunnu a atmosféru letního večera. Gustav Klimt se stal
fenoménem Vídně a případný zážitek z návštěvy Opery nebo Domu hudby také stojí za to. Čas bude jistě i na
vídeňskou kávu a Sacher dort. Je třeba dodávat více?

*1.8.–5.8.
17.8.–20.8.

Carmen
Aida

5.590,5.990,-

22-065
22-066

1. den: odjezd z Prahy v podvečer, přes Rakousko do Itálie
2. den: města UNESCA, PADOVA – , basilika Sant
Antonio, historická universita, proslulá obrazárna (Tizian, Tintoretto, Giorgione...)
3. den: jezero Lago di Garda, SIRMIONE, malebné městečko u jezera, hrad Rocca Scaligera, románské kostelíky
a druhá největší římská vila v Itálii, luxusní vily osobností,
koupání v termálním jezeře, fak. rychlým člunem kolem
poloostrova, VERONA – , městské hradby, náměstí Scaligerů, dóm, Juliin dům s balkonem, individuální volno, večerní představení opery v aréně, odjezd po půlnoci
4. den: příjezd v poledne (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel**** na okraji
Verony s bazénem, 1x snídaně, vstupenku na představení na sezení do nečíslovaných sektorů, průvodce; nezahrnuje další vstupné (30 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
* V tomto termínu zájezd prodloužen o 1 den v BENÁTKÁCH a návštěvu města VICENZA.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel*** se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, lodní dopravu
do/z Benátek a vstupné (30 €).
Příplatek 750 Kč za vstupenku na představení Carmen.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.

7.6.–8.6.

čt–pá

2.990,-

21-283

1. den: odjezd z Prahy v 7h, zámek Schönbrunn, oba
okruhy, včetně zahrady a muzea kočárů, zámky Horní
a Dolní Belveder, prohlídka i s francouzským parkem (stálá výstava Klimt, Schiele a Kokoschka), ubytování, večerní
Schönbrunn, Vídeňská filharmonie pod širým nebem
2. den: prohlídka historického centra Vídně: klasická
secesní architektura, Hofburg, sídlo Habsburků kostel sv.
Karla Boromejského, Kärntnerstrasse, náměstí Marie Terezie, Židovské město, nejstarší kostel ve Vídni Sv Ruprecht
a variantně návštěva jedinečné výstavy Gustav Klimt
(Albertina), Bosch, Brueghel, Rembrandt nebo návštěva
Vídeňské opery s průvodcem (obé nutné rezervace předem). Pro kolektivy je možné zajistit návštěvu Domu hudby (moderní interaktivní muzeum na téma hudba, její vnímání a prožívání, velcí mistři a hudební nástroje a expozice
„Svět zvuku“ a Futurosféra o budoucnosti hudby) a event.
Mozartův dům (též nutná rezervace předem)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel ve Vídni, průvodce, rezervaci výstavy Klimt, koncert Vídeňské filharmonie; nezahrnuje vstupné a případné další rezervné (50 € ).
Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj, 84 Kč za komplex. pojištění.
Příplatek 250 Kč za výstavu G.Klimt.

Relaxační a léčebné zájezdy pro klienty od 55 let se
speciálním balíčkem služeb za velmi výhodnou cenu.

HLEDEJTE NA WWW.KOLEKTIVY.CZ

Lázně Harkány,
týdenní relaxační pobyty
Týdenní wellness pobyt v termálech Harkány. Ve zvýhodněné ceně je navíc doprava autobusem a balíček služeb.
11.5.–20.5
*21.9.–30.9.
28.9.–7.10.
*19.10.–28.10.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

6.290,6.290,6.290,6.290,-

22-452
22-453
22-454
22-455

Ubytování: hotel Arborétum – hotel*** uprostřed parku
700 m od lázní s vlastním relaxcentrem (vířivka a infrakabina za přípl. 1.000 UF/den; možnost masáží). 2lůž. pokoje
s možností 1 přistýlky, příslušenství, malá lednička, TV a telefonem, balkon
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr ze 2 menu
(3 chody). (Ce)
Cena zahrnuje dopravu autobusem,7x hotel, 7x polopenzi vč. 2 dcl vína k ve čeři, speciální balíček služeb (vstup do
hotelového relax centra na 4h/pobyt – vířivka a infrasauna,
rozlučkový večer s ochutnávkou vína, půldenní výlet do Pécs), pobyt. taxu, delegátský servis; nezahrnuje vstupné do
lázní a fakult. služby.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj .
* odjezdy i z Hradce Králové a Pardubic za 200 Kč/os.
Pozn.: odjezd do Harkán z Prahy v pátek cca 21h, odjezd
z Harkán v sobotu večer, návrat do ČR v neděli brzy ráno

Vítání jara a prodloužené
léto na Ischii
Dopřejte si týden plný pohody, poznávání, slunění a koupání na ostrově termálů. 3 výlety v ceně a široká nabídka dalších služeb. Cenově výhodné pobyty na Ischii před a po sezóně.
14.4.–21.4.
21.4.–28.4.
28.4.–5.5.
5.5.–12.5.
29.9.–6.10.
6.10.–13.10.
13.10.–20.10.
20.10.–27.10.

so–so
so–so
so–so
so–so
so–so
so–so
so–so
so–so

4.590,4.590,4.590,4.590,5.990,5.990,5.990,5.990,-

22-561
22-562
22-563
22-564
22-565
22-566
22-567
22-568

Cena zahrnuje 7x ubytování v hotelu Al Parco*** (2lůž.
pokoje s přísluš.), 7x polopenze, vstup do hotelových termálních bazénů, výlet okruh ostrovem Ischia busem, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, dopravu a fakult. akce. (Os)
Příplatek 3.290 Kč doprava busem vč. trajketu a transferu na hotel (odjezd vždy v pátek, návrat v neděli).
Příplatek 8.090 Kč za letenku, taxy, trajekt a transfer
do/z hotelu.
Fakultativní výlety (ceny z 2011): Capri –52 €/os., celodenní Vesuv + Pompeje–50 €, Sorrento – Amalfi–35 €/os.,
Poseidonovy zahrady–30 €, Park Tropical–23 €/os.
Široká nabídka dalších ubytovacích kapacit na Ischii
(hotely ***–*****). Více informací naleznete na
www.geops.cz, nebo na dotaz v CK.

CK GEOPS se 21. sezónu specializuje na incentivní turistiku se zaměřením na firmy, organizace, manažery,
školy a studenty.
Skupinám zajistíme zájezd na přání včetně sportovního,
zážitkového a kulturního programu, exkurze do objektů,
institucí, vstupů do lázní, zájezdy s uměleckým zaměřením,
cesty na významné výstavy, atp. Je možné kombinovat profesní a zábavný program od nejluxusnějšího zázemí pro
manažery po cenově atraktivní varianty pro školy!!!

Organizátor si určuje cíle cesty, rozsah služeb
a jejich kvalitu. Inspiraci hledejte v katalogu a na
www.geops.cz a www.kolektivy.cz či přímo v naší CK,
kde Vám rádi vyjdeme vstříc.
Slevy: Cena zájezdu je nižší než katalogová, zajistíme
slevy pro studenty, seniory.Všechny zájezdy CK GEOPS
jsou pojištěny ve smyslu zákona 159/99 sb.
TÉMATICKÉ ZÁJEZDY
Můžete se inspirovat následujícími typy zájezdů. Jejich
zaměření, destinace, délka, kvalita a rozsah služeb upravíme dle vašich potřeb. Sledujte www.kolektivy.cz
Poznávací zájezdy za uměním a přírodou – 5–45
Památky Unesco a starověké civilizace – 5–45
Víno a termály Maďarska, Slovenska a Rakouska – 46–53
Zájezdy za zábavou pro děti i dospělé – 54–57
Středoevropské slavnosti a aktuální výstavy – 58–66
Zájezdy pro kolektivy na přání – 67
Adventní víkendy v alpských zemích a Silvestr – 68–71
Pohodové týdny v horách s turistikou – 72–78
Zájezdy na kole a na bruslích – 79
Pobyty u moře s výlety – 80–91
Metropole Evropy

BUDAPEŠŤ A TERMÁLY
Budapešť, termální lázně, Dunajský oblouk: královské
sídlo Uher Ostřihom, Visegrád, Szentendre, termály,
Széchényi nebo v luxusním hotelu Gellért, večerní čárda

Cena 3denního zájezdu od 3.290 Kč/os.
zahrnuje dopravu, 1x hotel s polopenzí, průvodce.
BERLÍN, POSTUPIM, DRÁŽĎANY
Berlín klasický a moderní architektura, muzea a galerie,
galerijní noc i Tropical Island, adventy; Postupim a zámek
Sanssouci, Drážďany, muzea a adventy, Míšeň, porcelán

Cena 2denního od 2.290 Kč/os. pro kolektiv.
Cena 35.900 Kč za 1denní zájezd do Berlína.
KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ –
Krakov,královský zámek Wawel, katedrála, židovská
čtvrť Kazimierz, solný důl Vělička, Ojcovský NP, Osvětim
Cena od 2.890 Kč/os. zahrnuje dopravu, 2x hotel se
snídaní, průvodce.
Další evropská města pro kolektivy na přání
Cena vždy zahrnuje dopravu, ubytování, průvodce a pojištění CK. U 1denních zájezdů uváděna pro celý autobus.
Vídeň,výstava G. Klimt, zámek Schönbrunn
Secesní Vídeň, Schönbrunn, Hofburg, Hundertwasser

Cena od 790 Kč/studenta (1denní varianta),
od 1.590 Kč (2denní) , od 2.990 Kč (3denní)
Salcburk, národní park Berchtesgaden
Salcburk, Mozart, lodí po jezeře Königssee, Kehlstein
(Hitlerova čajovna), exkurze do solných dolů, koupel
v termálech Watzmann Therme, Salcburská karta

Cena 2denní verze od 2.990 Kč/os. s kartou.
Cena 1denní od 39.000 Kč pro kolektiv 40 osob.
Linec
Linec, Martinskirche, nejstarší kostel v Rakousku, adventy, královské paláce, cesta po stopách konězpřežky.

Cena od 27.990 Kč pro kolektiv 40 osob
Cena 2denní od 37.900 Kč pro kolektiv 40 osob

Historie, umění a architektura, výstavy, představení
PAŘÍŽ
Paříž, Versailles, zámky na Loiře, architektura a zahrady
muzea a galerie: Louvre, Rodinovo, Picassovo, Mussée
d’Orsay ad., exkurze: Národní knihovna, Arabský institut, zábavní parky: Disneyland, La Villette, Asterix
plavba po Seině, večeře, návštěva Moulin Rouge
Versailles, Fontainebleau, Chantilly, zámky, zahrady
a parky na Loiře, CHARTRES, REMEŠ
rychlovlakem TGV, exkurze do výrobny vín, šampaňského
Paříž a Alsasko, Picardie, Burgundsko, Normandie
Cena 5denní od kolektiv 40 osob 4.990 Kč/os. zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce.

Berlín, Postupim a Drážďany
Berlín, město muzeí a architektury, Postupim zámek Sanssouci, Drážďany, galerie Zwinger

Cena 1denní od 34.400 Kč pro kolektiv 40 osob
od 1.990 Kč/os (2denní), od 3.290 Kč/os (3denní)
Drážďany a kamélie v Pillnitz
Zrekonstruované centrum města, galerie, Zwinger,
Brühlská terasa, muzeum Karla Maye, kvetoucí kamélie.

Cena od 19.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
Míšeň
S manufakturou na výrobu porcelánu a zámek Moritzburg.

Cena od 21.600 Kč pro kolektiv 40 osob.
LONDÝN
Londýn, a sídla anglických králů, královská rezidence
Windsor, universitní město Oxford, Buckingamský palác, Wesminsterské opatství, Greenwich, Windsor a universitní Oxford, Stonehenge, Salisbury
Cena 5 denní autobusové od 6.890 Kč/os. zahrnuje
dopravu busem, 2x ubytování, průvodce

Amberg, Weiden
historické centrum, termální lázně

Cena od 20.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
Regensburg
památky od antiky po současnost, Walhalla

4denní letecká varianta od 9.990 Kč/os.

Cena od 26.900 Kč pro kolektiv 40 osob.

ŘÍM, FLORENCIE
Florencie, Michelangelo, galerie Ufizzi, zahrady
Řím a Vatikán, Vatikánská muzea, etruská města nebo
okolí Říma, zahrady Tivoli, Villa Borghese
Cena 5denní od 5.490 Kč/6.690 Kč/os. zahrnuje dopravu autobusem, 2x/3x ubytování se snídaní, průvodce.

Bamberg, Bayreuth
památky, renesance, baroka a klasicismu, R. Wagner

Cena od 29.990 Kč pro kolektiv 40 osob.
Mnichov
Mnichov, muzea a galerie, zámek a park Nymphenburg

www.kolektivy.cz

ZÁJEZDY
PRO KOLEKTIVY

B — Zájezdy pro seniory, kolektivy a studenty

ZÁJEZDY
PRO SENIORY

Cena od 36.000 Kč pro kolektiv 40 osob
AMSTERDAM A BRUSEL
Brusel, hlavní město Evropy, muzea a galerie
Amsterdam exkurze do brusírny diamantů, muzeum Van
Gogha a Rembrandta, plavba lodí po kanále

Cena 5denní od 5.290 Kč pro 40 os./studentů.

Norimberk
Norinberk, císařský hrad, klášter Spital, advanty

Cena od 29.900 Kč pro kolektiv 40 osob.
Informace žádejte v CK a na www.kolektivy.cz
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Takový advent umějí jen v Německu

B — Adventní zájezdy

Rakousko Německo, Francie a Polsko

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
ADVENT je časem těšení se na vánoční svátky, cestami na tradiční vánoční
trhy, časem návštěv betlémů a jesliček – od
Mikuláše přes rakouské Perchty po hornický svátek sv. Barbory, klepání stolem
v Tyrolích...

B76 – Tichá noc

pá–ne

2.800,-

22-456

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h, HALLEIN,
muzeum F. X. Grubera s partiturou Tiché noci, kytarou
a varhanami, na které Gruber hrával, SALZBURG s vánočními trhy, OBERNDORF, zde poprvé zazněla Tichá
noc a ARNSDORF, kde tato nejznámější koleda vznikla
3. den: Solná Komora – nejkrásnější sakrální interiéry: vánoční trhy v KREMSMÜNSTERU, GMUNDENU,
TRAUNKIRCHENU a STEYERU, CHRISTKINDL, světový unikát – pouze přes Vánoce otevřený poštovní úřad
4411, odkud můžete potěšit své blízké nefalšovaným
„nebeským” pozdravem, mechanický betlém, návrat
do Prahy v noci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění.
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj, 450 Kč za večeři.

B77 – Ave Maria aneb
Vídeň v čase adventu
Prohlídka vídeňských památek a zajímavostí, návštěva skvostných adventních trhů, večer v moravském sklípku s odbornou degustací vín a harmonikářem, klášter Klosterneuburg, vánočnít rh u zámku
Schönbrunn, expozice betlémů.
8.12.–9.12.

so–ne

B78

Svět romantických až kýčovitě pohádkových
zámků bláznivého krále Ludvíka II. inspiroval tvůrce Disneylandu a možná, že osloví i vás.

2.190,-

22-457

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, cesta do Rakouska,
adventní VÍDEŇ, okružní jízda a pěší procházka: Hundertwasserovy domy, kostel Sv. Karla Boromejského,
Kärntnerstrasse, Hofburg, Židovské město, sv. Ruprecht,
volno k návštěvě adventních trhů, návrat do Čech,
ubytování a večeře v hotelu ve Znojmě, fakult. večerní
návštěva sklípku v Novém Šaldorfu s odbornou degustací, neomezenou konzumací vína, živou hudbou a prohlídkou historického sklepa
2. den: VÍDEŇ: zámek Schönbrunn a jeho adventní trh, prohlídka habsburského sídla, Klosterneuburg
– jeden z nejvýznamnějších rakouských klášterů s císařskými pokoji a bazilikou (se zlatým Verdunským oltářem
z roku 1181), návrat do Prahy v noci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu
pravu autobusem, 1x hotel*** s polopenzí, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné.
vstup
Příplatek 300 Kčč za vstupné do sklípku včetně pohoštění a neomezenéé konzumace vín.
Příplatek 150 Kčč za 1lůž. pokoj

pá–ne

2.900,-

22-458

1.–2. den: noční odjezd z Prahy ve 23.45 h, pohádkovými bavorskými horami: rokokový kostel ve WIESU – ,
OBERAMMERGAU, místo konání pašijových her, jesličky, klášter Ettal, Neuschwanstein, nejnavštěvovanější hrad Německa
3. den: plavba lodí po jezeře Chiemsee, ostrov Herrenchiemsee s královským zámkem (kopie Versailles),
ostrov Fraueninsel s adventním trhem (desítky stánků v klášterním dvoře), návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x pension se snídaní, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj, 450 Kč za 1x večeři.

Kouzlo vinařských městeček v době adventu, vánoční trhy a Alsaské speciality: víno, sýr a tarte flambée.
30.11.–2.12.

4.990,-

*4.750,-

21-040

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, COLMAR, historické centrum kraje, čtvrť „Malé Benátky“, adventní trhy
2. den: zimní Alsaská vinná cesta: KAYSERSBERG,
RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří hradů nebo
RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na vinné stezce, ÉGUISHEIM,
ochutnávka vín a sýra, večerní, vánoční atmosféra, fakultativně třeba alsaská specialita tarte flambée
3. den: ŠTRASBURK, křižovatka Evropy, katedrála Notre
Dame a adventní trhy v Petite France, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž.),
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (za přípl.
84 Kč), vstupné (cca 30 €), ochutnávku a večeři (20 €).
*Cena za osobu při ubytování ve 3lůžkovém pokoji.
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 420 Kč za 2x snídani, 500 Kč za 1x večeři.

B79 – Bílá noc

Adventní Krakov

Městský advent, selský advent, zámecký advent, ...a to
vše v jednom zájezdu.

Krakovské kostely, majestátný hrad Wawel, předvánoční
atmosféra a kouzlo dvou míst UNESCO (Krakov a Vělička).

8.12.–9.12.

so–ne

2.600,-

22-459

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, cesta do Rakouska,
LINEC, výstava betlémů na zámku, adventní trhy, tažení adventních svíček, WELS, ubytování v centru
ve čtyřhvězdičkovém hotelu, na 4 pódiích se střídá
1.200 zpěváků ze 60 sborů ve zpívání koled, adventní
trhy, tradiční řemesla, 100 andílků a rozdávání cukroví,
fakultativně společná večeře
2. den: ŠTÝR, expozice betlémů, vánočních ozdob, adventní trhy, vánoční poštovní úřad, HIRSCHBACH, muzeum selského nábytku, výstava betlémů, Weinberg,
zámecký advent patří k nejkrásnějším v Horním Rakousku, tažení svíček z vosku, malování na keramiku,
skláři, řezbáři, pekaři, vůně pečených jablek a svařeného vína, světoznámý křídlový oltář v KEFERMARKTU z časů gotiky, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel****ve
Welsu, 1x bufetová snídaně, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné (30 €). Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1x večeři v minipivovaru.

Festival štól v Drážďanech, Míšeň a zámek Moritzburg.
1.12.–2.12.

so–ne

2.600,-

7.12.–9.12.

22-460

1. den: odjezd v 5.30 h, DRÁŽĎANY,
účast na festivalu vánočních štól, průvod historických
postav, krátká prohlídka města, adventní trhy
2. den: MÍŠEŇ, prohlídka dómu a muzea porcelánu
s téměř třemi
tře tisíci exponátů, vánoční trh, prohlídka dómu, zámek
záme Moritzburg z pohádky Tři oříšky pro Popelku, pevnost
pevn
Königstein v krajině stolových hor Saského Švýcarska,
Švýcar
romantický vánoční trh v pevnosti, návrat
do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje
za
dopravu autobusem, 1x hotel*** se
snídaní, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 450 Kč za večeři
Příplat

pá–ne

2.990,-

21-240

1.–2. den: odjezd z Prahy před půlnocí, KRAKOV, největší
evropské náměstí Rynek, adventní trhy s polskými specialitami, Krakovské jesličky, možnost návštěvy galerie (Leonardova Dáma s hranostajem) nebo využití aquaparku
3. den: solný důl VĚLIČKA a zastavení u slavnostně vyzdobených kalvárií Kalwaria Zebrzydowska, návrat do
půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (84 Kč), vstupné (80 PLZ).
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za 1x večeři s nápojem.
Více informací na str. 36 nebo na www.geops.cz.

Advent v Lipsku
a Tropický Gondwanaland
Uvidíte opravdovou novinku Gondwanaland z r. 2011
– tropický deštný prales 3 kontinentů a zažijete atmosféru adventních trhů v Lipsku.
8.12.

B80 – Advent
v Drážďanech a Sasku

Ucelenou nabídku
Uce
adv
adventních zájezdů
naleznete na
w
www.adventy.cz
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Kouzlo adventu a uliček starého města Éguisheimu

Alsaská zimní
pohádka nejen o víně

Pohádkové zámky
Ludvíka Bavorského

30.11.–2.12.

Zasněžené rakouské hory, betlémy, slavnostně vyzdobená městečka, místa kde vznikla slavná píseň, tradiční vánoční trhy, příjemná předvánoční nálada, poštovní vánoční úřad.
7.12.–9.12.

Neuschwanstein, hrad jak z pohádky

so

790,-

21-268

1. den: odjezd z Prahy v 6.30h, (UL a po trase) do SRN,
Gondwanaland, skutečný deštný prales Afriky, Asie
a Jižní Ameriky uprostřed LIPSKA, 40 exotických zvířecích druhů a 500 různých stromů a rostlin pod jednou
zastřešenou plochou větší než dvě fotbalové hřiště, živé zkameněliny ve vulkanických jeskynních (lenochodi,
leguáni, varan komodský, tapír či tomistoma úzkohlavá…), pohybujete se po lávkách nad výběhy, ...a k tomu
všemu ještě adventní trhy na náměstích původně středověkého města LEIPZIG (Lipsko), návrat do Prahy večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné (17+8 € , slevy pro děti)

Vánoční atmosféra rozehřeje srdce každého

Chcete zažít netradiční víkend a třeba s celou rodinou?
Navštivte s námi netradiční ZOO v korunách stromů. Zažijte vánoční atmosféru na adventních trzích a můžete
si vyfouknout i vlastní vánoční kouli v tradiční sklárně.
*8.12.–9.12.

so–ne

2.990,-

21-265

1.den: odjezd z Prahy v 6.00, přejezd do Bavorska,
BODENMAIS, prohlídka tradiční sklárny s možností vyfouknout si skleněnou kouli, NEUSCHÖNAU a stezka korunami stromů – unikátní atrakce NP Bavorský les,
dřevěná lávka vede větvemi lesních velikánů, (asi 50 minut),
rozhledna, ZOO v lese – průchody přímo skrz výběhy s divočáky a jeleny a kolem výběhů s vlky, rysy, medvědy… několik variant, až 7km, adventní trhy, ubytování
2. den: rokokový kostel Fűrstenzell, dědictví Fischera z Erlachu, PASOV – historické biskupské město na
soutoku tří řek, barokní dóm s největšími varhanami, romantika uliček, muzeum skla s velikou expozicí českého křišťálu, možnost projížďky lodí, adventní trhy a vánoční atmosféra
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel v ČR, 1x snídaně, průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění a veškeré vstupné (30 €)
Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B81 – Berchtesgaden
a Mozartův Salcburk
Dvě romantické končiny v Rakousku a Bavorsku.
Po stopách Tiché noci. Koupání v solných lázních.
30.11.–2.12.
7.12.–9.12.
14.12.–16.12.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

2.800,2.800,2.800,-

22-461
22-462
22-463

1. den: noční odjezd z Prahy ve 23.45 h
2. den: BERCHTESGADEN: nejstarší německá palírna
s degustací, solný důl (podzemní solné jezero, hornický
vláček, dvě skluzavky, podzemní lanovka), plavba lodí
po Königssee, koupání v lázních Watzmann Therme (vytápěné dřevem, vnější i vnitřní bazény, tobogán, ...),
nocleh v hotelu*** u Berchtesgadenu
3. den: SALCBURK, slavné vánoční trhy, po stopách
vánoční písně Tichá noc, domek autora textu Josefa Mohra v Salcburku, OBERNDORF, kaple Stille Nacht,
o Vánocích roku 1818 zde zazněla nejslavnější vánoční
píseň všech dob, návrat do Prahy v noci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj. 450 Kč za večeři.

ADVENTY S KOUPÁNÍM
Vánoční atmosféru historických měst,
kouzlo adventních trhů vystřídá pohoda
v termálních či slaných lázních s wellness
a saunovými světy.

Budapešť v čase
adventu s termály
Maďarská tržnice a gastronomie, termální lázně, atmosféra adventních ulic a náměstí vás jistě okouzlí.
7.12.–9.12.

B82 – Salcburk,
advent a termály
Salcburk, hrad Hohenwerfen, zámek Hellbrunn,
termální lázně Bad Hofgastein. Návštěvu několika
adventních trhů spojíme s příjemným pobytem v teplé
vodě termálních lázní.
30.11–2.12.

pá–ne

2.800,-

22-464

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h
2. den: termální lázně Bad Hofgastein, pobyt cca 5–6
hodin, venkovní i vnitřní bazény s teplou termální vodou
pod horskými dvoutisícovými štíty, tobogány, vodní kino,
vířivky, divoká řeka, relaxace, ubytování v centru BISCHOFSHOFENU na dohled od skokanských můstků, výjezd na
adventní trh v hradní pevnosti Hohenwerfen, večer malé setkání s krampusáky se sklenkou šnapsu
3. den: Adventní trhy na zámku biskupů Hellbrunn, jeden z nejkrásnějších adventních trhů Salcburska, na největší středověké pevnosti v Evropě hradě Hohensalzburg,
SALZBURG, prohlídka, volno k návštěvě expozici i adventních trhů, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 1 x nocleh ve gasthofu*** (pokoje
s příslušenstvím) vč. snídaně (bufet), průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupy (30 €).
Příplatek 300 Kč za 1lůž-. pokoj, 450 Kč za večeři.

B83 – Štýr, město
Vánoc a termální vody
Pohoda v rakouském městě Vánoc a nejlepší rakouské
termální bazény...
15.12.–16.12.

so–ne

2.700,-

22-465

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, ŠTÝR, historické město s adventními trhy, největší výstava vánočních ozdob, ježíškovský
poštovní úřad, největší betlém světa, dráha světem Vánoc,
adventní trhy, WELS, ubytování v centru města, adventní trhy, možnost zajištění večeře v minipivovaru
2. den: celodenní pobyt v termálních lázních Eurotherme, dva aquaparky z jedné šatny Aquapulco a Colorama. Návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x hotel**** se snídaní (bufet), průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné.
Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1x večeře v minipivovaru.
Aquapark Aquapulco: Karibská atmosféra na ploše
3.100 m2, bazén s mořskými vlnami, pláž, 5 tobogánů,
jízda na nafukovacích kruzích a tunel se audio-vizuálními efekty, divoká voda, dětský bazén, pirátská loď, masáže, solária, restaurace, velké vnější bazény (30–32 ˚C).
Aquapark Colorama: První rakouské lázně využívající barevného světla – relaxace, zklidnění organismu, uvolnění napětí. Jachta napuštěná termální vodou s vířivkami,
masážní lůžka, velké vnitřní i vnější bazény (32–34 ˚C).

1denní adventní zájezdy pro kolektivy od 520,Salcburk, Salcburk...

...jdou spolu do Betléma

pá–ne

3.790,-

21-334

1. den: odjezd z Prahy v 23 h (HK, Pa, Br)
2. den: BUDAPEŠŤ, projížďka centrem města, PEŠŤ a její centrum, nejslavnější tržnice a Váci utca s vánoční výzdobou a advetními trhy na náměstíčkách, 1. metro na
evropském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, koupání
v lázních Széchenyi, večeře
3. den: BUDAPEŠŤ, římské město Aquincum, hradní čtvrť
(Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), fakult. exkurze
do parlamentu, fakult. koupel v luxusníh termálních lázních
hotelu Gellért nebo jiných dle výběru, fakult. maďarská palačinka na rozloučenou, odjezd, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu, 1x hotel v Budapešti, 1x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (84 Kč),
vstupné, lázně a metro (30 €).
Příplatek 450 Kč za 1lůž. pokoj.

B84 – Sen v bílém
Podmanivá atmosféra vánoc v zachovalých středověkých městech, živý betlém, svařené víno, ovocný punč,
tradiční adventní trhy... Rothenburg, Wurzburg,
Bamberg, Bayreuth v čase adventu.
24.11.–25.11.
1.12.–2.12.
8.12.–9.12.
15.12.–16.12.

so–ne
so–ne
so–ne
so–ne

2.900,2.900,2.900,2.900,-

22-466
22-467
22-468
22-469

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, město Vánoc ROTHENBURG, zachovalé středověké opevnění, atmosféra křivolakých uliček, vůně bílého svařeného vína, tak typická
pro Franky, legendární vánoční trh Reiterlesmarkt s tradicí 500 let, světoznámé obchody s vánočním zbožím,
WÜRZBURG, adventní trhy na historickém náměstí, barokní rezidence – , středověký Starý mohanský most se
sochami, nocleh v hotelu*** s wellness centrem v Bad
Kissingen
2. den: BAMBERG, středověké město – , adventní
trh provoněný ovocnými punči – regionální specialita, 35 jesliček po starém městě, BAYREUTH, město
spojené s Wagnerem ozdobené 7km dlouhým světelným
řetězem, opera, adventní trhy, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** s bazénem, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj, 450 Kč za 1x večeři.

Německo, Rakousko a Maďarsko

Advent v korunách
stromů a Bavorský les

Koupání uprostřed hor v lázních Bad Hofgastein

B — Adventní zájezdy

Symbolem německých Vánoc je „drážďanská štola“

B85 – Karibská laguna
a rakouské město Vánoc
Adventní trhy Štýru, Welsu, Pasova, slané lázně Geinberg.
15.12.–16.12.

2.700,-

*2.160,-

22-470

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, ŠTÝR, historické rakouské město Vánoc ŠTÝR, největší betlém světa,
největší výstava vánočních ozdob na světě, vánoční ježíškovský poštovní úřad, mechanický betlém, dráha světem Vánoc, jesličky na vorech na řece, výstavy betlémů, dojezd na ubytování v centru půvabného města
WELS, volno k návštěvě adventních trhů, pro zájemce
večeře v minipivovaru
2. den: termální lázně Geinberg, vnitřní i vnější bazény
s termální, slanou i normální vodou, venkovní Karibská
Laguna s vodou se solí z pravěkého moře, podvodní
hudba, teplota vody (28–36 ˚C), PASOV, překrásné adventní trhy před dómem, návrat do Prahy okolo 23 h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel**** v Welsu, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €). *Cena pro dítě do 15 let na přistýlce.
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.
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Vánoce pod horami

LUXUSNÍ ADVENTY
Pohodové adventní víkendy s luxusním
ubytováním v centru měst s vánočními trhy a s možností variability programu (večerní procházky městem, kocerty, wellness, ...).

Bílá pohádka v Mozartově Salcburku

B88

Salcburk a termály Bad Ischl
Mozartovo město Salcburk s dostatkem času na prohlídku města, galerií i vychutnání atmosféry adventních
trhů. Na závěr koupání v luxusních termálech Bad Ischl.
24.11.–25.11.

B86 – Adventní Vídeň
s ubytováním ve městě

B — Adventní zájezdy

Rakousko a Německo

Adventní zájezd do Vídně s ubytováním ve Vídni, možnost večerních procházek městem.
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24.11.–25.11.
1.12.–2.12.
8.12.–9.12.

so–ne
so–ne
so–ne

2.990,2.990,2.990,-

22-471
22-472
22-473

1. den: odjezd z Prahy v 5.30, prohlídka VÍDNĚ s místním průvodcem, kostel Karla Boromejského, vyzdobená Korutanská ulice, Staré město, habsburský zámek Hofburg, kostel sv. Ruprechta, odpoledne volno k návštěvě
překrásných adventních trhů před radnicí, nocleh
v luxusním hotelu na ostrově mezi Dunajem a dunajským
kanálem nedaleko UNO City, možnost večerní návštěvy města – u hotelu je stanice metra (10 minut jízdy do
centra, jedna jízdenka asi 2 €)
2. den: adventní trhy před zámkem Schönbrunn,
možnost prohlídky zámku, volno ve Vídni, individuální
návštěvy galerií, muzeí, skvělé kavárny a cukrárny, adventní trhy, návrat do Prahy do 23h (Pe)
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí, možnostem řidičů a aktuálním podmínkám.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel****, 1x snídaně,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €).
Příplatek 450 Kč za 1.lůž. pokoj, 550 Kč za večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B87 – Advent v Salcburku
a u jezera Wolfgangsee
Předvánoční víkend s poklidným programem a kontrastem pohádkového Salcburku a kouzelného jezera Wolfgangsee.
7.12.–9.12.

2.850,-

*2.280,-

22-474

1.–2. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 h, adventní SALCBURK, prohlídka města, adventní trhy před dómem, na
náměstí u zámku Mirabell a v pevnosti vysoko nad městem, nádherně vyzdobená ulice Getreidegasse, zastávka
na adventní trh v zámku Hellbrunn a adventní trh v pevnosti Hohenwerfen, nocleh v hotelu*** v centru v Bischofshofenu s večerním překvapením
3. den: zastávka na trzích u baziliky v MONDSEE, advent na jezeře Wolfgangsee ve třech městech (jeden
z nejkrásnějších adventů Rakouska):
ST. WOLFGANG se slavným kostelem, mozartovský ST. GILGEN
a STROBL s výstavou betlémů
a živými jesličkami, mezi městy plují lodičky, možnost výjezdu zdejší zubačkou Schafbergbahn s punčem na vyhlídkovou
plošinu, odjezd kolem 17 h, návrat do Prahy okolo 23 h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** v Bischofshofenu, 1x snídaně, večerní program, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění a vstupné (30 €).
* Cena pro dítě do 15 let na přistýlce.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

so–ne

2.990,-

22-475

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, SALCBURK, Mozartův rodný dům, dóm, fakult. výjezd lanovkou k pevnosti,
cukrárna, kde se vyrábí ty pravé Mozartovy kuličky, adventní trhy před dómem, doporučujeme Salcburskou kartu
(zlevněné vstupy), ubytování přímo ve městě, večerní volno
k návštěvám koncertů a posezení v restauraci
2. den: dopoledne volno v SALCBURKU, využijte salcburskou kartu – prohlídky muzeí, galerií, procházka po
adventních trzích, lázeňské letovisko BAD ISCHL, koupání v luxusních termálních lázních se slanou vodou
nebo procházka městem, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel**** v centru Salcburku, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 450 Kč za 1lůž. pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 600 Kč za Salcburskou kartu (24 hodin).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B89 – Norimberk a Bamberk,
advent mnoha nej
Město Norimberk a nejslavnější adventní trh světa Vám
představí místní česky mluvící průvodkyně. Víkend zakončíte prohlídkou nejzachovalejšího německého historického města Bamberk.
15.12.–16.12.

2.900,-

*2.350,-

22-476

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, NORIMBERK, bavorské
město s nejslavnějším adventním trhem světa, hrad,
Dürerův dům, minipivovar, ubytování v hotelu**** v centru města, doporučujeme návštěvu vánočního obchodu
firmy Käthe Wohlfahrt (dřevěné louskáčky, vánoční pyramidy, a další typické produkty staroněmeckých Vánoc)
a Bratwursthäusle se slavnými Norimberskými klobáskami
2. den: BAMBERK, pro svou polohu přezdívaný „malá
Praha“, jedno z nejzachovalejších historických měst
Německa – , radnice uprostřed řeky, Císařský dóm, renesanční Starý zámek, barokní Nový zámek, měšťanské
hrázděné domy, adventní trhy v nádvoří hradu, místní černé „kouřové pivo“, čtvrť „malé Benátky“ a cesta betlémů
po starém městě, zastávka ve FORCHHEIMU, středověká
hrázděná radnice s nejkrásnějším adventním kalendářem světa, návrat do Prahy okolo 23 h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel**** v centru Norimberka, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €).
* Cena pro dítě do 15 let na přistýlce.
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B90– Advent v Bavorsku
Nejslavnější německé adventní trhy s koupáním.
24.11.–25.11.
8.12.–9.12.

so–ne
so–ne

2.900,2.900,-

22-477
22-478

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, WÜRZBURG, barokní residence a starý kamenný most, adventní trhy, hotel u lázní BAD KISSINGEN, možnost využití hotelového wellness
nebo fakult. návštěva lázní Kiss Salis či návštěva města
s nejdelším betlém světa ze svítících provazů
2. den: ROTHENBURG, německé město Vánoc, středověké centrum s hradbami, trhy, NORIMBERK, město s nejslavnějším adventním trhem světa, návrat do Prahy okolo 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** s bazénem (vstup do bazénu v ceně), 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €). (Pe)
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Štýru se ne náhodou přezdívá „Město Vánoc“

B91

Graz, město mnoha nej
a klášterní perličky
Největší adventní kalendář, největší ledové jesličky, největší klášterní knihovna a největší středověká sbírka zbraní na světě, **** hotel v centru.
8.12.–9.12.

so–ne

2.900,-

22-479

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, GRAZ – , město několika „nej“ na světě, nejstarší štýrsko-hradecký trh se
selskými produkty, vánoční vláček, zvonkohra, štýrská
gastronomie a umělecký trh s lidovými řemesly, koncerty lidových souborů, ubytování v centru starého města
2. den: REIN, nejstarší rakouský cisterciácký klášter s výstavou betlémů, ADMONT s klášterní knihovnou,
SPITTAL AM PYHRN, perníkové městečko v miniatuře (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel**** v centru (2lůž. pokoje), 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění a vstupné (20 €).
Příplatek 450 Kč za 1x večeři.

B92 – Adventní
víkend v Berlíně
Jedinečný zájezd do „města budoucnosti“ s kombinací
prohlídky města, nákupů na adventních trzích a možnosti návštěvy muzeí. To vše s ubytováním v moderním
hotelu v Berlíně.
8.12.–9.12.

2.900,-

*2.350,-

22-480

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, BERLÍN, prohlídka
města a především adventní atmosféra německé metropole, historický adventní trh, neuvěřitelná světelná výzdoba, třída Unter den Linden, Braniborská brána, Humboldtova universita, Muzejní ostrov, Říšský sněm
2. den: celodenní pobyt v největším aquaparku
Evropy Tropical Islands, exotika oceánských ostrovů,
karibská show, plavecké a zážitkové bazény, sauny a tobogány, příjezd do Prahy okolo 23 h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel**** v Berlíně, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €).
*Cena pro dítě do 15 let na přistýlce.
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 1x večeři.

B93 – Advent
v Pasově a na Innu
Advent v Pasově a vánoční trhy na bavorských historických místech anebo pohodový den v termálních lázních a saunách. S ubytováním v centru Pasova.
24.11.–25.11.

so–ne

2.900,-

22-481

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, PASOV, starobylé kulturní město ve vánočním rouchu, barokní dóm sv.
Štěpána s největšími varhany na světě, muzeum
skla, největší sbírka českého křišťálu na světě, fakult. plavba lodí na soutoku tří řek, adventní trhy jen kousek od hotelu
2. den: dva programy dle výběru: den v největších německých termálních lázních BAD FÜSSING: tři areály
s termální léčivou vodou, masážní lehátka, trysky, sirné
zřídlo, vodní promenáda, saunový svět v bývalém barokním statku nebo advent na Innu, BURGHAUSEN, adventní trhy pod nejdelším hradem na světě, hlavní německé poutní místo ALTÖTTING, trhy na náměstí,
mechanický betlém, na závěr rovněž čas na termální
koupel, návrat do Prahy do 23. hodiny (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel**** v centru Pasova, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 350 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

KRAMPUSLAUF – běh čertů je fantastická alpská tradice stará stovky let. Průvody
čertů (passy) s námi můžete vidět v Rakousku, jižním Tyrolsku i Bavorsku. Nejprestižnější Krampuslauf je ve Schladmingu.

B94 – Advent na zámcích,
Salcburk a průvod čertů
Navštivte s námi jeden z nejkrásnějších adventních trhů v Salcburku, vychutnejte si předvánoční atmosféru.
24.11.–25.11.

so–ne

2.800,-

22-482

1. den: odjezd z Prahy ve 5.30, přejezd do Salcburska,
advent na nádvoří arcibiskupského zámku v HELLBRUNNU, ubytování v okolí Salcburku, účast na shromáždění horských čertů – krampuslauf v některé obci v okolí (očekává se 600 čertů)
2. den: adventní SALCBURK, trhy před dómem, v pevnosti, u letohrádku Mirabel, MONDSEE, trh před bazilikou a v zámeckých arkádách, idylická městečka
u Wolfgangsee – ST. GILGEN a ST. WOLFGANG, tradiční trhy, plavba lodí kolem obří lucerny, návrat do Prahy před půlnocí (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €).
Příplatek 300 Kč 1lůžkový pokoj, 450 Kč 1x večeře.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B95 – Schladming,
největší krampuslauf světa
Zažijte s námi jednu z nejstarších rakouských tradic třeba komfortně přímo z okna vašeho hotelu.
24.11.–25.11.

so–ne

3.100,-

22-483

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, SALCBURK, Mozartův rodný dům, dóm, fakult. lanovkou k pevnosti,
cukrárna, kde se vyrábí ty pravé Mozartovy kuličky, adventní trhy, večerní SCHLADMING, ubytování,
největší shromáždění čertů v rakouských zemích,
tradiční folklórní podívaná přímo u hotelu, následně
probíhá od 21 h čertovský večírek u sjezdovek (dostupný od hotelu)
2. den: MONDSEE, bazilika, adventní trhy na nádvoří
zámku, lázeňské město BAD ISCHL, koupání v lázních
se slanou termální vodou, vnitřní i venkovní ohřívané
bazény s výhledy na hory, nebo procházka parkem kolem
habsburské vily, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (30 €).
Příplatek 300 Kč 1lůžkový pokoj, 450 Kč 1x večeře.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B97

Advent v Solné Komoře
a slané termály v Bad Ischlu
Nejkrásnější momenty adventních tradic v půvabné
a romantické jezerní krajině zvané „země adventu“.
7.12.–9.12.

pá–ne

3.900,-

22-485

1. den: odjezd z Prahy v 5.30, romantický advent na
vodním zámku Orth, tradiční advetní trh na nádvoří,
advent u jezera Traunsee, GMUNDEN, adventní trhy, keramická zvonkohra, nocleh v centru GMUNDENU
2. den: zastávka v kostele ve tvaru lodi v TRAUNKIRCHENU, advetní trhy v BAD ISCHLU, mechanický betlém, pro zájemce zbytek dne v termálních lázních, ostatní jedinečné advetní trhy v HALLSTATTU a advent ve
STROUBLU u Wolfgangsee, živý betlém
3. den: město BAD ISCHL, koupání v Císařských lázních (slaná termální voda, masážní lehátka, vířivky, venkovní areál s krásným výhledem na hory, saunový svět),
adventní trhy, advent u jezera Wolfgangsee – ST.
WOLFGANG, ST. GILGEN, možnost plavby po jezeře kolem obří svítící lucerny, návrat do Prahy před půlnocí (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, loď
a vstupné do objektů i na akce (30 €).
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

B98 – Ďábelská noc
...s největším alpským aquaparkem s termální vodou
a největším čertovským průvodem. Na programu jsou
i adventní trhy v Salcburku a Hellbrunnu.
23.11.–25.11.

pá–ne

2.800,-

22-486

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h, BAD HOFGASTEIN, koupání v termálních lázních pod dvou tisícovými alpskými vrcholy (cca 4 hodiny), ubytování v BISCHOFSHOFENU, večerní SCHLADMING, účast na největším
rakouském průvodu čertů (cca 1.000 krampusů)
3. den: SALCBURK, Mozartovo město, museum,
adventní trhy, Hellbrunn, adventní trhy na nádvoří
zámku, návrat do Prahy před půlnocí (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné.
Příplatek 300 Kč za 1lůž. pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

2.900,-

Luxusní zájezd do adventní Vídně s noclehem v hotelu
s návštěvou kláštera Heiligenkreuz a lázní Baden. Tradiční průvod čertů. Koupání v termálech.
1.12.–2.12.

so–ne

2.700,-

22-414

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, VÍDEŇ, pěší prohlídka centra, Kärntnerstrasse, Hofburg, Staré město, volno
k návštěvě adventních trhů před vídeňskou radnicí a na přilehlých prostranstvích, čas na galerie a muzea
2. den: klášter Heiligenkreuz s románskou bazilikou,
lázně BADEN, nádherný adventní trh na náměstí, tradiční
Krampuslauf – 150 čertů a percht běží adventními trhy a městem, betlémy, vánoční zpěvy živých kapel v ulicích, možnost koupání v císařských termálních lázních
Römertherme, v Evropě největší plně klimatizované lázně z 19. stol., voda o teplotě 36 ˚C, tradiční rakouské muzeum historických panenek, hraček a plyšových medvědů,
Beethovenův dům, Muzeum císaře Franze Josefa, návrat
do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 1x nocleh ve *** hotelu se snídaní, průvodce, pojištění proti úpadku.
Příplatek 300 Kč za 1lůž.pokoj, 450 Kč za večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Čerti z Karibiku
Největší průvod čertů na světě, adventní trhy na
ostrově i v poutním místě, solný důl, Karibská laguna
se slanou vodou, mechanický betlem...
23.11.–25.11.

pá–ne

2.800,-

22-420

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h
2. den: solný důl v Berchtesgadenu, 2 skluzavkami k podzemnímu solnému jezeru, plavba s hudbou
a magickým osvětlením, jezero Chiemsee, plavba lodí na
jedinečný adventní trh v ostrovním klášteře, SCHLADMING, největší čertovský průvod na světě, víc jak tisíc krampusů, horských čertů v jedinečné show, nocleh
3. den: ALLTÖTING, adventní trhy v nejvýznamnějším bavorském poutním místě, mechanický betlém, koupání
v Karibské laguně – 3.000 m2 vodní plochy o teplotě až
36 ˚C, termální voda ve vnitřních i venkovních bazénech,
venkovní oválný bazén se slanou vodou ve stylu Karibské laguny, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 1x nocleh v hotelu (pokoje s přísl.), 1x bufetová snídaně, průvodce.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Adventní trhy u jezera Traunsee a Wolfgangsee, lázeňské město Bad Ischl, účast na největším průvodu čertů
na světě a vánoční atmosféra města Salcburk.
24.11.–25.11.

Obří adventní věnec, čertovský běh, andělský poštovní
úřad, živé jesličky, adventní kalendář velikosti domu, vánoční trhy, kláštery, historická města, zasněžené Alpy.
so–ne

Vídeň, čerti
a císařské lázně

B100 – Advent na jezerech
Solné komory a největší
čertovský průvod světa

B96 – Štýrské hory
a údolí vína
1.12.–2.12.

Děsivý průvod čertů se valí Schladmingem

Rakousko

ADVENTY ZA ČERTY

Kouzlo Vánoc

B — Adventní zájezdy

Vánoční poštovní úřad v Christkindlu

22-484

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, advetní trh v MARIAZELLU, nejznámější rakouské poutní místo, mechanické
jestličky, obří advetní věnec a kalendář, prohlídka likérky
s degustací, ubytování v hotelu v centru s přímým vstupem do wellness centra (za příplatek), možnost individ.
večerních procházek
2. den: VÍDEŇ, krátká procházka městem, volno k návštěvě adventních trhů, výstava betlémů, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** se snídaní, průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné.
Příplatek 450 Kč za 1x večeři (před čerty).

Aktuální nabídka
na www.adventy.cz

so–ne

2.990,-

22-487

1. den: odjezd z Prahy v 5.30, GMUNDEN, adventní trhy
u jezera Traunsee, adventní trhy v lázeňském městě BAD
ISCHL, mechanický betlém, SCHLADMING, ubytování,
největší shromáždění čertů v rakouských zemích, tradiční folklórní podívaná přímo u hotelu, následně probíhá
od 21 h čertovský večírek u sjezdovek (dostupný od hotelu)
2. den: SALCBURK v čase adventu, slavné trhy před
dómem, prohlídka města, Mozartův dům, adventní trhy ve ST. GILGEN a ST. WOLFGANG, plavba po jezeře
Wolfgangsee kolem obří lucerny a dalších ozdob, návrat do ČR před půlnocí (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, loď
a vstupné do objektů i na akce(30 €).
Příplatek 300 Kč 1lůžkový pokoj, 450 Kč 1x večeře.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

71

Oběd mezi vrcholy nejvyšších evropských hor

C — Pohodové týdny v horách s turistikou

Rakouské Alpy s kartou

POHODOVÉ
TÝDNY V HORÁCH
S TURISTIKOU

72

Pohodové týdny v horách, především v Alpách,
osloví každého návštěvníka nejhezčích evropských
hor. Přijdou si na své milovníci náročné horské turistiky
i pohodlných horských procházek, program je přizpůsoben náročnosti, zkracování túr lanovkou možné.
Ubytování je většinou situováno na jednom místě,
většinou ve vysokohorském hotelu nebo penzionu, což
umožňuje variabilitu programu. Výjezdy autobusu jsou
do vzdálenosti 50 km od ubytování.
Hotely a penziony jsou většinou*** s 2lůžkovými
pokoji s příslušenstvím na pokoji. Penziony mívají sauny nebo možnost bazénu.
Stravování: Zájezdy mají v ceně polopenzi, výjimečně
možnost přikoupení večeří. Snídaně formou švédských
stolů, večeře o 2–3 chodech. Často bývá připravena při
příjezdu snídaně. Občas je zpestřením grilování, ochutnávka místních vín nebo specialit.
V případě špatného počasí si CK vyhrazuje možnost změny programu nebo pořadí výletů.

RAKOUSKÉ ALPY
S KARTOU
Chcete si užít památky, muzea a hory
s komfortem a bezstarostně? Rakouské karty vám otevřou brány do ráje! Budete mít bezplatný přístup či vysoké
slevy do desítek pamětihodností, muzeí,
lázní, bazénů, na hrady, zámky i do národních parků. Svezete se lodí, železnicí, lanovkou
i horskou dráhou. Navštívíte zábavní parky a sportovní
centra. Které karty Rakousko nabízí? Salcburská
karta
Lechtalská karta
Korutanská karta
Dachsteinská karta Savojská karta
V zájezdech je karta většinou obsažena již v ceně!

C1 – Lechtalské údolí
s kartou
Nenáročná turistika v kouzelné alpské přírodě, vysokohorská silnice Silvrettastrasse s nádhernými výhledy,
nejkrásnější vesnice Evropy, Lechtalská karta v ceně.
30.6.–5.7.
11.8.–16.8.

so–čt
so–čt

9.650,9.650,-

22-488
22-489

1. den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Pl), malebné údolí Tannheimertal, procházka kolem jezera Vilsalpsee
2. den: LECH AM ARLBERG, „nejkrásnější vesnice Evropy“, lanovkou do výšky 2.350 m, výhledy, lanovkou na
Schlegelkopf, turistika oblastí s vápencovými skalami
3. den: autobusem po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse zvané „cesta snů“, nenáročná procházka kolem přehrady, výhledy na jezera a ledovce, návštěva továrny na špek, možnost nákupu
4. den: vesnice BACH, lanovkou Jöchelspitzbahn do výšky 1.768 m, naučná stezka alpskou flórou, procházka údolím Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall
5. den: z WARTHU lanovkou Steffisalpexpres do výšky
1.884 m, lehké nebo středně náročné túry, např. cesta k jezeru Körbersee, variantně procházky Lechtalským údolím, možnost návštěvy aquacentra v STEEGU
6. den: údolí Namlos, osada se salašemi a horskými chatami FALLESCHEIN, procházka krásnou přírodou, odjezd do ČR kolem poledne, návrat večer (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu
ve Strefu (sauna a pára v hotelu), 5x polopenzi (snídaně bufet, 3x večeře menu a salátový bufet, 1x večeře – selský bufet nebo grilování, 1x večer s muzikou), Lechtalskou kartu
(lanovky, místní autobusy, slevy na koupaliště, bazény, ...),
průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění a další služby.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Sleva 3.760 Kč za dítě 6–13 let na 3. nebo 4. lůžku.

Na alpských loukách se fotografky vyřádí...

C2

Stubaital s kartou, svět
křišťálových vodopádů
Divoká ledovcová krajina na ledovci Stubai, pohodová turistika, hučící vodopády, rozkvetlá alpská flóra, tyrolská
metropole Innsbruck a Stubaiská karta v ceně zájezdu.
22.7.–27.7.

10.990,-

*9.790,-

22-490

1.–2. den: odjezd ráno, ubytování, večeře, autobusem do
údolí k Stubaiskému ledovci, lanovkou 3.210 m, vyhlídková terasa „Top of Tyrol“, panoramatický pohled, vycházka k impozantnímu vodopádu Grawa-Wasserfall
3. den: volný den v NEUSTIFTU, lanovkou na vrchol Elfer
(1.812 m), 2 různé výlety: nenáročná túra horskou pěšinou k salaši Issenangeralm a zpět nebo středně náročný výstup a panoramatický pěší okruh kolem azalkových polí do romantického údolí Pinnistal (4 h), příp. možnost
výletu místním busem k vodopádu v údolí Mischbach-Wasserfall nebo koupání v bazénu v Neustiftu
4. den: místním busem do FULPMES, lanovkou Kreuzjochbahn (2.136 m), 2 různé výlety: výstup k vyhlídkové
plošině „Stubaiblick“ a naučný okruh o alpské flóře
(1,5 h), zpět lanovkou nebo pěšky kolem jezera Panoramasee (2,5 h), příp. celodenní středně náročná hřebenová túra k chatě Starkenburgerhütte (2.229 m), zpět po
pohodlné cestě kolem azalkových polí (4,5 h)
5. den: 2 varianty s využitím karty: místní horskou tramvají do tyrolské metropole INNSBRUCK nebo místním busem do MIEDERS, lanovkou na vrchol Koppeneck
(1.600 m), přes rašeliniště na nejvýše položené poutní
místo v Evropě MARIA-WALDRAST, návrat lanovkou
nebo bobovou dráhou do údolí, místním busem do hotelu
6. den: WATTENS, křišťálový svět Swarovski, největší
křišťál na světě, návrat večer (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel**** v Neustiftu, 5 x polopenzi, bazén s vířivkou, saunu, páru v hotelu,
Stubaiskou kartu (lanovky, místni doprava, bazény), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do Swarovski (cca 8 €). Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.
* Cena pro dítě do 15 let s 2 dospělými na přistýlce.

C3 – Salcbursko s kartou
30.6.–6.7.

so–pá

10.990,-

22-491

1. den: odjezd ráno, středověký SCHÄRDING, hrad, údolím Innu do BRAUNAU AM INN, rodiště A. Hitlera, věž se
zvonkohrou, farní kostel, OBERNDORF, poutní kaple,
místo, kde vznikla světoznámá píseň Tichá noc
2. den: BISCHOFSHOFEN, muzeum, Sankt Johann, známý gotický Pongauer Dom z 19. st., lanovkou na Geistberg (1.767 m), horská turistika, soutěska Liechtensteinklamm, SANKT VEIT, Seelackenmuseum, selský dvorec,
zámeček Goldegg ze 14. st.
3. den: Krimmelské vodopády, lanovkou na Königsleiten (2.315 m), vláčkem do MITTERSILU, zámek
4. den: soutěska Kitzlochklamm, visuté mosty, vodopády, RAURIS, lanovkou na Hochalm, nádherné horské partie,
turistika, Hochkönig (2.941 m), DIENTEN, MÜHLBACH,
hornické muzeum, vyhlídkový Karbachalm s lanovkou
5. den: světoznámé lázně BAD GASTEIN, lanovka na Stubnerkogel (2.246 m), nejvyšší evropský visutý most, vyhlídky, železniční tunel v Böcksteinu, hrad Klammstein
6. den: ZELL AM SEE, procházkou u jezera, do soutěsky Seiserbergklamm, krápníkové jeskyně Lamprechtshöhle, LOFER, gotický kostel, radnice, nová lanovka na
Loferer Alm, jezero Königssee, projížďka lodí
7. den: SANKT MARTIN, pohoří Tennengebirge, Annaberg v údolí Lammertal, průsmyk Gschütt (964 m), GOSAU,
za přízn. počasí lanovkou na hřeben Gosaukamm, BAD
ISCHL, císařská vila, GMUNDEN, večer návrat do Prahy (Ki)
V případě velmi nepříznivého počasí bude zařazena prohlídka města Salzburg s prohlídkami interiérů objektů.
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel, 6x snídaně, Salcburskou kartu (vstupné, lanovky), průvodce, komplex. poj.
Příplatek 1.650 Kč 1lůž. pokoj. 1.090 Kč za 6x večeři.

Lanovka z Ramsau am Dachstein

C4

Dachstein, ráj v horách
Nádherná horská příroda, soutěsky, vodopády, pastviny, ledovec Dachstein a turistika pro každého. Dachsteinská karta v ceně pobytu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů a koupališť), luxusní hotel s bazénem.
6.6.–10.6.

st–ne

8.790,-

22-492

1. den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Tá, ČB), horská vesnice RAMSAU am DACHSTEIN, ubytování
2. den: variantně túra v okolí po salaších nebo autobusem k lanovce na ledovec Dachstein, lanovkou na ledovec do výšky 2.700 m, nádherné výhledy, vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“, Ledový palác
s nádhernou výzdobou, návrat pěšky nebo místním autobusem
3. den: lanovkou na Rittisberg, okružní cesty dle kondice, nádherné výhledy na Dachstein a Taury, zpět lanovkou, pěšky nebo na vypůjčených koloběžkách, odpoledne relaxace v hotelovém wellness nebo v aquacentru
v RAMSAU
4. den: variantně vycházka kolem hory Kulmberg
s nádhernými výhledy na údolí Ennstal nebo celodenní
pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády (po
dřevěných schodech a lávkách k chatě Silberkarhütte),
příp. pro zdatné výlet autobusem k vodopádu Riesachwasserfall v údolí Untertal, soutěskou po visutých mostech, žebřících a schodech k salaši Gfölleralm, výhled na
jezero Riesachsee
5. den: odjezd do SCHLADMINGU, lanovkou na horu
Planai, turistika s nádhernými výhledy, kolem poledne
odjezd do ČR, návrat večer (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel v Ramsau, 4x polopenze (snídaně formou bohatého bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru a salátový bufet, 1 nápoj u večeře (velké pivo, 1/4 l vína nebo
nealko), 1x svačina v hotelu formou bufetu – koláče,
káva, čaj, využívání wellness oázy v hotelu včetně bazénu a vířivky, pobytovou taxu, Dachsteinskou kartu
(využívání lanovek, místní dopravy, bazénů), průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění a další služby.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Cena: 4.900 Kč pro dítě 5–13 let na 3. nebo 4. lůžku,
6.900 Kč pro dítě 14–16 let na 3. nebo 4. lůžku.

Masiv Dachsteinu a zrcadlo jezera

Salcburk, zahrady a zámek Mirabell

C7

NP Vysoké Taury, svět ledovců, hor a jezer, rozkvetlá
alpská flora, pohodová turistika, relaxace v termálních
lázních, Salcburská karta v ceně (lanovky, termály).
5.8.–10.8.

10.290,-

*8.690,-

22-493

1. den: odjezd z ČR ráno, z Grödigu u Salcburku výjezd lanovkou na horu Untersberg (1.853 m), panoramatický
výhled na Salcburk a okolí, ubytování v údolí Gasteinertal
2. den: BAD GASTEIN, lanovkou na Stubnerkogel
(2.246 m), 140 m dlouhý visutý most, koupání v termálních lázních Felsentherme nebo prohlídka města,
promenáda s vodopádem, pro zdatnější středně náročná
túra k přehradě Bockhartsee nad Sportgasteinem
3. den: celodenní výlet do NP Vysoké Taury, Weisssee
Gletscherwelt, svět ledovců, hor a jezer – výjezd lanovkami do nitra hor, výhledy na ledovce a přehrady, zastávka
v MITTERSILLU, návštěva největšího evropského centra NP (svět svišťů, 3D kino, svět vodopádů a ledovců)
4. den: fakultativní program: a) lanovkou na Fulseck
(2.035 m), celodenní turistika (různá obtížnost); b) individuální výlet místním busem (1 €) do lázeňského městečka BAD HOFGASTEIN, možnost koupání v termálních
lázních Alpentherme; c) procházky údolím po Achenpromenáde nebo k hradu Klammstein, dle počasí možnost
návštěvy koupaliště Solarbad v Dorfgasteinu, možnost zapůjčení kola zdarma
5. den: celodenní výlet do překrásného údolí Rauris,
lanovkou Hochalmbahn, pohodlné túry, překrásné výhledy, koupání na koupališti v RAURISU či procházka městem
6. den: návštěva soutěsky Lichtensteinklamm, nejkrásnější, nejdelší a nejhlubší soutěska Alp, návrat do
ČR v noci (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel*** v Dorfgesteinu (2lůž. pokoje) s polopenzí (1x večeře formou
selského bufetu), Salcburská karta (využívání lanovek
a vstupy do uvedených míst), sauna a pára v hotelu, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění a další vstupné.
Příplatek 750 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění.
* Cena pro dítě do 15 let s 2 dospělými na pokoji.

C6

Vyhlídky Solné Komory

Léto v Korutanech
s výletem do Julských Alp
Ledovce, ale i teplá čistá jezera, horské louky a salaše, soutěsky a vodopády, vysokohorské přehrady,
plavby lodí, cesta zubačkou. Jezera s průzračnou vodou a teplotou až 28°C lákají ke koupání. Korutanská
karta = 5 dní lanovek v ceně.
19.8.–26.8.

ne–ne

9.990,-

22-495

1.den: odjezd z Prahy ve 22hod.
2.den: slovinské Julské Alpy, Bohiňské jezero, vodopád Savica, soutěska Korita Mostnice, lanovkou na Vogel,
možnost koupání, jezero Bled s ostrůvkem, Ossiašské
jezero
3.den : NP Nockberge, alpské horské louky a salaše,
vyhlídková silnice, lehká turistika, nejmenší lázně na světě,
zvonek štěstí, BAD KLEINKIRCHENHEIM, horské středisko, lanovkami* na výhledy nebo termální lázně
4.den: lanovkou* na vrchol Gerlitzen, vyhlídka na střední
Korutany, lehká hřebenová túra na horskou chatu Pőllingerhűtte, horské a salašnické muzeum*, Maltatal,
údolí hřmících vod se 17vodopády, včetně Fallerfallu,
nejvyššího korutanského vodopádu, nejvyšší rakouská přehradní zeď, lehká turistika
5.den: ledovce a třítisícovky, údolí řeky Mőll, Mőlltalský ledovec, propast Ragga*, koupání ve vyhřátém
jezeře Ossiach
6.den: REISSECK, nejvýše položenou úzkorozchodnou železnicí* v Evropě, Wőrthersee, nejznámější
korutanské jezero, plavba lodí*, zámek Velden, Pyramidenkogel*, vyhlídková věž, koupání, Minimundus, Evropa
v malém
7.den: jih Korutan do vápencových hor, Dobratsch,
alpská zahrádka, lehká turistika po loukách a vápencovém skalním ostrohu k vysílači (2167m), lanovkou* na
Dreiländereck, hraniční kámen Itálie, Slovinska a Rakouska, skvělý výhled na Krajnskou Goru a vrcholy Julských Alp
8.den: Milstättersee, nejhlubší korutanské jezero,
možnost koupání v průzračné vodě, klášter Millstatt, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel, 6x polopenzi,
Korutanskou kartu na 5 dní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění
*v ceně Korutanské karty

5 nejkrásnějších vyhlídek malebného jezerního světa
Solné komory v nejkrásnějším čase babího léta, v termínu svátků, na hranici 3 spolkových zemí. Prodloužený víkend v přírodním ráji.
28.9.–30.9.

pá–ne

3.700,-

22-494

1.den: odjezd z Prahy v 5.30 hod., Feuerkogel, vyhlídkový vrchol v Horním Rakousku u jezera Traunsee, lanovkou do 1.600 m, za lehkou turistikou, skvělé výhledy na
jezera Traunsee a Attersse i Langathsee nebo variantně
procházka v přírodním parku podle jezer Lanbathseen.
2.den: Výhledy centrální Solné komory, Loser, panoramatickou mýtnou silnicí na vyhlídku štýrské Solné komory,
horské pleso Augstsee, obří skalní okno, vrcholový kříž,
výhledy na Dachstein, štýrskou jezerní oblast Ausseerland, na jezero Altausser See u paty hory, BAD ISCHL, lanovkou na Katrin, přírodní ráj s obrovskou škálou procházkových okruhů s výhledy nebo variantně koupání ve slané
termální vodě v Bad Ischl, zámek Sisi Kaiservilla
3.den: Výhledy salcburské části Solné komory,
Zwölferhorn, turistický ráj nad jezerem Wolfgangsee, ST.GILGEN, Geisberg s výhledem na SALCBURK,
návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, 2x snídani, mýto na Loser, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné a lanovky.
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 900 Kč za večeře.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Hřebenová tůra v Triglavském národním parku

Lac de Montriond v Savojských Alpách

C8

Savojské Alpy s kartou
Tento zájezd Vás zavede do krásných údolí i na vrcholky hor v Savojských Alpách. Čekají Vás krásné výhledy, procházky či náročnější túry a seznámíte se s místní architekturou, tradičním životním stylem a výrobou
pravého švýcarského sýra. K poznání této oblasti Vám
pomůže i tzv. Multi pass (pro všechny zdarma), který
opravňuje používat 24 lanovek, některé údolní autobusy, vlak či koupaliště….!
1.7.–8.7
6.7.–13.7.

ne–ne
pá–pá

12.290,12.290,-

22-496
22-497

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Pa, HK, Po, Be, Pl; svoz:
Br, SV, Li, VM) do Švýcarska.
2. den: CHAMPOUSSIN, ubytování dle možnosti hotelu, seznámení s okolím, výjezd lanovkou do výšky 2000 m,
krátká vrcholová procházka s výhledy na vrcholky Dents
du Midi, zpět lanovkou nebo pěšky kolem typických salaší
3. den: výjezd první lanovkou od hotelu do výšky 2000 m,
hřebenovkou na Pointe des Mossettes, sjezd lanovkou
č. 2 k chatě Les Brochaux, pěšky k lanovce č. 3, výjezd lanovkou do Avoriaz, zpět k lanovce č. 1 podél jezera přes
Pointe de Chavanette až do hotelu, možnost lehčích
i těžších túr (např. výjezd lanovkou na Col Derachasson
a pod majestátnými štíty Pointe des Mossettes)
4. den: odjezd busem do Les Crosets, výjezd lanovkou
na Croix de Culet a okružní cestou s výhledy na Dents du
Midi či Mont Blanc zpět do CHAMPERY, možnost občerstvení na salaši Lapisa, pro zdatnější výstup na panoramatické místo Pointe de Ripaille a delší trasa pod Dents du
Midi a z CHAMPERY lanovkou zpět do Les Crosets, odjezd
busem do hotelu, večeře formou grilování
5. den: busem k ďábelské soutěsce Les Gorges du Pont
du Diable – procházka, poté busem do MORZINE, více
možností túr: a) lehká kolem jezera Lac de Montriond
b) pohodlná túra s výjezdem lanovkami na Super Morzine s výhledy, poté do AVORIAZU a lanovkami až do hotelu nebo c) středně těžká túra z AVORIAZ s výstupem na
Les Hauts Forts s výhledy, a dále přes Pointe de Chavanette až do hotelu, ostatní busem zpět do hotelu
6. den: busem do CHAMPERY (1050 m), celodenní túra
– lehčí s výstupem k chatě Banaveux a zpět okružní cestou, nebo velmi lehká tzv. Galerie Defago, což je úzká
římsa se zábradlím a nádhernými výhledy na Champery
až k restauraci Des Rives a zpět po staré cestě a pro zdatnější trasa pod Denst du Midi – výstup do výšky 1500 m
a vysokohorskou cestou přes chatu Anthene až do Signal
de Sai (nejvyšší bod cca 2050 m), dále pěšky do údolí Val
d‘illiez, místním vlakem zpět do CHAMPERY, všichni odjezd busem do hotelu, večeře – fondue.
7. den: exkurze – salaše s výrobou sýrů včetně ochutnávky, odjezd do ČR se zastávkou u největších švýcarských
vodopádů Rheinfall, krátká prohlídka
8. den: v brzkých ranních hodinách příjezd do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel, 6x snídani,
3x večeři, 1x fondue, 1x grilování, kartu Multi Pass, vstup
do relaxační zóny s krytým bazénem, saunou, parní saunou, výlety dle programu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 1000 Kč pro děti ve věku 0 – 12 let ubytované se
2 dospělými.

Rakousko, Itálie a Slovinsko

C5 – Vysoké Taury,
hory a termály

Jen trávy přežívají v drsné krajině alpských skal

C — Pohodové týdny v horách s turistikou

Léto v náručí Vysokých Taur

Savojské Alpy – Croix de Culet
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Francie, Rakousko, Německo, Itálie a Švýcarsko
C — Pohodové týdny v horách s turistikou
74

Srdce Zillertálských Alp – masiv Hintertux

Romantika horské krajiny dojme snad každého

Tak kam vyrazíme teď?

C9

C10

C12

Vydejte se s námi za nejznámějšími vysokohorskými velikány – německou Zugspitze, rakouský Piz Buin, švýcarský
Matterhorn, francouzsko-italský Mont Blanc. Cestou budete obdivovat i nádherná údolí, průzračná jezera, horské ledovce. Poznávací okruh s lehkou turistikou.

Tento zájezd Vás zavede do jedné z nejhezčí a nejfotogeničtější oblasti rakouských Alp. Zillertálské Alpy
i vedlejší Tuxerské Alpy mají působivou kulisu ledovců
i dravých řek, jezero Achensee je romanticky obehnáno horami. V ceně „Alpbachtalská slevová karta“, která umožňuje využití lanovek v údolí Alpbachtal zdarma.

Turistika v okolí masivu Marmolada, lanovkou pod
ledovec a kouzelné výhledy na Rosengarten.

Nejkrásnější kouty
Alp pěti zemí

10.6.–17.6.
5.9.–12.9.

ne–ne
st–st

10.990,10.990,-

Zillertálské Alpy
a jezero Achensee

22-498
22-499

1. den: odjezd z Prahy ráno (Pl), přejezd do Německa, německé Alpy, procházka kolem jezera Eibsee pod nejvyšší horou Německa Zugspitze, dle počasí možnost
výjezdu lanovkou na vrchol nebo procházka romantickou soutěskou Partnchklamm
2. den: vyhlídková jízda Alpami západní části Rakouska, zastávka na vyhlídce Zugspitzeblick, přejezd přes
průsmyk Fernpass, příjezd k jezeru Fernsteinsee s ruinami
hradu Sigmundsburg na ostrově, možnost projížďky na
šlapadlech nebo lodičkách, přejezd do oblasti masivu Silvretta,výjezd vysokohorskou silnicí do výšky 2.030 m
na úpatí nejvyšší hory Voralberska – Piz Buinu, nádherné výhledy na vrcholy a ledovce horské skupiny Silvretta
Gruppe, vysokohorské jezero Silvreta-Stausee
3. den: přejezd do Švýcarska, nádherné Bernské Alpy:
horské středisko GRINDENWALD (1.038 m), možnost
výjezdu na Kliene Scheideg, nádherné výhledy na pohoří Jungfrau – , v případě velmi pěkného počasí možnost výjezdu až na Jungfraujoch, nejvýše položené nádraží v Evropě, výhledy přímo na nejdelší alpský ledovec
Aletschgletscher – , v případě špatného počasí zastávka v INTERLAKENU a zastávka v centru města LUZERN,
klenot Švýcarska na březích Vierwaldstätersee, Kapličkový most, jeden z nejstarších dřevěných mostů
4. den: Walliské Alpy: výlet do světoznámého horského střediska ZERMATT, možnost výjezdu vláčkem až na
Gornergrat (3.000 m), nezapomenutelné výhledy na
symbol Švýcarska Matterhorn i na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu, při velmi pěkném počasí výjezd lanovkami až na Klien Matterhorn (3.883 m)
5. den: perly Walliských Alp: autobusem přejezd do údolí Gomstal, výjezd lanovkou na hřeben proti největšímu
alpskému ledovci Aletschgletscher – , nádherné výhledy, zastávka v historickém městě SION s kulisou dvou hradů a majestátních hor, LEUKERBAD, odpočinek v jednom
z největších švýcarských středisek s termálními lázněmi
6. den: francouzské Savojské Alpy pod střechou Evropy: celodenní putování do oblasti nejvyšší hory Evropy Mont Blanc (4.810 m) a do horského střediska CHAMONIX, možnost výjezdu lanovkou na Aiguille du Midi
(3.843 m) s nezapomenutelnými výhledy na masiv Mont
Blancu a další okolní velikány
7. den: jedinečné partie italských Alp: údolí a městečko AOSTA označované za „Řím Alp“ s římským divadlem, Lago Maggiore, velké jezero s kulisou hor v pozadí, krásné městečko STRESSA s nádhernými paláci,
romantickými promenádami po pobřeží jezera a kvetoucími zahradami, zastávka v LOCARNU, barevné město
se zahradami, večer odjezd do ČR
8. den: příjezd do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x horská chata
a 3x penzion/hotel (2lůžkové pokoje s přísluš.), 6x polopenzi (z toho 3x české kuchařky), 3x balíček na oběd,
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje lanovky,
vstupné a fakultativní akce.

30.6.–6.7.

so–pá

8.990,-

Marmolada,
královna Dolomit

22-500

1. den: odjezd z Prahy ve večer
2. den: jezero Achensee, pod masivem Rofan, v případě
hezkého počasí možnost výjezdu lanovkou Erfurterhütte,
horskou cestou okolo jezera Grubasee na Rofanspitze
(2 259 m), variantně z MAURACH podél jezera Achensee.
3. den: ALPBACH, lanovkou k chatě Begrest, Hornboden, turistika malebnou panoramatickou cestou pod
vrcholy Wiedersbeger Horn a Standkopf
4. den: srdce krásných Zillertálských Alp, od přehrady
Schlegeisspeicher malebným údolím s říčkou a vodopády, hraniční sedlo s Itálií Pfitscher Joch (2 248 m.), k chatě Rif, Passo Di Vizze, krásné pohledy na italské Alpy
5. den: lanovkou z KRAMSACHU na Sonnwendjochhaus, do sedla Rosskogel, jezero Zireinersee, ZIREINER
ALM zpět k horní stanici lanovky (cca 5 hod.), nádherné
výhledy na skalnaté štíty Rofanspitze.
6. den: Tuxer Voralpen, středisko HINTERTUX, možnost lanovkou do 3 270 m na vyhlídkovou plošinu na ledovci, turistika z 1. mezistanice lanovky na vyhlídku Tuxer Joch
(2 310 m.), údolím Weitental, krásné výhledy na údolí
Tuxer Tal a vrcholy s ledovci přes 3 000 metrů.
7. den: lanovkou z REITHU na Reither Kogel, cesta přes
Gumpoltkopf k Hechenblaikenalm a Kohlgrubenalm,
k horské stanici Wiedersbergerhornbahn, lanovkou do
ALPBACHU ( cca 3,5 hodiny), při špatném počasí romantickou soutěskou Tiefenbachklamm, příjezd v večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůžkové
pokoje), 5x polopenzi, Albachtalskou kartu (platí na lanovky 3., 4.a 7.den a koupaliště), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a ostatní lanovky.

C11 – Madesimo, alpský ráj
Italská provincie Sondrio a jeden z jeho zatím zapomenutých koutů se jmenuje Valchiavenna. Necelých 130 km od Milána nad městem Chiavenna se nachází opuštěný horský ráj – kouzelné údolí mezi alpskými
velikány, nekonečné varianty na horské túry, vodopády,
bohatá flóra, vynikající kuchyně, likéry a vína. CESTA LETECKY, horský hotel, vynikající polopenze.
25.7.–1.8.

st–st

14.990,-

22-501

1. den: sraz na letišti Praha-Ruzyně v 6.30, let do BERGAMA, tranzit do hotelu (2 h) ubytování v rodinném horském hotelu v CAMPODOLCINO, procházka po okolí
2.–7. den: relaxace nebo pěší túry podle počasí, sil
a chuti a aktuálních spojů: vyhlášenou turistickou
cestou Via Spluga pod horským sedlem Passo dello
Spluga a Via Bregaglia, u Villa Chiavenna, výlet do města CHIAVENNA, obchodní centrum, staré město, výlet
k unikátním vodopádům Borgo Nuovo a Pompejím
severu, lokalitě Piuro, túra na typickou usedlost „baita“ na horské louce „alpe“ s občerstvením pod vrcholem Pizzo Quadro, letovisko MADESIMO, prohlídka města a pěší túra do horského střediska MOTTA
a PIANAZZO, návštěva vesniček FRACISCO a MOTALLA,
procházka k nové baitě Albino, nedaleko Alpe Avera
8. den: ráno odjezd na letiště, přílet do Prahy cca v 9.30 (Ba)
Pevná obuv a dobrá fyzická kondice jsou podmínkou pro zvládnutí horských cest.
Cena zahrnuje leteckou dopravu, letištní taxy, transfery z letiště do hotelu a zpět, výlety a infomateriály, 7x hotel, 7x bohatá domácí polopenze (servírovaná večeře 5 chodů – snídaně švédské stoly), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
(224 Kč), místní dopravu, fakultativní služby (30 €) a nápoje.
Příplatek 3.000 Kč za 1lůžkový pokoj.

19.8.–26.8.

ne–ne

11.390,-

22-502

1.–2. den: odjezd z Prahy večer (Pa, HK, PO, Ta, ČB, svoz
Br, Sv, Lit, VM), transfer přes Rakousko do Itálie, příjezd
do MOLINA, snídaně, Cavalese, procházka kolem kouzelných vodopádů Cascada, sangria party
3. den: busem do S. MARTINO DI CASTROZZA, lanovkou
k chatě Punta Ces, túra s panoramatickými výhledy do
průsmyku Passo Colbridon, kolem jezera Laghi del Colbricon, do sedla Passo Rolle nebo až k Lago di Paneveggio
4. den: lanovkou z VIGA di FASSO na Ciampedie, chata
Vajolethuette, okružní cesta měsíční krajinou
5. den: busem do průsmyku San Pellgrino, lanovkou na
Col Margherita, okružní trasa s kouzelnými výhledy, nebo túra k jezeru Lago di Cavia, ochutnávka pálenky Grapa
6. den: malebné jezero Lago di Fedaia, lanovkou pod
ledovec Marmolada, možnost túry pod masivem Mesolina s fantastickými výhledy
7.–8. den: CANAZEI, prohlídka městečka, lanovkou na
Rif. Sasso Becce a Bindelovou cestou podél skal Padon k Passo Fedaia, odjezd do ČR, příjezd ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel***, 6x snídaně, 5x večeře, sangria party, vstup do bazénu se saunou, průvodce; nezahrnuje pojištění, vstupné a lanovky
(70 €). Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.

C13 – Zahrada Dolomit
Turistika v nejznámějších lokalitách Dolomit, túry
na Monte Cristallo a Drei Zinnen, minimum přejezdů.
6.7.–13.7.

pá–pá

11.890,-

22-503

1.–2. den: odjezd z Prahy večer (Pa, HK, Ta, ČB), ráno příjezd do hotelu v údolí Antholz, fakultativní výlet k jezeru
Antholzer See a procházka údolím
3. den: celodenní výlet do Dolomit, přechod masivu
Monte Cristallo (lanovka), fantastické výhledy na městečka CORTINA D’AMPEZZO a SCHLUDERBACH
4. den: lanovkou z OBERTILLIACHU, lanovkou k vrcholu
Golzentip (2.136 m), panoramatické výhledy na Lienzské Dolomity a Karnské Alpy, sestup pěšky nebo lanovkou
5. den: cesta k jezeru Misurina, mýtnou silnicí k Rifugio Auronzo (2.320 m), trasy různé náročnosti, nádherné výhledy na dominatu Dolomit Tre Cime di Lavaredo.
6. den: místním busem do průsmyku Staller Sattel (hranice Rakousko/Itálie), nádherný výstup na Rote Wand
nebo kolem jezera Obersee k chatě, návrat do hotelu
7. den: Pragser Wildsee, nejromantičtější jezero Dolomit, výstup na Gr. Apostel, lehká až středně těžká turistika, pro zdatnější výstup na Seekofel (2.180 m)
8. den: příjezd do ČR v noci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel***, 7x snídaně, 6x večeře, vstup do relaxační zóny s krytým bazénem
a fitness, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, vstupné,
místní busy a lanovky (80 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.

Dolomity – vlnobití štítů a vrcholů až k obzoru

Nad Zermattem Matterhorn v oblacích

C16

Toulky nejkrásnější oblastí Švýcarska, možnost
projížďky zubačkou na Jungfraujoch a Rýnské vodopády.

Panenská vysokohorská oblast Wallis patří k nejslunnější a nejmalebnější oblasti celých Alp. Pyšní se nejúchvatnějšími a nejvyššími štíty Švýcarska, včetně Matterhornu, Dómu a Mont Rosy.

Švýcarské Alpy, Jungfrau
18.8.–25.8.

so–so

9.390,-

22-504

1. den: odjezd z ČR v podvečer
2. den: historická městečka ZUG s výhledy na Eiger
a Jungfrau, SCHWYZ, po Axenstrasse (technická zajímavost) přes průsmyk Sustenpass (2.224 m) k patě ledovce
Steingletscher, LUNGERN, vysokohorské středisko na břehu jezera, ubytování
3. den: centrum Bernských Alp GRINDELWALD: lehká turistika v oblasti horských čtyřtisícovek Jungfrauregionu, fakultativně zubačkou přes Kleine Scheidegg
a horou Eigerem s vyhlídkami na ledovce do nejvýše
položeného nádraží v Evropě (3.454 m) na Jungfraujoch Top of Europe, skalní Trümmelbaschské vodopády
4. den: městečko MEIRINGEN a soutěsky řeky Aare
a vodopády Reichenbachfälle, fakult. lanovkou na Schynige Platte, panoramatické výhledy na jezera
5. den: kolem Vierwaldstettského jezera: ALTDORF,
legenda o V. Tellovi, horský masív Rigi, fakult. lanovkou
na vrchol Rigi Kulm, LUZERN, prohlídka města se slavným Kapellbrücke, fakult. projížďka lodí po jezeře
6. den: z LUNGERNU fakult. lanovkou na Schonbühel,
krásná vyhlídková trasa k jezeru Brienzersee, zpět pěšky,
lanovkou nebo na horských koloběžkách
7.–8. den: ZÜRICH, „výkladní skříň Evropy“ Bahnhofstrasse, cechovní domy, katedrála Grossmünster, Rýnské
vodopády (největší v Evropě), odjezd do ČR, návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, komplexní
pojištění; nezahrnuje vstupy, jízdenky, lanovky.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůž. pokoj.1.500 Kč za 5x večeře.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
Poznámka: na horský vlak Grindelwald-Jungfraujoch-Lauterbrunnen (cca 1.800 Kč) nutná předběžná rezervace.

C15 – Wallis, svět pannenské
přírody a superlativů
Pojeďte se námi do Švýcarska, do kantonu Wallis,
do údolí řeky Rhony mezi Bernské a Walliské Alpy. Vysokohorská turistika kolem jezer, majestátních vrcholů
a horských městeček.
4.7.–9.7.

st–po

8.500,-

C17

Švýcarský Wallis

29.7.–5.8.

ne–ne

9.790,-

22-506

1.–2. den: odjezd z Prahy večer, zastávka v LUZERNU,
Kapličkový most, přejezd přes Brünigpass a Grimselpass
do překrásného Gonského údolí, jeskynní termální
koupaliště v BRIGERBADU, možnost koupání
3. den: přejezd Matternským údolím do TÄSCHE, vláčkem do ZERMATTU, malebné středisko na úpatí Matterhornu, fakult. výlet horským vlakem do Gornergrattu (3.100 m), krásné rozhledy na skupinu Monte Rosa
(4.634 m), Matterhorn (4.478 m), Dom či Täschhorn nebo
zubačkou na Klein Matterhorn, variantně indiv. prohlídka ZERMATTU a příp. procházka alpskou krajinou k soutěsce Gornerschlucht a zpět
4. den: busem údolím řeky Rhôny, fakult. lanovkou
do horského střediska RIEDERALP, Aletschský ledovec – , nejdelší alpský ledovec, možnost turistiky
(6 h) do BELALPU přes Hägenbrücke, vysutý most přes
rokli Massa, ostatní lehčí turistika s výhledy mezi Mosfluh a Hohfluh
5. den: perla Alp SAAS FEE, nejstarší kamenná a dřevěná walliská stavení, panorama třinácti čtyřtisícovek
a rozsáhlé ledovce, pěší turistika horskou krajinou nebo
výjezd lanovkou a alpským metrem do 3.500 m na Mittelallalin, krásné vyhlídky, otáčivá restaurace
6. den: SION, hlavní město Wallisu, středověké uličky plné vinných sklípků, hrad Valére nebo Tourbilon, největší
alpské podzemní jezero St.-Léonard, možnost plavby, údolí Hérens proslavené zemními pyramidami
7.–8. den: BROC, exkurze do čokoládovny Nestlé
s ochutnávkou, BERN, středověké centrum – , katedrála s ohromujícím portálem, Kramgasse, hodinová věž,
odjezd do ČR, návrat do ČR v poledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, jízdné Täsch-Zermatt
a zpět, 5x horský hotel v Saas Fee (2lůž. pokoje), 5x bufetovou snídani, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje
vstupné, lanovky a fakul. akce (cca 300 CHF)
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.700 Kč 5x večeři (4 chody, 1x typická švýc. večeře).
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

22-505

1.den: odjezd z Prahy ve 22hod.
2.den: Ženevské jezero, největší švýcarské a francouzské jezero, mezi Savojskými a Bernskými Alpami, MONTREUX, s promenádami plnými exotických rostlin,
výlet lodí na hrad Chillon vestavěný do vod jezera, Lac
Souterrain, největší evropské podzemní jezero, SION, hl.
město kantonu Wallis, obklopený kopci s hrady
3.den: Grande Dixence, nejvyšší evropská přehrada,
BRIG, největší venkovní termální lázně Švýcarska,
4.den: ZERMATT, slavné lyžařské středisko ve výšce 2939–3889m, celoroční lyžování na ledovci, jedinečná kulisa Matterhornu (4478m), nejfotografovanější hora, nejvyšší lanovka Evropy na ledovec do výšky
3883m, LEUKERBAD, nejvýše položené termální
lázně v Evropě (1400m), 10 termálních bazénů, soutěska s vývěry horkých pramenů
5.den: vyhlídková cesta přes Bernské Alpy, horské sedlo ve výšce 2436m, Rhonský ledovec, prameniště řeky Rhony, oblíbený turistický cíl již na přelomu
19. a 20.stol., LUZERN, jedno z nejkrásnějších
ásnějších hist.
měst Švýcarska na jezeře Vierwaldstätter
ter See,
dřevěné mosty
6.den: návrat do Prahy ráno (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel,
3x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lanovky
Příplatek 168 Kč za komplexní
pojištění

Majestátní stěna Matterhornu

Matterhorn,
klenot Švýcarska
Procházky u úpatí hory Matternhorn, projížďka
zubačkou i lanovkou, kouzelné údolí Saas Fee a koupel v termálech.
12.8.–19.8.

ne–ne

12.990,-

22-507

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (HK, Pa, Po, Be, Pl, svoz
Br, Sv, Li, VM) přes Rakousko do Švýcarska
2. den: snídaně, STALDEN, lanovkou na Gspon, menší
túra a lanovkou do údolí, výhledy na čtyřtisícovky
3. den: TAESCH, pěšky nebo vláčkem do ZERMATTU,
různé možnosti túr s výjezdem zubačkou a lanovkou:
Riffelberg, Gornergrat, kruhový výhled na Matterhorn, ledovec Gornergletscher, Rothorn přes 4 jezera,
salaš Stafel, vláčkem do TAESCHU, večer s grilováním
4. den: lázeňské městečko LEUKERBAD, lanovkou do
průsmyku Gemmipas, Bernské Alpy, výhledy, krátká túra u jezera Daubensee, odpoledne volno, možnost návštěvy termálních lázní nebo kratší túra soutěskou s vodopádem
5. den: SAAS FEE, „alpským metrem“ na Mittelallin
s výhledy na Mt. Rosa a další „čtyřtisícovky“, možnost
dalších tůr (přes chatu Brittania do Plattjen, pěšky až na
Hannig)
6. den: GRAECHEN, lanovkou na Hannigalp, pohodlná
túra přes Wannerhorn, možnost ochutnávky vynikajícího sýra, výhledy na Fletschhorn a Weissmies, zpět do
GRAECHENU pěšky nebo lanovkou
7.–8. den: dopoledne odjezd do ČR, příjezd ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x nocleh, 6x snídaně, 4x večeře, 1x grilování, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění (za přípl. 224 Kč), vstupné a lanovky.
Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.

C18 – Matterhorn,
švýcarský diamant
1.7.–8.7.
18.8.–25.8.

ne–ne
so–so

12.990,12.990,-

22-508
22-509

1. den: odjezd z ČR večer
2. den: výjezd do průsmyku Grimsel, zastávka u odjezdu
historické parní železnice, odjezd k přehradě Mattmark
s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku, okruh okolo
přehrady a pohodlný sestup k hotelu Monte Moro v SAAS ALMAGELL
3. den: zubačkou do ZERMATTU, lanovkou k jezeru
Schwarzsee (2583 m) s výhledy, výstup k chatě Hörnli
(3260 m) na úpatí Matterhornu, sestup a lanovkou zpět
4. den: lanovkou a metrem na Mittelallalin (3460 m)
s otáčivou restaurací a výhledy, návrat do SAAS-FEE,
výstup přes Hohnegg až na Hannig (2350 m), zpět lanovkou
5. den: prohlídka ZERMATTU, Alpským metrem na
Sunneggu s jezírkem, výstup na Blauherd, sestup okolo
horských jezírek do vesničky Findeln, další sestup do Zermattu
6. den: lanovkou na Felskinn (3000 m), přes ledovec Chessjen až k chatě Britania (3030 m) – pohled na přehradu
Mattmark a průsmyk Monte Moro, návrat lanovkou do
Saas Fee, dále lanovkou na Spielboden, výstup k mohutnému ledovci, zpět lanovkou
7. den: lanovkou na Hohsaas (3098 m) – výhledy, lanovkou zpět na Kreuzboden (2397 m), vyhlídková cesta přes louky na Almagelleralp, odtud sestup do SAAS
ALMAGELL, odjezd k Ženevskému jezeru, vycházka
z MONTREUX k hradu Chillon, odjezd do ČR
8. den: návrat ráno (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůž.pok.)
s polopenzí, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje
vstupné a lanovky (137 CHF).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj
Sleva 1.000 Kč pro 3. a 4. osobu na pokoji

Švýcarsko

C14

Výhled z Gornergratu na pomalu putující ledovce

C — Pohodové týdny v horách s turistikou

Typická horská švýcarská stavení
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Zřícenina Golubac stále střeží Dunaj

C20

C21

Vydejte se s námi do Srbska, země překrásných soutěsek, kouzelných krasových útvarů, lahodných
nápojů a balkánských specialit. Téměř každý den je
procházka či túra a přitom zbyde čas na poznání tradic, folklóru a především kuchyně jednotlivých oblastí.

Divoké hory, nedotčená příroda, průzračná jezera ledovcového původu, neskutečné přírodní scenérie,
dech beroucí výhledy, krásná panoramata, to vše nabízí Prokleté hory v Černé hoře. Bydlet budeme přímo na
břehu Plavského jezera!

Na poměrně malém území se nachází jedno z nejmalebnějších a nejznámějších pohoří Černé Hory – Durmitor. Vydejte se s námi do malebné horské krajiny, kde
jsme pro Vás připravili nenáročnou turistiku kolem jezer pod majestátnými vrcholy, popřípadě do sedel a náhorních luk s nádhernými výhledy. Neopomineme ani
severní část pohoří, kde se dravou silou prodírá nejdelší
černohorská řeka Tara největším evropským kaňonem.
Ubytováni budeme v horském *** hotelu s jedinečnou
černohorskou polopenzí.

Srbsko a Černá Hora

27.7.–6.8

pá–po

13.690,-

Černá Hora – tajemné
a čarovné Prokletije

22-510

1. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bra), cesta přes
Maďarsko do Srbska
2. den: VIMINACIUM, římský vojenský tábor, Golubac,
nejmalebnější srbská hradní zřícenina, LEPENSKI
VIR s etnografickým parkem, světově jedinečné mezolitické naleziště, Kazanská soutěska, Železná vrata, majestátní přehradní hráz
3. den: v kaňonu řeky Vratna, 3 kamenné brány, stejnojmenný monastýr, proslulé Rajacké vinné sklípky,
Gamzigrad – , památka římské palácové architektury
4. den: SOKO BANJA, lázeňské středisko, turistika
v pohoří Ozren, výstup na pevnost Soko Grad, vrcholek hor s jeskyní, nejvyšší srbský vodopád Ripaljka,
5. den: turistika v pohoří Stara Planina, Midžor
(2169 m) nejvyšší hora současného Srbska, TEMSKA,
pravoslavný monastýr sv. Jiří, po silnici lemující antickou vojenskou cestu směřující do Cařihradu, PIROT,
slavné koberce, dominanta Momčilova hradu
6. den: klášter Poganovo, turistika v pohoří Suva Planina, vrchol Trem (1808 m), NIŠ, metropole jižního Srbska s pevností, muzeum Ćele Kula z lebek srbských bojovníků a s římskými vykopávkami Mediana, NIŠKA
BANJA, lázeňské město
7. den: Djavolja Varoše (Ďáblovo město) s unikátními zemními pyramidami, turistika v NP v pohoří Kopaonik zvaném „Střecha Srbska“, Markovy Stěny, výstup
na nejvyšší horu pohoří, Pančićev Vrh (2017 m) s Nebeskou stolicí, zbytky starého pravoslavného chrámu,
večer místní speciality z divočiny
8. den: pohoří Golija, NOVI PAZAR s památkami z turecké epochy, Kostel Sv. Petra – , nejstarší zachovalá církevní stavba v Srbsku, pohoří Zlatar
9. den: scenérie pohoří Tara a Zlatibor, projížďka
slavnou historickou úzkokolejkou po ŠARGANSKÉ OSMICI, skanzen Drvengrad od slavného režiséra Emira Kusturici, SIROGOJNO se skanzenem zlatiborské vesnice, výborná rakije, věhlasné zlatiborské
speciality, jeskyně Stopića Pećina, říčka Ponor tvořící přehrazené kaskádovité stupně, připomínající turecké Pamukkale
10. den: DIVČIBARE, klimatické lázně, obklopené pohořím Maljen, turistika v pohoří Maljen, možnost
ochutnávky místních specialit
11. den: návrat přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x hotel, 8x polopenzi, 1x ochutnávka sýrů a rakije, pobytovou taxu,
průvodce komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné do
objektů a lodě.
Příplatky 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.

18.8.–26.8.

so–ne

11.890,-

NP Durmitor
Dolomity Balkánu

22-511

1. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bra) dopoledne do Černé Hory.
2. den: příjezd k Plavskému jezeru ledovcového původu (mezi dvěma pohořími – Prokletije a Visitor), ubytování, odpočinek nebo možnost výstupu na vyhlídku Radunov Laz, odpoledne procházka do PLAVU, muslimské
památky z osmanské doby (Sultánská mešita)
3. den: túra do masivu Volušnica (1879 m) na černohorsko-albánském pomezí s vrcholem Taljanka (2056 m) –
krásná výhled, celodenní turistika s impozantními výhledy na známý tříhlavý vrch Karanfilu, albánskou krajinu se
salašemi atd., prohlídka muslimského městečka GUSINJE
4. den: výjezd do sedla Trešnjevik s občerstvovací základnou – velkolepý pohled na severní panorama třech
skalnatých vrcholů, výstup lesní pěšinou k salaším osady
Štavnik, horský masiv Komovi se prudce zdvihá z údolí řeky Peručica jako mohutná horská pyramida, výstup
z úpatí (cca 1800 m) na Kom vasojevički (2460 m)
5. den: přesun místní dopravou na túru k utajenému
Hridskému jezeru (pro průzračnou modrou vodu nazýván „Šťastné jezero“)
6. den: dvě varianty túr: 1) turistika v překrásném pohoří Visitor – vápencové pohoří se znaky vysokohorského krasu (nejvyšší vrchol Plana 2211 m) tvoří severní
hradbu Prokletých hor, nově vyznačená hřebenová magistrála naskýtá nezapomenutelné zážitky z úchvatných
výhledů na plavsko-gusinjskou kotlinu a Prokleté hory,
2) pro unavené oddechový den – klášter Djurdjevi stupovi ve městě BERANE, přejezd do NP Biogradská Gora,
procházka pralesem kolem jezera, odpoledne procházka
v lázeňském městě BIJELO POLJE
7. den: pěšky z PLAVU, pohodový výstup na Cecunsko
brdo, odkud jsou vyhlídky na plavské údolí, dále kolem
salaší naučnou přírodovědeckou stezkou na vrchol Kofiljači (1825 m), návrat Konjskim oborem zpět do PLAVU
8. den: přejezd na prameny Aliho Paši – některé prameny údajně obnovují ztracenou sílu, turistika pod masivem Vezírova brada s alternativami náročnosti, městečko GUSINJE, večer odjezd do ČR
9. den: příjezd do ČR pozdě odpoledne.
dpoledne.
Cena zahrnuje dopravu autobutobusem, 6x hotel, 7x snídani, 6x večeečeři, místní dopravu, výlety dle programu, průvodce; nezahrnuje
uje
komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 2.400 Kč za 1lůž.
pokoj.
Příplatek 252 Kč za komplex-ní pojištění.

Průzračné jezero v národním parku Biogradská Gora
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Národní park Durmitor – hora Bobotův Kuk

C19

Gurmánské putování
Srbskem s turistikou

C — Pohodové týdny v horách s turistikou

Velkolepý kaňon řeky Tara

13.7.–21.7.

pá–so

11.990,-

22-512

1. den: odjezd z ČR (Pa, HK, Po, Pha, Ji, Br, Bra), přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory
2. den: NP Durmitor, ŽABLJAK, horské středisko, lehká
turistika k ledovcovému Crno Jezeru, kolem Malého a Velkého jezera, Titovy jeskyně, pod hřebenem MEDED, příp. podél potoka se starými mlýny k jezeru Zminje
3. den: do sedla v oblasti „durmitorského Matterhornu“, horské pleso Zeleni,geologické útvary Šereni
Pasovi, variantně vrchol Sedlena Greda, pro zdatné nejvyšší vrchol pohoří Bobotov Kuk (2523 m n. m.)
4. den: lanovkou na Savin Kuk (2313 m), k salaším
s možností ochutnávky sýrů, přes obec RAZVRŠJE,
ochutnávka pálenky, pro zdatné turisty na vyhlídku
Istočny Vrh (2445 m)
5. den: odpočinkový den, Čurovac, výhled do kaňonu
řeky TARA
6. den: pohodlnou cestou do horského údolí LOKVICE
se salaší, možnost koupě ovčích sýrů, jedinečná Ledová
jeskyně s krápníky, ledovými stalagmity nebo variantně náročnější na skalnatou hradbu MEDED s vyhlídkami
7. den: okolo jezer BARNE a JABLANIČKO, severní náhorní plošina Durmitoru, Crvena Greda s výhledy,
příp. přes místní lyžařské středisko
8. den: monumentální kaňon řeky TARY, přes
městečko KOLAŠIN pod NP BIOGRADSKA GORA, pohoří BJELASICA, jezero s pralesem
9. den: příjezd do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v případě
nepříznivého počasí.
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel, 7x snídani,
6x večeři, 1x ochutnávku černohorské rakije, ložní prádlo, ručníky, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné a lanovky, místní taxíky,
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
252 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 2

Opojení z vrcholu z Bobotova Kuku zůstane ve vzpomínkách

Hory a kláštery
Drákulovy Transylvánie
Krásná nedotčená příroda, středověká města a kláštery, unikátní dřevěné kostelíky, hrady i královské zámky
– to vše poznáte na tomto zájezdu.
4.8.–11.8.

so–so

10.990,-

22-513

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Po, Br) ráno, přes Slovensko a Maďarsko, SINAIA, horské městečko v blízkosti
nejvyšších útesů Evropy, ubytování, snídaně, pěší procházka k pohádkově krásným zámkům Peleš (kdysi vládní
residence Nlicolase Ceaucesca)
3. den: lanovkou na Babele (2.200 m), možnost pěší túry do údolí Ialomita, krápníková jeskyně a klášter, variantně okruh k válečnému kříži (M. Caraiman) a vysílači
(M. Costila) do sedla s výhledem na nejvyšší vrchol Omul
(2.507 m), pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol, zpět na Babele a lanovkou do BUSTENI
4. den: celodenní výlet, Draculův hrad Bran, BRAŠOV,
historické centrum s Černým kostelem
5. den: celodenní výlet do pohoří Piatra Craiului, turistika z vesničky ZARNESTI do sedla Crapaturii (1.640 m),
přes Cabana Curmatura a soutěsku Prapastiile Zarnestilor
zpět do ZARNESTI
6. den: výlet do nádherných Bucegijských hor, SINAIA, turistika z „Perly Karpat“ na Varful Cu Dor, pěší přechod po
hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému
jako Babelská sfinga a lanovkou do BUSTENI
7.–8. den: historická SIGHISOARA – , rodiště Vlada Tepeše Draculy, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko,
návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování, 6x
snídani, 5x večeři, vedoucí zájezdu; nezahrnuje komplexní pojištění, bazén v hotelu, vstupné, lanovky (60 €).

C23 – Nostalgie na
Zakarpatské Ukrajině
Pobyt plný romantických toulek po zapadlých
údolích, hřebenech Polonin, vesnicích a zajímavostech formou hvězdicových výletů ze dvou základen.
24.8.–2.9.

pá–ne

8.990,-

22-514

1.–2. den: odjezd z Prahy v podvečer (HK, Pa, Ji, Br),
noční tranzit přes Slovensko na Zakarpatskou Ukrajinu,
UŽHOROD, historické centrum, skanzen a hrad
3.–6. den: výlety v oblasti NP Sinevir: návštěva vesnice
KOLOČAVA s hrobem Nikoly Šuhaje a českých četníků a muzeem I. Olbrachta, Siněvirské jezero, perla Karpat, vodopád Šipot v kotli pod Velkým Vrchem, vycházka
pod Boržavskou poloninou, přejezd do Rachovské oblasti
7.–8. den: JASINA, bývalé nejvýchodnější městečko první republiky, túry v okolí Jablonického průsmyku a na
hřbety Polonin, Svidovecký hřeben s vrcholem Bliznica,
fakult. motovýlet na Svidovecký hřbet
9.–10. den: SOLOTVINA, koupání v slaném jezírku,
MUKAČEVO, město s hradem Palanok, návrat do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování (2 lůž.
pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze, průvodce, pojištění léčebných výloh; nezahrnuje vstupy (40 €).

C24

C25

Bělorusko, to je země je plná národních parků, překrásných jezer a architektonických skvostů. Na naší cestě
navštívíme mimo jiné největší pralesní areál Bělověžský
prales a seznámíme se s historií a významnými osobnostmi této země. Máte jedinečnou možnost poznat
tuto turisticky málo prozkoumanou zemi a ochutnat
místní gurmánské speciality!

...neboli Jezerní a horský ráj v srdci Julských Alp
Náročná i zcela nenáročná turistika dle výběru v Triglavském NP uprostřed majestátních hor, kde se pyšní strmé srázy s překrásnými vodopády, třpytí horská jezera
a roste neobyčejná alpská květena. Týden luxusu uprostřed přírody na břehu Bohinjského jezera. Zažijezte unikátní jeskyně slovinského krasu – , nadchnou vás jedinečné výhledy z vrcholů Julských Alp, můžete řádně
protáhnout tělo na horských tůrách i relaxovat v aquaparku a u romantických horských jezer. Dovolená pro
každého – jak má být! Ubytování v hotelu u jezera.

Bělorusko, gurmánské
putování v zemi jezer,
architektonických skvostů

28.5.–6.6

po–st

14.990,-

22-515

1. den: odjezd z Prahy (HK, Pa, Po, Ol, svozy Br
a od 6 osob Svi, Li a VM) do Běloruska
2. den: město BRES („západní brána Běloruska“) se
slavnou pevností a monumentálním památníkem hrdinné obrany města, dále městečko KAMENĚC s věhlasnou „Bílou věží“ a Bělověžský prales, zde turistická
procházká nebo možnost cyklovýletu, gurmánská večeře, nocleh.
3. den: městečko SLONIMI, středisko reformace, řemeslných manufaktur a uměleckého života, klášter ŽIROVIČI (největší pravoslavný klášter v Bělorusku) a KOSOVO
se sídlem rodu Puslovských, přesun do PINSKA, večerní procházka po kouzelném starém městě s židovskými
tradicemi, nocleh
4. den: historického místo TUROV, odtud výlet do překrásných přírodních scenérií NP PRIPJAŤ, odpoledne
přejezd do MOHILEVU, cestou zastávka v HOMELU se
zámkem s rozsáhlým parkem
5. den: město MOHILEV s krásným historickým středem, VITEBSK, židovské tradice, domy slavných malířů Marka Chagalla a Ilji Repina, nocleh v „perle Běloruska“ v POLOCKU
6. den: prohlídka starého POLOCKU, přesun k jezeru NAROČ, možnost procházky nebo plavby na loďkách v NP Naročanskij, odpoledne návštěva památníku CHATYŇ (tyto běloruské Lidice nám připomenou,
že Bělorusové za druhé světové války utrpěli největší
ztráty), večer slavné „vysokohorské“ lyžařské středisko LOGOJSK
7. den: prohlídka hlavního města MINSKU, OZERCO –
návštěva skanzenu a možnost ochutnávek národních
jídel, poté přesun do vojenského areálu Stalinovy linie a procházka na nejvyšší horu Běloruska Dzeržinská hora (345 m)
8. den: zámek Nesviž– a Mir – , v ZAOSJE prohlídka statku básníka Adama Mickiewicze, přesun do
NOVHORODKU (kdysi hlavního město Velkoknížectví Litevského), večer v pivovarnickém městě LIDA s rozsáhlou pevností
9. den: zachovalé historické město HRODNĚ, Starý a Nový zámek, středověké chrámy a malebné starobylé uličky
s kouzelnou atmosférou, odjezd do ČR
10. den: návrat do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem (cca 4400 km), 7x hotel nebo hot. komplex (2lůžkové pokoje), 7x polopenzi,
pobytovou taxu, vízum, průvodce a komplexní pojištění;
nezahrnuje vstupné .
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.

Putování a relaxace
v Julských Alpách

8.7.–15.7.

*6.590,-

10.990,-

21-516

1. den: odjezd z Prahy večer (HK, Pa, Br, a po trase dle
dohody), transfer přes Rakousko
2. den: LUBLAŇ, prohlídka hlavního města Slovinska,
odkaz architekta J. Plečnika, turistika v soutěsce Vintgar, nejvyšší vodopád ve Slovinsku na bájné řece Savici
(72 m), ubytování u jezera a večerní procházka
3. den: Triglavský NP: toulky údolím Tamar, skokanské můstky v PLANICI, pramen řeky Nadiža, KRANJSKÁ
GORA, prohlídka srdce Triglavského NP, prameny řeky
Sávy, turistika k prameni a ráj orchideí, večer využití
hotelové sauny či bazénu nebo procházka podél jezera
4. den: celodenní turistika do srdce NP k Triglavským jezerům do Doliny Sedmera jezera přes Černé jezero (převýšení cca 1.000 m, možnost méně náročné túry k Černému jezeru); pro horaly možnost ubytování
v horské chatě u jezera s večeří (rezervace 30 € nutná předem) a 5. dne návrat kouzelnou krajinou, či ještě výstup
na horu Triglav, večer návrat do hotelu.
5. den: fakultativní výlet do Slovinského krasu Škocjanské jeskyně – , největší podzemní kaňon na
světě, soustava propojených podzemních jeskyní nebo
Postojenská jeskyně, největší krápníková jeskyně
v Evropě, turistika, vyhlídky, propasti
6. den: lanovkou na planinu pod horou Vogel
(1.922 m), nebo celodenní hřebenová túra s výhledem na
Bohinjské jezero, odpolední relaxace a procházky okolo
jezera, samostatná turistika v horách a odpočinek v okolí horského hotelu nebo fakult. cesta vláčkem k vodopádu Savice, vesničkami v blízkosti Ribčev Laz nebo cesta do
aquaparku nebo celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení kol nebo loďky; fakultativně rafting na řece včetně dopravy (od 20 €)
7. den: romantický výlet lodí po Bohinjském jezeře,
variantně turistika, malebná soutěska Pokljuka, lázeňské
letovisko BLED s majestátním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či cesta kolem, nebo koupání nebo, možnost
fakult. večeře na rozloučenou, večer odjezd do ČR romantickou krajinou přes lázeňské město MARIBOR
8. den: návrat dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel***u Bohinjského jezera, 5x polopenzi (bohatá formou švédských stolů), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné včetně NP, jeskyně, loď a lanovku (55 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za fakultativní výlet 5. den.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.
*Cena zahrnuje dopravu busem, 5x kemp (vlastní stan),
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné do NP,
jeskyně, loď a lanovku (60 €).
Ubytování a stravování: hotel*** u Bohinjského jezera
s možností samostatné turistiky, 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím, polopenze formou bohatých švédských stolů.
Zájezd je možný v plné míře s ubytováním v kempu*** ve
vlastním stanu s možností večeří v kempovém baru.
Možnosti: zapůjčení kol, lodí na jezeře, rafting na řece.

Rumunsko, Ukrajina, Bělorusko a Slovinsko

C22

Slovinská chlouba – Julské Alpy

C — Pohodové týdny v horách s turistikou

Zámek Mir se odráží v hladině jezera

Milé setkání v Rumunských horách

Julské Alpy a jezerní ráj
5.7.–8.7.
27.9.–30.9.
Mnoho se nezměnilo od časů Nikoly Šuhaje na Poloninách

Močály a břízy Běloruska

svátek
svátek

7.490,6.990,-

21-176
21-177

Poznávací zájezd, program viz. str. 29 nebo www.geops.cz
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Piknik u jezírka Brunnsteiner See

C — Pohodové víkendy s lehkou turistikou

Rakousko, Německo a Slovinsko

POHODOVÉ VÍKENDY
S LEHKOU TURISTIKOU

78

Zahrady Rakouska
a ráj orchidejí v Kalkalpen
Rakouský pohodový víkend mnoha nej. Porovnejte nejkrásnější přírodní botanickou zahradu alpinek a orchidejí v divoké přírodě v alpské náhorní plošině 6 jezer
v NP Kalkalpen – tisíce alpinek, orchidejí i azalek s nejkrásnějšími Kittenberskými zahradami. Bydlení ve skvělém horském hotelu*** 1.650 m nad mořem.
4.7.–7.7.

svátek

3.990,-

21-293

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (Ji, Br; svoz od 6 osob: HK
a Pa za 300 Kč), transfer přes Rakousko
2. den: cesta do přírodního ráje, ranní probuzení v soutěsce Dr. Vogelgesang Klamm, 2. nejdelší soutěska
v Rakousku, peřeje i vodopády, nejrychlejší lanovkou
Evropy do horského ráje NP Kalkalpen s lehkou turistikou po horských loukách – Wurzeralm – zahradník by
nevytvořil dokonalejší dílo... na kousku Alp květinový ráj,
dojezd na ubytování v TAUPLITZALM (horský hotel***
ve výšce 1.650 m),
3. den: Celodenní odpočinek a turistika na alpské náhorní plošině, turistika s různými variantami náročností
(12 tras od nejlehčí až po náročné do 2.200 m v kombinaci s vypůjčeným kolem, část vláčkem taženým traktorem, s průvodcem i samostatně), přírodní zahradou
alpinek a orchidejí na náhorní plošině 6 jezer; fakultat. večeře nebo vlastní piknik na koberci upolínů a horská idyla
4. den cesta k překrásnému údolí Dunaje, Kittenberské zahrady, tady oko botanika i zahrádkáře zaplesá,
40 různých zahrad – Růžová zahrada a Alpská zahrada v plném květu, zahrada Waldviertel, leknínová, venkovská selská, japonská, palmová, portugalská, stepní,
zahrada pokušení i zahrada duhy, podvečerní zastávka
v KREMŽI, historické dunajské město, dojezd do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel*** v horách,
2x snídaně, 1x mýto na Tauplitzalm, průvodce; nezahrnuje komplexní
exní pojištění,
fakultativní služby, lanovky
a vstupné (55
55 €).
Příplatek 900
00 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450/900
50/900 Kč
za 1x/2x večeři.
čeři.
Příplatek 112
12 Kč
za komplexní
ní pojištění.
Cena od 3.890
890 Kč
pro kolektiv
v 40 osob.

C26 – Nejkrásnější kouty
Štýrských hor

Třpyt vodních kapek v NP Berchtesgaden

C27

Slovinsko,
Jezerní ráj a Julské Alpy

Alpské vodopády
a soutěsky
Salcbursko a Bavorsko, NP Vysoké Taury a NP
Berchtesgaden. Výprava za nejkrásnějšími vodopády a soutěskami na severu Alp. Divoká romantická příroda. Panenské jezero Königssee. Hotel s bazénem.
17.5.–20.5.

čt–ne

3.990,-

22-518

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 hodin (HK, Pa, ČB)
2. den: NP Berchtesgaden, výběr z možného programu: jezero Königssee, srdce národního parku, plavba
elektrolodí po „fjordu“ s vodopádem, kostelík sv. Bartoloměje, ledová kaple, severní skalní stěna Watzmann, ráj
horolezců na 2. nejvyšší hoře Německa (2.713 m), Kehlsteinhaus „Orlí hnízdo“, silnice z roku 1939 na Hitlerovu čajovnu, solný důl se skluzavkou, vláčkem pod zemí solnou slojí, vorem po solném jezeře, lanovkou, oltář
bavorského krále ze soli, solné lázně Watzmann Therme se slanou vodou, lanovkou na vrchol Jenner 1.200 m
vysoko nad jezero
3. den: soutěska Vorderkaserklamm, údolím kolem
horské říčky a vodopádu do divoké soutěsky plné kaskád, orchidejová stezka, soutěska Seisenbergklamm,
možnost koupání – krytý bazén (29 ˚C) s kartou zdarma
4. den: divoká soutěska Liechtensteinklamm, překrásný vodopád Golling, nejvyšší v Salcbursku, vodní hrátky biskupa na zámku Hellbrunn, dojezd do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 2 x nocleh se snídaní v hotelu*** s bazénem v Loferu, vstupy 3. dne, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (40 €).
Příplatek 900 Kč za 2x večeře, 600 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 112 Kč komplexní pojištění.

C28 – Pohodový víkend
v NP Berchtesgaden
18.5.–20.5.
15.6.–17.6.
28.9.–30.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

2.800,2.800,2.800,-

22-519
22-520
22-521

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 h, transfer do Rakouska
2. den: návštěva nejstarší německé palírny – enziánky
v Berchtesgadenu, plavba lodí po Königsee ke kostelu
sv. Bartoloměje, Ledová kaple pod nejvyšší stěnou Watzmannu, soutěska v Ramsau nebo individuální program
3. den: výlet na Kehlsteinhaus, Orlí hnízdo, místním
busem vyhlídkovou silnicí, výtahem ve skále na Hitlerovu vyhlídkovou chatu Orlí hnízdo, BERCHTESGADEN,
solný důl či termální solné lázně nebo individuální program (lanovkou na vrchol Jenner, vyhlídka Malerwinkel,
soutěsky, ...), návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu**
včetně snídaně, průvodce.
Příplatek 300 Kč za 1lůžkový pokoj, 450 Kč za 1x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Štýrsko, krajina překrásných hor, jezer a vinic.
28.9.–30.9.

svátek

3.990,-

22-517

1. den: odjezd v 5.30 z Prahy, Vogelasnagklamm,
2. nejdelší rakouská soutěska, nejrychlejší evropskou lanovkou na Wurzeralm, lehká turistika, horský hotel
2. den: den v alpském ráji, Tauplitzalm, největší alpská náhorní plošina s 6 průzračnými jezery dosahu hotelu, procházky v okolí hotelu, fakult. vláčkem k jezeru
3. den: plavba lodí po tajemném jezeře Töplitzsee, jezera Grundlsee, Kammersee, Altausseer See, vyhlídkovou
silnicí na vrchol Loser s malým jezírkem, velké skalní okno, výhledy na Dachstein a jezerní oblast, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, mýtné, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění a vstupné (35 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůž. pokoj, 900 Kč za 2x večeři.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Bledský hrad střeží klid jezera Bled

Kostel sv. Bartoloměje u jezera Königsee

…a hory jsou tak vysoko, že se mraků dotýkají a jezerní
hladina tak hladká, že se v ní slunce třpytí. Relaxační
víkend s pobytem u Bohinjského jezera bez nočního přejezdu. V době státních svátků.
5.7.–8.7.
27.9.–30.9.

svátek
svátek

7.490,6.990,-

21-176
21-177

1. den: odjezd ve 6 hodin z Prahy, (Br, po trase dle dohody, svoz od 6 osob: HK, Pa), transfer přes Rakousko
perly Julských Alp: BLED, Bledské a Bohinjské jezero,
lanovka na horu Vogel, překrásné výhledy na Bohinjské
jezero, turistika k vodopádu Savica, večerní procházka podél jezera
2.–3. den: Triglavský NP, busem k prameni Nadiža, botanický ráj orchidejí, procházka k prameni Sávy, turistika
soutěskou Vitgar, plavba lodí po jezeře Bohinj, rázovitá obec STARÁ FUŽINA, event. i soutěska Mostnica nebo variantně celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení
kol nebo loďky a samostatný sportovní program, variantně celodenní hřebenová turistika s využitím lanovky na horu Vogel, překrásné výhledy na bohinjské jezero
4. den: jeskyně Slovinského krasu – : Postojenské
jeskyně, největší krápníkové jeskyně Evropy a Predjamski Grad ve skalách a nad kaňonem s tajnou jeskyní,
kde žil pověstný zbojník Erasmus Lueger, odpojedne odjezd do ČR, návrat do půlnoci
Program 2. a 3 dne upravuje průvodce podle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel*** (2lůž.
pokoje), 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné a lanovky a fakultativní služby (45 €).
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj. Info str. 29

C29 – Lechtálský víkend
Prodloužený víkend v nejkrásnější vesnici Evropy
a nenáročná turistika v kouzelné alpské krajině.
28.9.–30.9.

svátek

4.990,-

22-522

1. den: ráno odjezd z Prahy (Tr, HK, Pa, Pl), malebné údolí Tannheimertal, procházka kolem Vilsalpsee, nejkrásnější jezero Tyrolska, obklopené vápencovým
masivem hor
2. den: busem nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska do Tyrolska, „cesta snů“, jezera, ledovce, procházka kolem přehrady, návštěva romantického údolí
Brandnertal, lanovkou do výšky 1.979 m k nádhernému tyrkysově modrému jezeru Lünerrsee, klenot pohoří Rätikon
3. den: zastávka v sýrarně ve Vorarlbersku, možnost nákupu sýrů i špeku, LECH AM ARLBERG, nejkrásnější alpská vesnice, lanovkou do výšky 2.350 m, procházka k jezeru
Monzabonsee, fantastické výhledy, cesta panoramatickou
silnicí přes Arlberg, odjezd do ČR, příjezd do půlnoci (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, výjezd lanovkou
v Lechu a k jezeru Lünersee, mýtné po vysokohorské silnici, 2x hotel ***, pobytovou taxu, 2x polopenze, využívání sauny a páry, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a další služby.
Příplatek 400 Kč za jednolůžkový pokoj.
Sleva 1.200 Kč za dítě 6–13 let na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatek 84 Kč za komplexní pojištění.

Zrcadlo jezera Vilsalpsee

C30 – Podunajskou stezkou
z Wachau na kole
Nejkrásnější část rakouského Podunají. Cyklostezka
nás provede vinařským krajem Wachau podél Dunaje,
malebnou krajinou s řekami, tichými lesy, úhlednými
vesnicemi, kolem mohutných hradů a klášterů, voňavých luk i polí a rozlehlými vinohrady. Ubytování ve vinařském městečku Spitz.
*28.4.–1.5.
15.6.–17.6.
27.7.–29.7.

svátek
pá–ne
pá–ne

4.890,3.970,3.970,-

22-523
22-524
22-525

1. den: odjezd z Prahy (Ja, Li, MB) do Rakouska, z LANGENLOIS na kole Podunajskou stezkou přes KREMS
do vinařského města SPITZ (30 km)
2. den: SPITZ, na kole vinařským krajem Wachau,
MELK se slavným klášterem, přívoz, po druhé straně Dunaje (45 km)
3. den: přívozem na druhý břeh Dunaje, kolem kláštera
Göttweig k oblíbené restauraci u vody (34 km/44 km) (Tp)
U 4denních zájezdů s *
4. den: busem na vyhlídkový vrchol Jauerling (959 m),
na kolech klesající silničkou k Dunaji (30 km), návrat do ČR
Jezdíme po značených cyklostezkách, profil podél Dunaje a Traisen rovinatý, jinde zvlněný, povrch asfalt, malá část šotolina.
Cena zahrnuje dopravu autobusem včetně kola, 2x/*3x
pension se snídaní (2lůž. pokoje s přísl.), 2x/*3x snídaně, průvodce, pomocník průvodce, informační materiály; nezahrnuje komplexní pojištění, přívoz přes Dunaj
(3 €) a vstupné. Sleva 300Kč pro dítě do 15 let.
Příplatek 84/*112Kč za komplexní pojištění.

C32

C34

Tauernská cyklistická stezka. Neuvěřitelná kombinace
lehkosti jízdy téměř po rovině alpskými pastvinami a malebnými městečky s panoramaty Vysokých Taur a romantikou řek Saalach a Salzach. Nejoblíbenější cyklistický
zájezd.

Maďarským a slovenským Podunajím. Dopřejme tělu
i duchu lahodící kombinaci pohodové cykloturistiky v rovinatém maďarském Podunají, komfortního ubytování
v hotelu a koupání v termálních lázních. Trasy vedou lužními lesy, kolem romantických meandrů a říčních ramen
Malého Dunaje, historickými městy a vesnicemi s neodolatelnými hospůdkami s maďarskými specialitami.

Po rovině
napříč Alpami na kole

*5.5.–8.5
24.5.–27.5.
7.6.–10.6.
21.6.–24.6
12.7.–15.7.
16.8.–19.8.
23.8.–26.8.
13.9.–16.9

svátek
čt–ne
čt–ne
čt–ne
čt–ne
čt–ne
čt–ne
čt–ne

6.270,6.270,6.270,6.270,6.270,6.270,6.270,6.270,-

Meandry
Malého Dunaje na kole

22-528
22-529
22-530
22-531
22-532
22-533
22-534
22-535

C31 – Maďarsko
a Rakousko, pohoda na
kole ve vinicích a termálech

1.den: odjezd z Prahy ráno (Li, MB, Tá, ČB), autobusem do
Rakouska, podél řeky Saalach, „Kamenné moře“ Steinernes Meer (40–50 km).
2.den: ke Krimmelským vodopádům, z kopce a po rovině do MITTERSILLU (33 km, možnost ukončení etapy),
variatně dále KAPRUN, ZELL AM SEE a podél Zellerského jezera (77 km).
3.den: podél hřebene Vysokých Taur k soutěsce Liechtensteinklamm (50 km, prohlídka), BISCHOFSHOFEN
(69 km), autobusem zpět, příp. zpět přes DIENTEN na kole (+ cca 60 km).
4.den: do sedla Pass Lueg, přes HALLEIN, třítisíciletá historií těžby soli, SALCBURK, hist. centrum (60 km), návrat
do ČR do půlnoci (Tp)
Povrch: asfalt, krátké úseky jemná šotolina. Terén rovinatý (se dvěma krátkými stoupáními).
TIP: v rámci tohoto zájezdu lze z našeho ubytovacího místa dobýt i Grossglocknerskou panoramatickou silnici a další alpská sedla.
Cena zahrnuje dopravu vč. kola, 3x pension v Maishofenu, 3x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce, pomocník průvodce, informační materiály; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (cca 10 € ).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 112 Kč za komplexní pojištění.

Pohodový prodloužený víkend na rakousko-maďarském pomezí nás provede po cyklostezkách v okolí Neziderského jezera s vinařskými vesnicemi a možností relaxace v termálních lázních.

C33 – Dolní Flaeming-skate,
poznávání na bruslích

28.4.–1.5.
13.9.–16.9.

svátek
čt–ne

5.290,5.290,-

22-526
22-527

1. den: odjezd z Prahy ráno (Li,Ji, Br) do Rakouska, na kole z města DEUTSCHKREUTZ přes LUTZMANNSBURG do
maďarského KÖSZEGU, ubytování (50 km)
2. den: vinařskou oblastí přes BUCSU, BOZSOK
do SZOMBATHELY, busem nebo na kole na hotel
(60–80 km)
3. den: na kole do známých termálních lázní Bük (26 km),
koupání, zpět busem nebo na kole (obě
cesty 56 km)
4. den: na kole z KÖSZEGU po cyklostezce přes Lockenhaus do oblasti rakouského Burgenlandu, historický STADT SCHLAINING
a dále do moderních
rakouských termálních lázní BAD TATZMANNSDORF (30–46 km),
odjezd do ČR (Tp)
Cena zahrnuje doprava busem
vč. kola, 3x hotel s wellness
centrem v Köszegu, 3x snídaně, průvodce, technický
doprovod, informační materiály.
Sleva 300 Kč pro děti do
15 let na přistýlce.

Podunajská stezka i řeka běží vedle sebe

Německý Flaeming jižně od Berlína, Mekka
evropských in-linistů, nabízí jediné ryze bruslařské stezky v Evropě( 260 km), zahrnuje 6 in-line okruhů prodloužených paprsčitými výběžky se šířkou 3 m
a mimořádně jemným asfaltem „černé sklo“. Trasy
vedou poli, zemědělskými vesničkami a historickými
městy. Nabízí se tu řada zážitků jako koupaliště a jezera lemující stezku, historická centra měst Jüterbog
a Luckenwalde s termálními lázněmi, klášter v Zinně, bývalý vojenský prostor Altes Lager, a spousta hospůdek a zahradních restaurací.
10.8.–12.8.

pá–ne

3.180,-

22-536

1. den: odjezd z Prahy ráno (R. n. L., ÚL), přesun
do SRN na bruslích po stezce PETKUS-OEHNA
(37 km)
2. den: Maratónský okruh RK 4 OEHNA-JÜTERBORG-OEHNA (43 km)
3. den: bruslostezka PETKUS-JÄNICKENDORF (41 km), návrat do ČR (Tp)
Každý den možnosti zkrácení, prodloužení či obměn etap. Bezkonkurenční povrch a profil tras, vhodné pro všechny cílové skupiny.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x
pension se snídaní 2 km od bruslostezky (1–3lůžkové pokoje s příslušenstvím),
průvodce, pomocník průvodce, informační
materiály; nezahrnuje komplexní pojištění
a vstupné. Příplatek 84 Kč za komplex. poj.

11.5.–13.5.
31.8.–2.9.
28.9.–30.9.

pá–ne
pá–ne
svátek

3.650,3.650,3.650,-

22-537
22-538
22-539

1. den: odjezd z Prahy (Li, Ji, Br) slovenské ČUNOVO, vodní dílo Gabčíkovo, do Maďarska, RAJKA, DUNAKILITI, HALÁSZI s rázovitou čárdou u Malého Dunaje,
MOSONMAGYARÓVÁR (cca 35 km) pitoreskní historické jádro, hospůdky, cukrárny, možnost prodloužit z DUNAKILITI lužními lesy a meandry, KISBODAK (cca 50
km), možnost koupání v termálních lázních
2. den: po cyklostezce do termálních lázní LIPOT, HEDERVÁR se zámkem, MARIAKÁLNOK s poutním kostelem, možnost koupání v termálních lázních (cca 40 km)
3. den: MOSONSZÓLNOK, do Rakouska, zámek Halbturn, vinicemi, Frauenkirchen, poutní kostel, PODERSDORF u Neziderského jezera, BRUSIDEL AM SEE (60 km)
Povrch: asfaltové cyklostezky, vedlejší silnice, šotolina na
prodloužených úsecích. Termální lázně cca 1 km od hotelu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem včetně kola, 2x hotel
(2lůž. pokoje), pobytovou taxu, 2x snídaně, průvodce, pomocník průvodce, informační materiály; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do termálů (cca 3.000 HUF). (Tp)

C35 – Rakouské Kolorádo
na kole pro rodiny s dětmi
Po parádních rovinatých cyklostezkách lemovaných hradbami hor s atrakcemi nejen pro děti. Nízkými a Vysokými Taury i Dachsteinem se vypravíme k jezírkům s dětskými hřišti, za zvířátky, ale i do divokých
soutěsek. V lyžařském středisku Amadé se vyvezeme kabinou do dětského ráje a u Schladmingu se vydáme dobrodružnou cestou na kolech k horské chatě.
4.8.–11.8.

so–so

8.680,-

22-540

1. den: odjezd ráno, GMUNDEN u jezera Traunsee
2. den: dětský lesopark se zvířaty a atrakcemi v UNTERTAUERN, po Tauernské a Enžské cyklostezce, ALTENMARKT,
možnost prodloužení až do ST. MARTINA (15/30 km)
3. den: horské jezírko Jägersee, WAGRAIN (7 km), lanovkou do dětského ráje WAGRAIN, vrchol Grafenberg, lanové parky, jezírko s vory, lanovým mostem,
klouzačky, kozy, zpět busem nebo na kolech přes světoznámé lyžařské středisko FLACHAU (+ 27 km)
4. den: BISCHOFSHOFEN, dětské hřiště, skokanské můstky,
po Tauernké stezce do soutěsky Liechtensteinklamm (15 km)
5. den: po Enžské cyklostezce, FLACHAU-WINKL, jezírko
s prolézačkami a lanovým parkem (11/26 km)
6. den: Po Enžské cyklostezce do SCHLADMINGU (13/25
km), přesun na atrakce v Ramsau/Rittisbergu (bobová dráha, lanový svět), busem či na kole (37km) do St. Martina
7. den: ANNABERG, soutěska Lammerklamm, po nové cyklostezce, GOLLING, romantické údolí Bluntautal (23/46 km)
8. den: po Tauernské stezce, HALLEIN, třítisíciletá historie těžby soli, SALCBURK, historické centrum (25 km), návrat do večer ČR (Tp)
Terén rovinatý. Povrch asfalt, jemná šotolina.
Cena zahrnuje dopravu busem včetně kola, 7x studio nebo apartmán (2–4lůž. pokoj) nebo pension (2–3lůž. pokoje)
ve Sv. Martinu, povlečení, 7x polopenze, průvodce, pomocník průvodce, infomateriály; nezahrnuje komplex. pojištění
(za přípl. 224 Kč) a vstupné (16 €).
Sleva 1.400 Kč za osobu na přistýlce.
Sleva 1.100 Kč pro dítě do 15 let.
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj v pensionu.

Rakousko, Maďarsko a Německo

ZÁJEZDY NA KOLE
A NA BRUSLÍCH

Pohodová jízda mezi vinicemi

C — Zájezdy na kole a na bruslích

Náročný terén...
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Bílé skály pobřeží poloostrova Gargáno

POBYTY U MOŘE
S VÝLETY

D1 – Gargáno
a památky Apulie
Malebný poloostrov Gargáno – rybářské vesnice,
rekreační střediska, romantické bílé útesy s přímořskými jeskyněmi, romantika jihoitalských městeček,
pozoruhodné památky Apulie pod ochranou UNESCO,
koupání na bílých plážích.

Itálie
D — Pobyty u moře s výlety

pá–ne

8.990,-

22-541

1. den: odjezd z Prahy odpoledne, (HK, Pa, Př, Pí, ČB)
2. den: dopoledne příjezd na poloostrov Gargáno, pobyt
u moře, odpoledne ubytování
3. den: pobyt u moře, fakultativně plavba lodí kolem
poloostrova, bílé útesy, v podvečer starobylá vesnička PESCHICI na strmé skále nad mořem
4. den: přírodní rezervace Foresta Umbra, klášter Monte Sant Angelo, poutní místo San Giovanni Rotondo
5. den: celodenní pobyt u moře, v podvečer romantické městečko VIESTE s pevností, výhledy na pobřeží
6. den: výlet na jih Apulie, starobylé BARI, románská basilika San Nicolo a katedrála San Sabino, unikátní
městečko ALBEROBELLO s bílými domky trulli –
s kruhovým půdorysem
7. den: pobyt u moře, fakultativně výlet lodí na ostrovy
Tremiti, průzračná voda, možnost koupání a procházek
8. den: výlet za památkami Apulie, hrad Castel del
Monte – , románské katedrály v TRANI a v BARLETTĚ
9. den: pobyt u moře, odpoledne odjezd do ČR
10. den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování (dřevěné chatky/apartmány – 2lůž. pokoje s možností vaření), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné
a fakultativní služby.
Příplatek 1.500 Kč/os za studio pro 2 osoby.

Apulie – Bílé romantické pláže a voda s „modrou vlajkou“

D4

Poznáte památky Toskánska, užijete si koupání
v moři a navštívíte Napoleonovu Elbu.

Vydejte se s námi obdivovat Neapol, krásu ostrova Capri, který si oblíbili již římští císaři, velebnost Vesuvu, jedinečné doklady o životě starých Římanů v Pompejích
i monumentálnost kolosálního Palazzo Reale v Casertě.

A, B
E

16.6.–25.6.
1.9.–10.9.

so–po
so–po

8.990,8.990,-

22-542
22-543

1. den: odjezd večer (Pha, A-PL, B-HK, Pa E-Př, Pí, ČB)
2. den: FERRARA – s mohutným hradem Castello Estense, románsko-gotickým dómem a renesančními paláci
3. den: koupání a odpočinek u moře
4. den: PISA – , dóm, baptisterium, šikmá věž, Camposanto, LUCCA, rodiště Pucciniho, kouzelné náměstí,
krásný dóm San Martino z 11. stol.
5. den: celodenní pobyt u moře
6. den: středověká SIENA – , nádherný gotický dóm,
baptistérium, náměstí Piazza del Campo, paláce, SAN
GIMIGNANO – s hradbami a 14 rodovými středověkými věžemi, původně etruské město VOLTERRA proslulé zpracováním alabastru, impozantní paláce, gotická katedrála a městské brány
7. den: koupání a odpočinek u moře
8. den: celodenní fakult. výlet na ostrov Elba, proslavený pobytem Napoleona, nádherná příroda a pláže, PORTOFERRAIO, Medicejská pevnost, Napoleonova vila
9. den: FLORENCIE – , město italské renesance, Piazza
della Signoria a Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio
10. den: návrat odpoledne
Ubytování: v apartmánech/chatách, možnost vaření.
Cena zahrnuje dopravu busem, 7x ubytování, průvodce,
komplex. poj.; nezahrnuje loď na Elbu a vstupné (cca 65 €).
Příplatek 350 Kč/os za výběr ložnice v apartmánu.

D3 – Krásy Apulie
a poloostrov Salento
Poznejte tajemný kraj nejjižnější Itálie, a jeho vyhlášené
pláže. To vše pohodlně letecky jen na čtyři dny.
6.4.–9.4.
28.4.–1.5.

Velikonoce
so–út

11.390,11.390,-

22-544
22-545

1. den: odlet z Prahy do BARI, transfer do ALBEROBELLO – s kamennými domečky nazývané trulli, OSTUNI,
bílé městečko s katedrálou
2. den: Grotte di Castellana, největší jeskyně v Itálii,
(v ceně) ochutnávka jihoitalských specialit, historické městečko GALLIPOLI, fakult. oběd, katedrála se zvonicí, aragonská pevnost, nejstarší řecká fontána a lisovna oliv
3. den: celodenní okruh poloostrovem Salento, Mys
Santa Maria di Leuca (Jónské a Jadranské moře), Svatyně
a maják, ochutnávka místních produktů, fakult. výlet lodí podél pobřeží, koupání a jeskyně, městečko OTRANTO, aragonská pevnost, subtropická zahrada, katedrála
s největší mozaikovou dlažbou v Itálii, kostel Sv. Petra
4. den: hlavní město regionu LECCE, perla jihoitalského baroka, římský amfiteátr, románský sloup – konec římské cesty Via Appia, zvonice, katedrála, biskupský palác,
barokní kostel Santa Croce, triumfální oblouk, pevnost,
BARI, bazilika Sv. Mikuláše, katedrála Sv. Sabina a normanská pevnost, odjezd na letiště do Bari a odlet (Ci)
Cena zahrnuje letenku Praha–Bari–Praha, letištní taxy,
transfery busem, 3 x hotel, 3x snídaně, průvodce, 2x ochutnávka, vstup do svatyně S.T.Maria a na maják; cena nezahrnuje komplexní pojištění (112 Kč) a další vstupné (50 €).
Kruhové náměstí Luccy prozrazuje původní amfiteátr
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Starobylé Amalfi z ptačí perspektivy

D2

Kouzelné Toskánsko a Elba

Pro vás, kteří se neradi stěhujete, chcete
hodně vidět, ale také si zalenošit u moře,
chcete pročistit svého ducha i dát odpočinout tělu, máte rádi svobodu a soukromí,
jsme vybrali místa zájezdů kapitoly D...

8.6.–17.6.

Mramorové arkády v pohřebním chrámu Camposanto

Kouzlo Kampánie a Capri

29.6.–8.7.
24.8.–2.9.

pá–ne
pá–ne

10.990,10.990,-

22-546
22-547

1. den: odjezd z ČR ráno (HK, Pa, Sv, Br)
2. den: ŘÍM, VATIKÁN – , prohlídka nejvýznamnějších
památek: chrám sv. Petra, Piazza San Pietro, Kapitol,
Forum Romanum, císařská fóra, Koloseum, Španělské
schody, Fontána di Trevi, odjezd na ubytování
3. den: koupání a odpočinek u moře
4. den: CASERTA – , přepychový zámek Palazzo Reale s rozlehlým parkem s fontánami, NEAPOL – , Centro
Storico, Duomo, čtvrtí Santa Lucia, pevnost Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale, pobyt u moře
5. den: koupání a odpočinek u moře
6. den: POMPEJE – , archeologický areál starověkého
města zničeného r. 79 n. l. při výbuchu Vesuvu, Vesuv,
výjezd ke kráteru, procházka kolem jícnu vulkánu, výhled
na Neapolský záliv, HERCULANEUM, zkamenělé římské
město, zachovalé antické památky
7.–8. den: koupání a odpočinek u moře, fakul. celodenní výlet místní dopravou podél malebného Amalfského pobřeží – , AMALFI s nádherným dómem z 10.
století, POSITANO, městečko ve svahu, fakultativní výjezd místní dopravou do RAVELLA, krásné vily, nádherný výhled na pobřeží
9. den: možnost fakultativního lodního výletu na ostrov CAPRI, jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhenského
moře, možnost okružní plavby kolem ostrova, půvabná městečka CAPRI a ANACAPRI, fakultativně výlet člunem k Modré jeskyni, individuální volno, odjezd do ČR
v podvečer
10. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel (2lůžkové
pokoje), 7x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplex.
pojištění, fakult. výlety a vstupné
Příplatek 3.790 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč/os. pokoj s balkonem.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.

D5 – Benátsko
s pobytem u moře
19.6.–24.6.
25.9.–30.9.

út–ne
svátek

6.590,6.190,-

22-548
22-549

1.–2. den: odjezd z ČR večer, transfer do Itálie, dopoledne prohlídka města VERONA – , nám. P. delle Erbe
a P. dei Signori se známými paláci, odpoledne ubytování a pobyt u moře
3.–4. den: výlet lodí do BENÁTEK – , celodenní prohlídka města, P. S. Marco, Dóžecí palác, Gran Canal, paláce, výlet lodí na ostrov Murano, prohlídka kostela
San Pietro s Madonou od Belliniho, možnost návštěvy
muzea skla nebo celodenní volno u moře
5.–6. den: dopoledne pobyt u moře, odpoledne
PADOVA – , prohlídka historického centra, nám. P. dei
Signori, Palazzo della Regione, bazilika di Sant’Antonio,
podvečerní procházka městem VICENZA – , nám. P. dei
Signori s krásnými paláci, večer odjezd, příjezd do ČR ráno (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
3x hotel
(2lůžk. pokoje s přísl.), 3x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje lodní dopravu a vstupné (65 €).
Sleva 300 Kč pro 3. osobu
na přistýlce.
Příplatek 2.200 Kč
za 1lůžkový pokoj.

Ligurská
a Toskánská riviéra
Kraj, kde se prolíná minulost s přítomností, proslulý uměním a historií. Okouzlí Vás působivá toskánská města obklopená středověkými hradbami
a ligurské vesnice pod ochranou UNESCO a k tomu
průzračná mořská voda.
7.9.–16.9.

apt. trilo

hotel

7.990,-

12.290,-

22-550

1. den: odjezd v Prahy v podvečer
2. den: BERGAMO, středověká, renesanční a barokní architektura, nejkouzelnější město sever. Itálie, staré náměstí, Nový palác, zvonice
3. den: pobyt na Ligurské riviéře, koupání
4. den: pitoreskní Cinque Terre – s městečky na pobřeží, romantická vesnice Portovenere, koupání
5. den: pobyt u moře, koupání a odpočinek
6. den: prohlídka historického centra JANOVA – ,
dóm, paláce, přístav, RAPALLO s kostelem Santuario di
Montallegro, fakult. lodí do známého přístavu PORTOFINO
7.–8. den: LUCCA, starobylé město s bohatou historií,
PISA se slavnou šikmou věží, pobyt u moře
9. den: MILANO – , metropole Lombardie, dóm, Castello Sforzesco, opera La Scala, muzea, galerie, odjezd do ČR
10. den: návrat do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování dle výběru: 7x ubytování v APT typu TRILO (2x2lůž. pokoje,
obýv. míst. s kuch. koutem a přísl., závěrečný úklid) nebo 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje) se snídaní,
průvodce, uvedené výlety; nezahrnuje komplexní pojištění, ložní prádlo (300 Kč/os./pobyt v APT, doporučujeme vlastní) a vstupy.
Příplatek 1.700 Kč/os. k apartmánové ceně, APT typu
MONO (2lůžkový pokoj s obýv. prostorem, kuchyňský
kout, příslušenství).
Příplatek 1.500 Kč za 7x večeře (pro ubytované v hotelu).
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.

D7 – Památky, moře
a příroda střední Itálie
Nechte se okouzlit kulturními skvosty střední Itálie,
přírodou oblasti NP Gran Sasso a 3 dny pobytu u moře.
13.7.–22.7.

pá–ne

8.990,-

22-551

1. den: odjezd z Prahy večer (HK, Pa, Př, Pí, ČB)
2.–3. den: RAVENNA, přístavní město s řadou významných historických památek, pobyt u moře
4. den: výlet do vnitrozemí, PERUGIA, město s etruskou a řeckou architekturou, ASSISI, náboženská svatyně s bazilikou sv. Františka s freskami
5. den: výlet do NP Gran Sasso, vápencové pohoří,
dle počasí možnost výjezdu lanovkou pod nejvyšší vrchol Carno Grande nebo za horšího počasí nebo nefungující lanovky výlet podél krasové říčky S. Franco nebo
náhradní výlet do historického města GUBIO a jeskyně Frassati
6.–7. den: pobyt u moře, městečko LORETO, dům Panny
Marie, který sem byl údajně přenesen anděly z Nazaretu,
ANCONA, středisko regionu Marche s katedrálou, Loggia
obchodníků z 15. stol.
8. den: pobyt u moře, možnost výletu do městečka
ASCOLI PICENO uprostřed hor, překrásné náměstí, gotické paláce, renesanční výstavba, krátká zastávka v oblíbeném letovisku SAN BENEDETO DEL TRONTO, centru Palmové riviéry
9. den: odjezd do ČR, zastávka v republice SAN MARINO
10. den: Příjezd do Prahy dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x mobilhomy
(2lůž. ložnice), průvodce, komplexní pojištění, užívání
bazénu; nezahrnuje fakult. akce a vstupné.

Jako z pohádky působí bílé domky vesnice Alberobello

Ligurská riviéra
a Cinque Terre s koupáním

Toulky krajem
Kalábrie a Apulie

Skalnaté pobřeží Ligurie a za ním kopce pokryté vinicemi. Domy pastelových barev, římské památky v žáru pálícího slunce, bílé skály nad modrými vlnami, kostelíky a ospalý klid siesty. Romantika horských
městeček a rybářských vesnic pod ochranou UNESCO
vás určitě okouzlí, místní víno zachutná a koupání na
riviéře osvěží. Poznávací zájezd s využitím volných
dnů státního svátku.

Malý kousek ráje na zemi leží ve žhavé jižní Itálii a jmenuje se Kalábrie a Apulie. Její dějiny dokumentují ruiny řeckých staveb (Metaponto), středověká
opatství a kláštery, normanské hrady, osamělá městečka na kopcích, vykopávky starobylého města Sibari, unikátní architektonické skvosty a exotika Apulie a trullská
vesnice Alberobello – ... a skoro každy den koupání.

4.7.–10.7.

svátek

8.390,-

21-085

1. den: odjezd z Prahy v 20 h, (HK, Pa, Pl; svoz od 6 osob:
Br – 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cesta pohořím Appenino Ligure, PEGLI, romantické zahrady Ville Durazzo-Pallavicini a Doria, prohlídka hlavního města regionu JANOVA – , katedrála
San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San Giorgio kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný Kolumbův
dům, akvárium
3. den: kouzlo pobřeží Ligurie, SAN REMO, město filmových festivalů, VENTIMIGLIA a přímořská Villa
Hanbury na mysu Mortola, exotická zahrada, vinařská
středověká vesnice Dolceacqua s hradem, CERVO,
snad nejkrásnější přímořská vesnice, kostel San Giovanni
Battista nad mořem, koupání na plážích Ligurské riviéry, ALBENGA, stará obchodní čtvrť obklopená hradbami, baptisterium s fragmenty mozaik, středověké rodové
věže, Loggia dei Quatro Canti, kdysi centrum římského
města Albigaunum, most Pontelungo z 12. století
4. den: fakult. cesta lodí z CAMOGLI (vysoké domy,
hrad) k opatství San Fruttuoso z 8. století, koupání na
malé pláži před opatstvím, ST. MARGHERITA, známé přímořské letovisko s krásnou promenádou a plážemi, lodí do malebného PORTOFINA, zátoka oblíbená
fotografy a celebritami, letovisko RAPALLO, promenáda, hrad, fakultativně večeře za příplatek
5. den: panoramatická cesta a turistika s dalekými výhledy v okolí Passo Cento Croci, opevněné městečko
VARESE LIGURE („borgo rotondo“), variantně koupání
a odpočinek na plážích Sestri Levante, večeře za příplatek
6. den: unikátní oblast typických přístavních vesniček Cinque Terre – , kombinace turistiky s cestováním
vlakem po pobřeží, koupání, výhledy, návštěva vesniček
(MONTEROSSO, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA,
RIOMAGGIORE), případně (individuálně) možnost lodí
do PORTOVENERE, fakultativně na ostrov Isola Palmaria,
LA SPEZIA, velký obchodní a vojenský přístav
7. den: návrat do Prahy brzy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), 4x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění; vstupné, fakult. výlety, vlak, loď (cca 75 €) a ochutnávky.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za 2x večeře.
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

Vernazza pohoda pod Castello Doria

26.9.–6.10.

st–so

13.990,-

21-077

1. den: odjezd z Prahy v 9 h, (HK, Pa, Pl nebo Br dle počtu
osob), transfer přes Itálii
2. den: napříč Itálií, dojezd do Kampánie, PAESTUM,
„Poseidonovo město“ i přímořské letovisko, nejvýznamnější archeologický areál v Kampánii, dórská bazilika,
Héřin a Neptunův chrám, muzeum, koupání
3. den: krásy a romantika Basilicaty a Kalábrie,
RIVELLO, původně řecké městečko v horách, byzantské
kostelíky, MARATEA v panensky čistém zálivu Golfo di Policastro, DIAMANTE, atmosféta městečka, pobyt u moře
nebo návštěva Morano Calabro s ochutnávkou vín
4. den: pro NP Pollino, albánské městečko CIVITA, turistika ke kouzelné soutěsce Raganello, klášter
z 11. stol. Santa Maria delle Armi na hoře Monte Sellaro,
poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, přes městečko CERCHIARA DI CALABRIA pod masivem Pollino, termální siřičité lázně Grotte delle Ninfe,
apartmánový hotel v Mandatoricciu Mare, koupání
5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, kostel S. Antonio, hrad s vyhlídkou, SIBARI, archeol. areál jednoho z nejbohatších měst Velkého Řecka starověké Sybaridy, muzeum
6. den: fakultativně výlet: CROTONE, původně achajské
město, centrum vinařského kraje Marchesato, působiště
Pythagorovy filosofické školy, katedrála, nejvýchodnější kalábrijský mys Capo Colonna s archeologickým areálem s pozůstatkem Héřina chrámu, mohutným dórským
sloupem, působivý mohutný aragonský hrad Le Castella v zálivu Golfo di Squillace, koupání, zastávka u věže Torre Melissa nebo celodenní odpočinek na pláži u moře
7. den: půvabné městečko ROSSANO, kdysi centrum
byzantské civilizace, byzantský kostelík, barokní katedrála s freskou z 9. st. Madonnou Acheropitou, muzeum Diocesano (Purpurový kodex ze 6. stol.), byzantský klášter
Pathirion v krásném prostředí, vycházka v přírodním parku Cozzo del Pesco s gigantickými kaštany
8. den: starověké METAPONTO, centrum bohatého
městského státu, kde žil Pythagoras, monumentální dórský chrám bohyně Héry s 15 sloupy, cesta podél Tarentského zálivu, TARENT, antické muzeum, přístav, staré město na ostrově, katedrála z 11. st., cesta Apulií do
„údolí trullů“, podvečerní ALBEROBELLO – , asi
1.500 domků, kostel, obchůdky s vínem, likéry a suvenýry
9. den: exotická Apulie, oblast Valle d´Itria s ojedinělou
architekturou bílých domků s kuželovitými střechami –
trully, ALBEROBELLO, fascinující MATERA – , městečko na okraji hluboké strže, s obydlími a kostely ve skalách,
městečko GRAVINA DI PÚGLIA v pohoří Murge, jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách hluboké rokle, normanská katedrála, fakultativně večeře
10. den: BARI, hlavní město Apulie, staré město s dominantou baziliky a katedrála v apulsko-románském stylu,
unikátní oltářní baldachýn a biskupský stolec, normansko-štaufská pevnost, exotika tržnic a úzkých uliček starého
města, přístav, koupání a odpočinek na pláži, v podvečer
odjezd do ČR, podle možnosti krátká zastávka v TRANI
u nádherné románské katedrály
11. den: návrat do ČR večer
CK si vyhrazuje právo drobných záměn pogramu vzhledem k počasí. Ubytování je na břehu moře.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x nocleh (1x Kampánie, 1x Basilicata, 4x apartmánový hotel v Kalábrii,
2x v Apulii), 8x snídaně, 4x večeře, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje, fakult. služby a vstupné (85 €).
Příplatek 450 Kč za fakultativní výlet 6. den.
Příplatek 3.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za 1x fakultativní večeři.

Itálie

D6

Manarola, jedna z malebných zastávek v Cinque Terre

D — Pobyty u moře s výlety

Slunění na břehu moře Ligurské riviéry

81

Cesta malebnou krajinou Kalábrie

D8

D9

Kalábrie se pyšní nejen pohnutou historií, ale i středověkými kamennými městečky, mořem s neuvěřitelně
čistou vodou, příjemným podnebím, ale i národními
parky, zahrnujícími horské masivy Apenin. Nebude chybět ani ochutnávka typické kalabrijské kuchyně a místní rarity, výrobků z cedrátů (citroník léčivý).

Dopřejte si týden plný pohody, poznávání, slunění a koupání na ostrově termálů. 3 výlety v ceně a široká nabídka dalších služeb.

Krásy Kalábrie

Itálie

7.6.–18.6.

D — Pobyty u moře s výlety

Romantika rybářských přístavů na ostrovech

čt–po

D10

Ischia, ostrov termálů

10.990,-

22-552

1. den: odjezd z Prahy (HK, Pa, Br), přejezd do Itálie
2. den: zastávka v SORRENTU, fakult. výlet lodí na ostrov Capri, z města CAPRI pěší túry k Tiberiově vile nebo
k jeskyni Matermania, dle času místním busem do ANACAPRI (vila A. Muntheho) a pobřežním trekem k Modré
jeskyni, ubytování v S. MARIA DEL CEDRO
3. den: koupání a relaxace na pláži, večer seznámení s nejbližším okolím, podvečerní návštěva letoviska SCALEA
4. den: autobusem do NP Pollino, městečko Orsomarso pod skálou, hodinová věž s vyhlídkou, pěší túra údolím řeky Argentino k vodopádům
5. den: autobusem podél pobřeží do Praia a Mare, koupání na pláži v romantických skaliskách, fakultativně výlet lodí okolo ostrova Dino s jeskyněmi, cesta po pobřeží až na horu Monte Biagio se sochou Krista (replika
Krista z Ria de Janeiro), výhledy do krajiny
6. den: autobusem údolím řeky Lao, pro zájemce možnost jednoduchého raftingu po řece Lao (cca 8 km,
4–5 hodin), ostatní cesta k pravěké jeskyni Grotta del
Romito, kresba z doby paleolitu, městečko Papasidero
s byzantskou bazilikou
7. den: dopoledne do muzea cedrátů s ochutnávkou,
možnost nákupu, starobylé kamenné městečko GRISOLIE,
možnost večeře a ochutnávky místních specialit
8. den: podél Cedrátové riviery do vnitrozemí, městečka Aieto, renesanční palác, krásné pohledy na hory NP
Pollino, krátká pěší turistika
9. den: brzy ráno busem do horského masivu NP
Pollino, Morano Calabro, jednoho z nejkrásnějších městeček Kalábrie, domy po úbočí kopce, zbytky normanského hradu, rozhledy, CIVITA, nejvýznamnější středisko
albánské menšiny, pěší túra údolím řeky Raganello k nejdivočejší soutěsce v Kalábrii
10. den: relaxace u moře, v podvečer prohlídka ruin staré
Cirelly, městečko DIAMANTE, prohlídka starého města
11. den: individuální volno, koupání, odjezd do ČR
12. den: příjezd do ČR
Ubytování: v St. Maria del Cedro v apartmánovém hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a kuchyňkou).
Cena zahrnuje dopravu autobusem včetně autobusových výletů, 9x apartmánový hotel (2lůž pokoje), pobytová taxa, vedoucí zájezdu, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, fakultativní lodní výlety.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.

18.5.–27.5.
25.5.–3.6.
*25.5.–2.6.
**25.5.–2.6.
28.9.–7.10.
*29.9.–7.10.
**29.9.–8.10.

busem
busem
bus./let.
letecky
busem
let./bus.
letecky

9.390,9.390,11.290,14.290,9.390,11.290,14.990,-

22-554
22-555
22-556
22-557
22-558
22-559
22-560

V rámci okružních výletů po ostrově (v ceně) poznáte nejkrásnější místa a vyhlídky, navštívíte Aragonský hrad v Ischia Ponte a čeká Vás i ochutnávka místních likérů a vín.
Užijete si koupání v zálivu Sorgeto, kde do moře vyvěrá
termální pramen (90 ˚C) a také Vás okouzlí jedinečné vyhlídky z vrcholu vyhaslé sopky Monte Epomeo.
Ubytování: v hotelu*** v oblasti Forio (nejkrásnější pláže
Ischie), 2lůžkové pokoje s přísluš., termální bazén.
Cena zahrnuje dopravu autobusem/*1 cesta busem,
1 cesta letecky/**zpáteční letenku na Ischii a letištní taxy, 3 výlety (okruh ostrovem, Ischia Ponte a Aragonský
hrad, záliv Sorgeto, Monte Epomeo), 7x/**8x hotel,
7x/**8x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné, lodní výlety a fakultativní akce.
V termínu 29. 9.–8. 10. je zájezd prodloužen o 1den pobytu (9x ubytování s polopenzí).
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.
Termíny a pořadí konání výletů určí průvodce na místě.
V případě zrušení některého z výletů z důvodu zhoršených
klimatických podmínek, nebo z jiného objektivního důvodu, bude nabídnut náhradní výlet v rámci ostrova Ischia.

VÍTÁNÍ JARA A PRODLOUŽENÉ LÉTO NA ISCHII
7denní cenově výhodné pobyty před a po sezóně.
14.4.–21.4.
21.4.–28.4.
28.4.–5.5.
5.5.–12.5.
29.9.–6.10.
6.10.–13.10.
13.10.–20.10.
20.10.–27.10.

so–so
so–so
so–so
so–so
so–so
so–so
so–so
so–so

4.590,4.590,4.590,4.590,5.990,5.990,5.990,5.990,-

Starobylé Amalfi z ptačí perspektivy od sousedů

22-561
22-562
22-563
22-564
22-565
22-566
22-567
22-568

Cena zahrnuje 7x ubytování v hotelu Al Parco*** (2lůž. pokoje s přísluš.), 7x polopenze, vstup do hotelových termálních bazénů, výlet okruh ostrovem Ischia busem, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, dopravu a fakult. akce.
Příplatek 3.290 Kč doprava busem vč. trajketu a transferu na hotel (odjezd vždy v pátek, návrat v neděli).
Příplatek 8.090 Kč za letenku, taxy, trajekt a transfer
do/z hotelu.
Fakultativní výlety (ceny z 2011): celodenní Capri –
52 €/os., celodenní Vesuv + Pompeje – 50 €, Sorrento –
Amalfi – 35 €/os., Poseidonovy zahrady – 30 €, Park Tropical – 23 €/os.
Široká nabídka dalších ubytovacích kapacit na Ischii
(hotely ***–*****). Více informací naleznete na
www.geops.cz, nebo na dotaz v CK.

Neapolský záliv
a pobřeží Amalﬁ
10denní pobytově-poznávací zájezd do Neapolského
zálivu, na pobřeží Costiera Amalfitana, za památkami
starých Římanů v Pompejích i Římě a za středověkem
do Mantecassina, užijete jedinečnou přírodu i koupání.
8.6.–17.6.
29.6.–8.7.
20.7.–29.7.

11.390,11.990,11.990,-

*9.990,*10.590,*10.590,-

22-569
22-570
22-571

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (Be, Že, Ro, Pl), transfer do Itálie
2. den: benediktý klášter Montecassino, centrum
středověkého umění a vzdělanosti, založen r. 529 svatým Benediktem, v 11. století nejbohatší v Evropě, proslulý za 2. sv. války, vrchol hory Monte Calvario s výhledem do krajiny, ubytování do Baia Domizia, večeře
3. den: celodenní pobyt u moře
4. den: POMPEJE – , archeologický areál antického
města zničeného v roce 79 n. l. při erupci sopky Vesuv,
dokonalá představa o životě starých Římanů, sopka Vesuv, vycházka k jícnu vulkánu s krásnými výhledy, večeře
5. den: celodenní pobyt u moře
6. den: fakultativně celodenní výlet na Capri, jeden
z nejkrásnějších ostrovů Tyrhenského moře, sídlo římských císařů Augusta a Tiberia, lanovkou do CAPRI, Parco Augusto s nádherným výhledem, místní dopravou do
ANACAPRI, vila San Michele, zříceniny Tiberiovy vily nebo variantně individuálně NEAPOL – , možnost návštěvy archeologického muzea
7. den: celodenní pobyt u moře nebo fakultativní výlet klenoty Amalfského pobřeží – s koupáním,
SALERNO, přístavní letovisko, cesta lodí nebo autobusem, starobylé AMALFI, kdysi námořní velmoc,
dóm Sant Andrea z 9. st. v lombardsko-normandském
sicilském stylu, krásné koupání, dále místní dopravou
RAVELLO, skutečný klenot almalfského pobřeží, vesnička zavěšená mezi horami a oblohou ve výšce 350 metrů nad mořem, katedrála San Pantaleone, vily s úžasným
výhledem na Amalfské pobřeží, Villa Ruffolo ze 13. st.,
překrásná květinová zahrada a vyhlídka, Villy Cimbrone
8. den: celodenní pobyt u moře
9. den: přejezd do ŘÍMA, nejvýznačnější památky (Vatikán, chrám sv. Petra, koloseum, Forum Romanum, Fontana di Trevi, Piazza Navona, ...), fakultativně večeře
u průvodce, odjezd večer
10. den: návrat do ČR odpoledne
Ubytování: Hotel*** v Baia Domicia s přímým vstupem
na pláž, 2lůžkové pokoje s přísluš. Polopenze v hotelu
(snídaně bufet, večeře menu). Plážový servis 5 €/den.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel***, 7x polopenze, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje fakultativní služby, cesty místními dopr. prostředky a výlet
na Capri (cca 80 €).
* Cena pro dítě do 12 let na přistýlce.
Sleva 500 Kč za 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 250 Kč za fakultativní výlet do Amalfi a Ravella.
Příplatek za klimatizaci 5 €/den, za večeři v Římě cca
12–18 €, loď nebo parkovné v Amalfi cca 15/10 € (platba u průvodce).

Vidět Neapol a zemřít
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Když Stromboli soptí

Zašlá sláva řeckého divadla v Taormině

D11

D12

D13

Spojte dny odpočinku u moře s návštěvou historických
památek Neapolského zálivu, Říma a Vatikánu. Užijte
si výlety, slunce a moře. 3–6 pobytových dní u moře!

Héfaistovo království, středomořská příroda, pláže,
antické památky, výlety na ostrovy Lipari a Capri, výstupy na sopky Etnu a Vesuv. Kouzlo památek střídá lehká turistika.

S výletem do Údolí chrámů.
Překrásné přírodní scenérie a pohnutá historie činí Sicílii turistickou mekkou. Starověké památky Řeků a Římanů, nespoutanost přírody i krásné koupání
v Jónském moři, jedinečné údolí Chrámů u Agrigenta,
Taormina, a nad antickým divadlem spatříte dýmající
Etnu Palermo, Syrakusy či ostrůvky Liparského souostroví, ...a pohodlí trajektu Neapol-Palermo.

A, E
B, C
E, F
A, E
B, C
A, E
A, E
B, C
A, E
B, C

8.6.–17.6.
15.6.–24.6.
22.6.–1.7.
29.6.–8.7.
6.7.–15.7.
13.7.–22.7.
24.8.–2.9.
31.8.–9.9.
7.9.–16.9.
14.9.–23.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

10.590,10.690,10.790,11.690,11.690,11.690,11.290,10.690,10.390,9.990,-

22-572
22-573
22-574
22-575
22-576
22-577
22-578
22-579
22-580
22-581

Odjezdy: z Prahy, také A – Pl, B – Pa, HK, C – Br, E – Pří, Pí,
ČB, F – Úl, Te, Mo
1.–2. den: odjezd z Prahy dopoledne, ŘÍM, VATIKÁN
– , prohlídka města, chrám Sv. Petra, Vatik. Muzea
3., 5. a 8. den: celodenní relaxace a koupání v moři
4. den: lodí z NEAPOLE nebo ze SORRENTA (přístavní
městečko na tufových útesech) na Capri, jeden z nejkrásnějších italských ostrovů, prohlídka městeček CAPRI
a ANACAPRI, villy San Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně a okružní plavby kolem ostrova, NEAPOL – ,
královský palác, pevnost, Santa Lucia
6. den: Pompeje – , unikátní trosky antického města
zničeného při výbuchu Vesuvu v r. 79 n. l., sopka Vesuv,
výhledy do Neapolského zálivu
7. den: klášter Montecassino, nejstarší benediktinský
klášter s překrásnou výzdobou, zámek a zahrady Caserta – , možnost návštěvy zámku
9. den: ŘÍM, celodenní prohlídka, Koloseum, Pantheon,
Forum Romanum, Fontana di Trevi, Španělské schody
10. den: návrat do ČR
Ubytování: Giulivo Holiday komplex leží na pobřeží v piniovém parku v Baii Domizii, v areálu bazén (zdarma),
diskotéky, restaurace, hotelová písečná pláž; povlečení
vlastní. Apartmány nebo vily – 3–4 2lůžkové pokoje, společná kuchyň, jídelna a sociální zařízení.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování v APT/vile, 7x snídani a 6x večeři (česká kuchyně), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a loď na Capri (90 €).
Příplatek 2.000 Kč/os. ubytovánív hotelu s polopenzí.

8.9.–20.9.

čt–út

12.990,-

22-582

1. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Př, Pí a ČB), noční přejezd
2. den: lodí na Capri, Muntheho vila, Tiberiova vila,
Modrá jeskyně, koupání a odpočinek na kouzelných plážích
3. den: trajekt na Sicílii, TAORMINA, městečko vysoko
nad mořem, řecké divadlo s výhledem na Etnu
4. den: výlet na Liparské ostrovy, kráter Vulcano, termální bahenní jezírko, sirné prameny
5. den: výjezd k bývalé dolní stanici lanovky na nejvyšší činnou sopku Evropy Etnu, turistika soutěskou Alcantara
6. den: MONREALE, katedrála s mozaikami, benediktinský klášter, PALERMO, směsice kultur, katedrála,
Cappella Palatina s jedinečnými mozaikami
7. den: CEFALÚ, rybářské město a katedrála s mozaikami v normanském slohu, Tindaris, antické vykopávky
8. den: AGRIGENTO, údolí chrámů – , „nejkrásnější
město smrtelníků“, SELINUNTE, antické chrámy Dia či
Svornosti v Údolí chrámů
9. den: odpočinek u moře
10. den: SYRAKUSY – , řecké divadlo, kamenolom,
Dionýsovo ucho, muzeum
11. den: Pompeje, vykopávky rozsáhlého města zničeného výbuchem Vesuvu, nenáročný výstup na sopku
Vesuv, výhledy na Neapolský záliv
12.–13. den: celodenní prohlídka ŘÍMA, návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt na Sicílii
a zpět, 2x hotel se snídaní, 7x apartmány (2lůžkové pokoje s možností vaření), průvodce, komplexní pojištění;
nezahrnuje ložní prádlo v apartmánech, vstupné a loď
na Lipari (cca 70 €).

SILVESTR NA SICÍLII
4denní letecký zájezd na Silvestra.
Cena od 8.990 Kč s leteckou dopravou.
Fakultativní výlet do Agrigento a Cefalú.
Aktuální informace najdete na www.geops.cz

Katedrála Syrakusy

Pohled skrz skalní okno stojí za to

Typičtí loutkoví hrdinové sicilské historie

Sicílie, moře a památky

3.7.–13.7.
6.9.–16.9.

út–pá
čt–ne

15.290,15.290,-

22-583
22-584

1. den: odjezd z Prahy v podvečer (po dohodě HK, Pa,
Br), transfer do Itálie
2. den: NEAPOL– , krátká procházka městem, čtvrť
Santa Lucia, královský palác Palazzo Reale a hrozivý
hrad Castel Nuovo, trajekt a noční plavba Tyrhénským
mořem do Palerma (4lůžkové kajuty)
3. den: PALERMO, hlavní město Sicílie, historické centrum, vzpomínky na Féničany a Araby, jedinečné normanské stavby v orientálním stylu, královský palác, kostel Jana Poustevníka, náměstí Qatro Canti, kašna Pretoria
od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj, Monreale na úpatí předhůří Zlaté mušle, katedrála, chrám Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky, cesta
podél pobřeží k Jónskému moři do Taorminy, výhledy na
7 Liparských ostrovů, Giardini Naxos
4. den: pobyt u moře, individuální volno
5. den: nejvyšší činná sopka Evropy Etna, nejexkluzivnější přírodní rarita Sicílie, lanovkou a terénním busem
do výšky 3.000 m, obří lávová pole, výhledy na Catanii,
nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské
domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo Teatro Greco
6. den: SYRAKUSY – , město s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollona a Artemis, Arethusin pramen, báje o vodní víle, antická čtvrť
Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní
katedrála, přírodní unikát na úpatí sopky Etny u kaňonu
říčky Alcantry, řekou opracované bazaltové skály á la Gaudi
7. den: chrámový komplex v Údolí chrámů u AGRIGENTA – , Agora antického Akragasu, kruhový chrám
Kastora a Poluxe, chám Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, PIAZZA ARMERINA – , poklad antiky,
římská vila císaře Maximiána Romana del Casale s překrásnými podlahovými mozaikami
8. den: pobyt u moře, variantně fakultativní výlet na
vulkanické souostroví Liparské ostrovy, ostrov Vulcano, „sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista“, Porto Levante, léčivé termální sirné jezírko, možnost výstupu
na hranu Velkého kráteru, ostrov Lipari, největší ostrov
souostroví, LIPARI, katedrála, vyhlídková plavba bárkou
podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže
9. den: dopoledne pobyt u moře, CEFALÙ, malebné
město pod masivem La Rocca, večer nalodění na trajekt
v Palermu, nocleh v kajutách
10. den: časně ráno ze Sicílie krátkým trajektem přes Messinskou úžinu, mezi mytickými příšerami Skyllou a Charybdou (drama Homérovy Odyssey), cesta jižní Kampánií,
SALERNO, centrum, palmová promenáda Corso Vittorio Emanuele, městská pláž a normanská katedrála, možnost fakult. lodní výlet podél Božského pobřeží (vinice
nad útesy, středověké věže a malebná městečka) do starobylého AMALFI – , (katedrála, městečko ATRANI
v Dračí soutěsce, možnost výletu ke Smaragdové jeskyni, koupání), fakultativně společná večeře, noční přejezd
11. den: návrat do ČR večer
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem,
8x ubytování (2x 4lůž. kajuty na trajektu Neapol-Palermo,
Palermo-Livorno, 6x hotel *** 2lůžk. pokoje s přísl. blízko pláže letoviska Giardini Naxos), 6x snídani, průvodce.
Příplatek 1.000 Kč za 6x večeře v hotelu (menu)
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 308 Kč za komplexní pojištění.

Itálie

Slunce a vulkány Sicílie

Řím a Neapolský záliv

D — Pobyty u moře s výlety

Náměstí svatého Petra ve Vatikánu
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Říčka v korsických horách

Barevné skály nedaleko přístavu Arbatax

D14

Sardinie, rajský ostrov
nurágů v Tyrkysovém moři
Můžete odpočívat u průzračného tyrkysového moře,
koupat se v nejprůzračnějších zálivech a slunit se na nejbělejších, nejčervenějších a nejčernějších plážích, rozjímat nad nejtajemnější historií ostrova nebo se toulat čarokrásnou přírodou. Pobytový zájezd s turistickými
výlety a ubytováním v Cala Canone.

D — Pobyty u moře s výlety

Itálie a Francie

9.6.–18.6. 13.990,- *20.990,8.9.–17.9. 13.990,- *20.990,-

84

**11.590,**11.590,-

21-585
21-586

1.–2 den: odjezd z Prahy ve 12 hodin (HK, Pa, Br a po trase dle dohody), tranzit přes Rakousko do LIVORNA k trajektu (6–8 hodin na lodi a v přístavech) na Sardinii, OLBIA,
kouzlo přístavu, cesta na CALA GONONE, ubytování na
nejkrásnějších plážích Sardinie (chaty v kempu**** se
nachází v piniovém háji pár metrů od pláže)
3. den: koupání a odpočinek u moře nebo fakult. lodní výlet okolo pobřeží s koupáním a se zastávkami a k jedinečné jeskyni, ve které se množí mroži (48 €), zpět lodí nebo turistikou při pobřeží (3h), ráj pro fotografy
4. den: celodenní výlet za kulturou západního pobřeží: katalánské ALGHERO, půvabné PORTO TORRES, vápencový mys Capo Caccia s výhledy, romantika krajiny s nurágem Sabina, nejvýznačnější románská památka kostel
Santissima Trinitā di Saccargia u SASSARI, divokým pobřežím do barevného městečka BOSA, řemeslné dílny
5. den: DORGALI, kamenné městečko plné umělců a řemeslníků, význačné megalitické stavby a toulání exotickou krajinou, turistika k unikátní jeskyni Ispinigoli, léčivé termální „lázně“ San Giovanni, koupání, návštěva
nurágové vesnice, variantně celodenní relax u moře
6. den: fakultativně celodenní výlet na jih ostrova, CAGLIARI, hlavní město ostrova, nejrozsáhlejší muzeum ostrova,
Su-Nuraxi, nurágový komplex u Barumuni– , NORA,
nejstarší město ostrova, antické mozaiky, možná uvidíme
i plameňáky, variantně celodenní koupání
7. den: celodenní výlet do hor a dvě „sardinská nej“:
barevné skály u přístavu ARBATAX, turistika na nejvyšší
horu ostrova La Marmora (4 h), horské louky s divokými
koni, nejvýše položená rázovitá horská víska FONNI s malovanými domy, v rámci fakultativních večeří typická sardinská večeře s vínem (možno i samostatně ze 30 € )
8. den: pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, variantně možnost zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou
pláž Cala Luna, nebo variantně koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou pláž Cala Cartoe plnou rostlinných endemitů či fakult. turistika v horách s terénními vozy
do odlehlé oblasti Baunei s pasteveckým obědem a pobytem na pláži Sisine, možnost návratu čluny (60 €)
9. den: odjezd z Cala Gonone, romantické toulání u přírodní rezervace Capo Comino či staré město
OLBIA, trajekt ze Sardinie do LIVORNA, cesta do ČR
10. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn programu vzhledem počasí.
Ubytování: v chatách/hotelu*** nebo ve vlastních stanech
v kempu **** v přímořském letovisku Cala Gonone. Chaty zčásti zděné, mají 2 2lůž. pokoje oddělené zdí a situované opačným směrem, vybavené vlastní kuchyňkou a příslušenstvím, možnost stravování v restauraci v kempu za přípl.
nebo městečku. Hotel ***je v přilehlém městečku u pláže
(2lůž. pokoje s přísl.) a výtečnou polopenzí.
V místě je půjčovna kol (18 €/den), okolí je ideální pro terénní cyklistiku, turistiku, horolezectví a potápění.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, přístavní
poplatky a pobytové taxy, 7x chaty (2lůž. pokoje s přísl.)
s možností vaření/ *7x hotel (2lůž. pokoje s přísl.) s polopenzí/**7x kemp ve vlastních stanech; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné a fakultat. služby (cca 70 €+100 €
za fakult. výlety) a ochutnávky vín.
Příplatek 3.800 Kč za 1lůžkový pokoj v chatě.
Příplatek 2.400 Kč za 7x večeři pro ubytování v chatě,
stanu, 3.600 Kč za 1lůžkový pokoj v hotelu.
Příplatek 750 Kč za fakult. výlet 6. den (min. 20 osob).
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.

D16

D15

Korsika, rajský ostrov
Korsika, Napoleonův ostrov, jehož subtropická příroda
nabízí azurové moře, fantastické pobřeží i štíty hor, romantické kaskády a zákoutí pinií a korkových dubů. Ubytování v bungalovech v zátoce Valinco s bazénem.
*8.6.–19.6.
22.6.–1.7.
29.6.–8.7.
17.8.–26.8.
24.8.–2.9.

pá–út
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

12.990,12.990,13.990,13.690,12.690,-

Vrchol podmořské sopky na Liparech

22-587
22-588
22-589
22-590
22-591

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Ko,Ji, Br) dle jízdního řádu trajektu z Itálie do BASTIE, MURAT s kostelíkem St. Michel, starobylé město CORTE, citadela, hory na západním
pobřeží, ubytování v zátoce Valinco u PROPRIANA
3. den: vyhlášené letovisko PROPRIANO, písečné pláže,
skaliska, janovská věž, prohlídka města, koupání
4. den: bizarní skály Calanche – , PORTO – , perla Korsiky, Napoleonovo AJACCIO, rodný dům Napoleona Bonaparte, muzeum, mys Parata s výhledem na pirátské Krvavé ostrovy, možnost výstupu k Janovské věži
Tour de la Parata
5. den: pobyt u moře, v podvečer Filitosa, proslulé naleziště, prehistorické menhiry, večerní návštěva „nejkorsičtějšího“ města SARTENE, úzké křivolaké uličky
6. den: pro zájemce turistika mezi skalními věžemi Bavella, různé varianty obtížnosti, odpoledne pobyt u moře
7. den: BONIFACIO s bělostnými útesy, fakul. projížďka
lodí pod skalnatými útesy, možnost koupání nebo procházka po útesech k majáku a pláži u ostrůvku St. Antoine,
8. den: koupání a pobyt u moře
9.–10. den: BASTIA, přístavní město, nákupy, odpolední
trajekt do Itálie, návrat do ČR
* Termín rozšířený o 2 programové dny:
1. den navíc: pro zájemce Polischellu, nejkrásnější kaskády Korsiky, lehká pěší tůra s koupáním
2. den navíc: pro zájemce nádherná bílá pláž Roccapina
se skalními útvary Lví kameny s možností procházky na
vedlejší pláž D‘Erbaju s malými dunami
Ubytování: jednoduché bungalovy se dvěma oddělenými
2lůž. pokoji, kuchyňkou, příslušenstvím a terasou v zátoce u Propriana, bazén, 250 m od pláže.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, autokarové výlety, trajekty, vstupní a výstupní poplatky, pobytovou taxu,
7x/*9x ubytování v bungalovech, povlečení, průvodce,
komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a fakult. výlet
lodí (cca 80 €).
V případě změny jízdního řádu trajektů si CK vyhrazuje
právo menší úpravy programu.
Příplatek za neobsazené lůžko v bungalovu na dotaz v CK.

Liparské ostrovy,
pozemský ráj
Překrásné přírodní scenérie – , kvetoucí muškáty, oleandry a kaktusy, pláže skalnaté i písečné a romantická zákoutí. Raritou ostrova je přírodní bahenní a perličková koupel léčící revma, alergie a ekzémy.
termín

15.6.–26.6.
30.6.–11.7.
13.9.–24.9.

přípl. za
2lůž. pokoj monolokál/os

13.690,14.490,13.290,-

2.200,3.100,1.400,-

22-592
22-593
22-594

1.–2. den: odjezd z Prahy odpoledne (Pa, HK, Po, Ji, Br,
Bra), Pompeje, archeologický areál, tranzitní ubytování
3. den: přejezd na Sicílii krásnou přírodou Kalábrie, trajekt
na Vulcano (1,5 hod, příjezd kolem 20.00), ubytování
4.–5. den: výstup k vyhaslému kráteru Vulcanello, turistika do Údolí příšer a na sopku Gran Cratere, pobyt u moře
6.–8. den: pobyt u moře, léčebné koupele, bohatá nabídka fakult. lodních výletů: výlet na ostrovy Panarea
a Stromboli (38 €) – pozorování sopečných erupcí z lodi,
nebo pěší výstup ke kráteru s místním průvodcem (28 €);
lodí kolem ostrova Vulcano s koupáním a návštěvou Koňské jeskyně (12 €); lodí kolem pobřeží ostrova Lipari s koupáním na zelený ostrov Salina (12 €)
9. den: lodí do hl. města souostroví LIPARI, katedrála,
archeologické muzeum, možnost nákupů
10. den: dopoledne trajekt na Sicílii (1,5h), TAORMINA,
noční přejezd do PIOMBINA
11. den: fakult.lodí na ostrov Elba (25 €), PORTOFERRAIO, Napoleonovo muzeum, koupání, večer odjezd
12. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, zpáteční trajekty na Sicílii a ostrov Vulcano, kyvadlová doprava mezi apartmány a městečkem (dle jízdního řádu), 1x tranzitní ubytování
(4lůž. bungalovy, 1 místnost, nelze uplatnit příplatky), 7x
ubytování v APT na ostrově Vulcano, průvodce, delegáta,
komplexní pojištění; nezahrnuje fakult. lodní výlety a služby.
Fakult. služby: lodní výlety na ostrovy Salina, Panarea,
Stromboli, Vulcano, Lipari s průvodcem, možnost zajištění polopenze, půjčování kol, motorek, člunů, motorové rogalo, potápění a rybaření pro držitele osvědčení.
Ubytování: apartmány VULCANO BLU: dle výběru 2lůžkové (MONO), 4lůžkové (BILO – 2x 2lůž. ložnice) apartmány
s kuchyňkou, terasou a příslušenství, lůžkoviny v ceně,
200 m od moře, cca 15 minut chůze od centra a městské
pláže. nová malá písečná pláž s lehátky a slunečníky u areálu (vstup zdarma), bazén s mořskou vodou (5 € /den)
Doporučujeme přírodní bahenní lázně a potápění.
Bližší informace získáte v CK nebo na www.geops.cz.

D16a – Lipary letecky
Pobytový zájezd s obdobným programem s D16.

Sardinie – hrobka obrů v Dorgali

Na pitoreskních skalách Capo d‘Orso se tají dech

termín

2lůž. pokoj

přípl. za
monolokál/os

16.6.–23.6.
30.6.–7.7.
25.8.–1.9.
15.9.–22.9.

20.990,21.990,21.990,19.990,-

2.200,3.000,3.000,1.400,-

22-595
22-596
22-597
22-598

1. den: odlet z Prahy do Catanie, transfer autobusem do
MILAZZA (2 hod.) a odtud lodí na ostrov VULCANO (plavba cca 1,5 hod.), ubytování v apartmánech Vulcano Blu
2.–7. den: pobyt na ostrově Vulcano, řada fakultativních lodních výletů i pěších vycházek s naším
průvodcem dle vlastního výběru, léčivé sirné jezírko, viz
4.–9. den autobusového programu
11. den: ráno předání ubytovacích kapacit a odjezd
z Vulcana do Catanie a odlet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Catania-Praha, letištní taxy, zpáteční lodní lístek na ostrov Vulcano, transfery
z letiště do přístavu a zpět, 7x apt. Vulcano Blu na ostrově
Vulcano, průvodce, komplex. pojištění; nezahrnuje vstupné, lodní výlety a fakultat. akce.
Info v CK nebo na www.geops.cz.

ne–ne

9.990,-

D18

Korsika, ostrov krásy

Památky UNESCO, katarské hrady, slavný „žlutý horský vláček“ a denně koupání. Dovolená za poznáním
a gastronomií s koupáním ve Lví zátoce.
21-037

1.den: odjezd z Prahy v 15 hodin (Pl, svoz od 6 osob HK, Pa,
a dále Br za 400 Kč), přes SRN
2.den: údolím Rhôny, krajinou Languedocu,
AIGUES-MORTES, bývalý královský přístav, výchozí
místo křížových výprav, pevnost, MONTPELLIER, správní centrum kraje, Opera Corum, katedrála St-Pierre, park
s vodním pavilonkem, spleť starých uliček, moderní čtvrť
Antigone nebo společný výstup na horu Pic-St-Loup
(658 m), dominanta oblasti s výhledem nebo pobyt na
populárních plážích La Grande-Motte, koupání a odpočinek ve Lví zátoce
3. den: turistika v předhůří Cévennes a Svatojakubská
cesta a přírodní park Haut Languedoc: aragonitová
jeskyně Claumouse, Cirque de Navacelles, nejkrásnější přírodní scenérie oblasti, St-GUILHELM-le-DÉSERT,
starobylé městečko na Svatojakubské cestě sevřené horami, románský klášter z 10. stol., křivolaké uličky a průchody, možnost odpočinku u kávy nebo kratší výstup na
zříceninu strážního hradu, LA COUVERTOIRAD, opevněné městečko templářů, kaňon řeky Hérault, středověký most Pont-du-Diable, koupání, variantně celodenní koupání na plážích, návrat na ubytování
4. den: cesta podél Golfe du Lion (Lví zátoka), dle počasí koupání na plážích u městečka SÈTE nebo variantně
město BÉZIERS u ústí Canalu du Midi – , do moře (katedrála St-Nazaire s krásnou sochařskou výzdobou), vinařským krajem Pezenas, NARBONNE, město římské
Galie, Horreum – podzemní římské sýpky, jedinečný komplex katedrály St-Just et St-Pasteur a Arcibiskupského paláce s křížovou chodbou ze 14. stol, opatství Fontfroide,
gotický kostel, vycházka, ubytování, podvečerní koupání
na Port Barcarēs nebo PERPIGNAN, metropole vévodství Roussillon, hrad mallorských králů, katedrála, večer
ochutnávka místních specialit a vín Fitou a Corbières
5.den: cesta do Pyrenejí; městečko PRADES, do VILLEFRANCHE DE COMFLENT, horské městečko se ubránilo
i Maurům, Vaubanova pevnost vysoko nad strží, individuálně turistika k jeskyním a opatství Saint-Michel-de-Cuxa
(starý předrománský katalánský klášter z 9. st., křížová
chodba) nebo Prieure de Serrabone, opatství pod horou
Canigou (svatá hora Katalánců, 2.784 m), jedinečné přírodní scenérie, poblíž klášter Saint-Martin-du-Canigou,
nebo variantně jedinečný zážitek, cesta „žlutým vláčkem“ Le Petit Train Jaune z r. 1910, úzkokolejka roklemi, viadukty až do pohoří Cordagne, turistika, malé horské osady, úchvatné výhledy, společně návrat na ubytování
6. den: fakultativní výlet podhůřím Pyrenejí za katarskými hrady: kraj Corbières (vinice, voňavé porosty
garrigue) a turistika na katarské hrady: Quéribus na
skalním útesu, Peyrepertuse, fantastický výhled, hrad
a malebné vesnice, Salses, středověká Vaubanova pevnost nebo návrat na koupání (dle počasí), nebo variantně celodenní koupání na Port Barcarēs, návrat, fakultativně večeře
7. den: ELNE, katedrála, pobřeží Côte Vermeille,
COLLIOURE, královský hrad, úzké křivolaké uličky, mys
Rederis, výhledy na moře, městská pláž a možnost koupání, fakultat. večeře, odjezd večer
8.den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x hotel (2lůž. pokoje),
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje fakultativní
výlet a vstupné (65 €).
Sleva 600Kč/os. pro 3 osoby na 3lůž. pokoji.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 780 Kč za 5x snídaně.
Příplatek 550 Kč za fakultativní večeři.
Příplatek 300 Kč za fakultativní výlet 6.dne (15 os.).
Příplatek 950 Kč za horský vláček.

Poznejte s námi zemi, jejíž historie má hluboce zakořeněny staré tradice a pyšní se tím, že se zde narodil Napoleon Bonaparte. Pojeďte obdivovat přírodu, azurové
moře, majestátní žulová pobřeží a svérázné obyvatele. Ubytování v hotelu s polopenzí a s přímým přístupem na pláž.
8.9.–15.9.

so–ne

14.590,-

Světoznámé bílé útesy v Étretatu

22-599

1. den: odjezd z Prahy večer, transfer do Itálie
2. den: LIVORNO, trajekt na Korsiku do BASTIE
3. den: pobyt u moře, hl. město AJACCIO, Napoleonův
rodný dům, paláce Fesch, muzeum italského malířství,
hrobka rodiny Bonaparte, výlet do zálivu Golfe d´Ajaccio ke „Krvavým ostrovům“
4. den: celodenní výlet, FILITOSA, megalitické památky,
typické horské městečko SARTĒNE, „nejkorsičtější ze
všech korsických měst“, kostel Ste-Marie, BONIFACIO,
bělostné útesy, citadela na úzkém výběžku tzv. „korsickém Gibraltaru“, fakultativně projížďka lodí pod skalnatými útesy podél pobřeží a jeskyně Sdragonato
5. den: pobyt u moře, fakultativně ochutnávka místních specialit
6. den: skalní rezervace Calanche de Piana – s rudými, oranžovými a šedivými útesy, přírodní rezervace
Scandola s městečkem PORTO – , tzv. „perlou“ ostrova, individuálně janovská věž, projížďka lodí do obou
rezervací, lehká pěší túra soutěskou Spelunca, možnost koupání v říčce Porto, variantně koupání u oblázkové pláže v PORTU
7. den: želví útulek „U Cupulatta“, CORTE, obklopené
horami se sněhem až do července, přístav BASTIA, prohlídka města, trajekt, přejezd do Itálie
8. den: LIVORNO, návrat do ČR
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt na Korsiku
a zpět, korsickou daň, 5x hotel (2lůžk. pokoje), 5x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, projíždky lodí,vstupné a ochutnávku (80 €).
Příplatek 3.400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

Ryby a mořské plody, základ korsické kuchyně

Sníh uprostřed letní Korsiky na Monte Renoso

Normandie, zahrada
Alabastrového pobřeží
Země, kde vznikl impresionismus, voní sýry a calvados,
kde divoké bílé útesy střídají zelené louky a kouzelné
hrázděné domky. A slavná historiie Normanů. Pobyt
u moře na břehu La Manche – Côte-d’Albâtre – Bílé
útesy – nejkrásnější pláže Atlantiku – gastronomie.
9.8.–19.8.

čt–ne

11.990,-

21-600

1. den: odjezd z Prahy v 19 h, (Pl; svoz od 6 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč)
2. den: zahrady GIVERNY, dům Clauda Moneta, japonská zahrada, impresionistická atmosféra Seiny, ROUEN,
„Monetova“ katedrála, středověké ulice s hrázděnými domy, tržnice (místo upálení Johanky z Arku), možnost návštěvy galerie moderního umění nebo muzea keramiky,
ubytování v hotelu a možnost noční projekce s osvětlenou
katedrálou (věčná inspirace Clauda Moneta)
3. den: kouzlo meandrů řeky Seiny: Les ANDELYS,
Château-Gaillard, zřícenina hradu krále Richarda Lví srdce vysoko nad meandry řeky Seiny, cesta podél Seiny ve
stopách impresionistů, nejvýznamnější normandský
benediktinský klášter Jumiéges, galerie středověké
architektury, klášterní zahrady, přírodním parkem Forêt-de-Brotonne, CAUDEBEC-EN-CAUX a most Pont-de-Brotonne, cesta na pobřeží bílých útesů Étretat, ubytování
4. den: FÉCAMP, lázně a rybářský přístav, kostel St-Trinité,
fakult. destilační závod a muzeum benediktinského likéru
s ochutnávkou, turistika podél romantických pláží Corniche
Normande, prohlídka kozí farmy s ochutnávkou sýrů
5. den: Côte-d’Albâtre, ÉTRETAT, dvojice útesů Falaise d’Amont a Falaise d’Aval, turistika po bílých útesech s vyhlídkami a odpočinek „nad mořem“ i na
romantických plážích Normandie, návštěva kozí farmy
s ochutnávkou sýrů, kouzlo městečka z hrázděnými domy, koupání na překrásných plážích
6. den: za sýry a plážemi na Cote Fleurie: meandry Seiny, procházka v Marais Vernier, přírodní rezervace, vyhlídka na jezero, PONT-L‘EVÉQUE, ochutnávka slavných
normandských sýrů, cidre, calvados, DEAUVILLE, proslulá
Promenade des Planches, koupání, HONFLEUR, historický obranný přístav s hrázděnými domky, škola impresionistů, kaple Notre Dame de Grace, přes most Pont de Normandie, kolem největšího normandského přístavu Le HAVRE
7. den: rybářský přístav DIEPPE, historie vylodění, gotický kostel, brána, hrad, akvárium nebo koupání, zámek se
zahradami Miromesnil, VEULES-LES-ROSES, městečko
s nejkratší francouzskou řekou, koupání, hrázděné domy
„chaumières“, cestou zámků s normandskými holubníky
8. den: celodenní odpočinek u moře a vzpomínka na
Monetův obraz Impression, volná turistika po útesech nebo
možnost fakultat. výletu ve znamení normandského
vylodění a Dne D, muzeum vylodění, bunkry Longue-sur-Mer, americký hřbitov, BAYEUX, gotická katedrála a Muzeum tapisérie (dějiny Normanů na výšivce z 11. stol.), přes
CAEN, město s hradem Viléma Dobyvatele
9. den: toulky pobřežím La Manche: malebný přístav ST-VALÉRY-EN-CAUX nebo útesy u VARENGEVILLE-SUR-MER, koupání, hřbitov s hrobem Braquea, zahrady Bois-des-Moustiers s kvetoucí růžovou zahradou
10. den: impresionistická PAŘÍŽ – : prohlídka,
doporučujeme návštěvu Musée d‘Orsay či Orangerie,
Monetovy lekníny a scenérie z Normandie na plátnech
impresionistů, podvečerní historická Paříž, fakult. společná večeře, projížďka lodí noční Paříží, noční transfer
11. den: návrat do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo menších úprav programu vzhledem
k počasí, zájmu skupiny a stavu odlivu.
Cena zahrnuje dopravu busem, 7x 4–5lůž. challety/mobilhomy u bílých útesů Atlantiku (2lůž. ložnice) s možností
vaření, 1x hotel (2–3lůž. pokoje), průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné, ložní prádlo, fakult. výlety (60 €).
Příplatek 650 Kč/os. za fakultativní výlet 8. den.
Příplatek 150 Kč za 1x snídani 2. den.
Příplatek 3.800 Kč /1.350 Kč /os. za 2/3 osoby v challetu.
Příplatek 3.900 Kč za 1 osobu na pokoji v challetu.

Francie

D17

Languedoc
a Roussillon, země
katarských hradů
19.8.–26.8.

Korsické pláže

D — Pobyty u moře s výlety

Tajemný katarský hrad Quéribus

85

Chvilka oddychu a jedem...

Také cítíte tu levanduli až sem?

D19 – Kouzlo

D20

D22

Divoká, úchvatná příroda nejjižnějšího cípu Francie ve vás zanechá neopakovatelné vzpomínky.
Zaplavete si v azurovém moři, uvidíte slavnou četnickou stanici v St. Tropez a ochutnáte báječné víno.

10denní zájezd s cykloturistikou do oblasti Giens.

Kouzelná oblast Provence a přímořské oblasti
Langue-docu. Navštívíte pozoruhodná historická města, kláštery, unikátní aragonitovou jeskyni, ochutnáte
pravý Rocquefort, užijete si koupání a odpočinku u moře.

levandulové Provence

D — Pobyty u moře s výlety

Francie

8.6.–17.6.
22.6.–1.7.
29.6.–8.7.
17.8.–26.8.
24.8.–2.9.
7.9.–16.9.

86

Opevněné město Carcassonne

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

7.290,7.290,7.290,7.290,7.290,7.290,-

22-601
22-602
22-603
22-604
22-605
22-606

1. den: odjezd z Prahy odpoledne, svoz od 6 osob: (Li, Ja,
Pl; 250 Kč – HK, Pa, Ko; 350 Kč – Br, Os, ČB)
2. den: poloostrov Giens, ubytování a odpočinek
3. den: možnost koupání, vycházka do městečka GIENS
a procházka po pobřežní stezce
4. den: možnost koupání, odpoledne vesnice Ramatuelle s křivolakými uličkami a hrobem Gérarda Philippa, ST.
TROPEZ, prohlídka přístavu a městečka s proslulou četnickou stanicí, citadela, PORT-GRIMAUD s malebnými kanály
5. den: koupání, trh v GIENS, klimatické lázně HYÉRES, náměstí Place Massillon s trhem, zřícenina hradu
6. den: cesta kolem kaňonu Verdon s vokouzlujícími výhledy, vesnice AIGUINES se zámkem, jezero Sv. Kříže, koupání, zastávka v MOUSTIERS-ST-MARIE, vesnice v rokli
7. den: fakultativně individuální návštěva ostrova
Porquerolles s bujnou vegetací, var. koupání nebo zapůjčení kola
8. den: Abbaye du Thoronet, nádherné románské
opatství z 12. stol., vinařská farma, možnost ochutnávky
vín a návštěvy muzea typických provensálských figurek
9. den: odjezd z GIENS zpět do ČR
10. den: návrat do ČR odpoledne (Cp)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x nocleh ve 4lůž.
mobilhomu (dvě 2lůž. ložnice, příslušenství, kuchyňka),
výlety dle programu, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje povinné místní poplatky (3 €/os/týden), lodní lístek
na Porquerolles (17 €), fakult. akce, půjčovné kol, vstupné
a kapesné (60 €), vratnou kauci 50 € za mobilhome.
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj v mobilhomu.

Na kole po Provence
18.5.–27.5.
25.5.–3.6.
8.6.–17.6.
22.6.–1.7.
29.6.–8.7.
17.8.–26.8.
24.8.–2.9.
7.9.–16.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,-

Provence, královskou Francií
22-607
22-608
22-609
22-610
22-611
22-612
22-613
22-614

1.–2. den: odjezd z ČR, ubytování na poloost. Giens
3. den: vyjížďka do TOULONU, přístav, koupání (60 km), fakult. lanovkou na Mont Faron (584 m) s krásným výhledem
4. den: vyjížďka při pobřeží do kamenného města BORMES-LES-MIMOSAS a pevnost (55 km), busem PORT
GRIMAUD s vodními kanály a letovisko ST. TROPEZ
5. den: volno, trh v GIENS, výlet do HYÉRES (30 km)
6. den: výlet do kaňonu Verdon (40–60 km), koupání
7.–8. den: fakul. výlet lodí na ostrov Porquerolles
(20 km), Abbaye du Thoronet, opatství z 12. st., zastávka
na tradiční vinařské farmě, která dodávala víno na dvůr Jindřicha IV. (35 km), návrat provencálskou krajinou (40 km)
9.–10. den: odjezd z Giens, návrat do ČR dopoledne (Cp)
Cena zahrnuje dopravu busem včetně přepravy kol,
7x nocleh v 4lůžk. mobilhomu (2 2lůž. ložnice), cykloinstruktor, výlety dle programu, vstupné Thoronet; nezahrnuje povinné místní poplatky (3 €/os/týden), lodní lístek
na Porquerolles (27 € – včetně přepravy kola), fakult. akce,
léčebné pojištění, půjčovné kol, vstupné a kapesné (60 €).
Sleva 2.000 Kč za 5. osobu v mobilhomu.
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj v mobilhomu.
Vratná kauce 50 €/mobilhome.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.
Další informace žádejte v CK nebo na www.geops.cz.

D21 – Zumba v Provence
Prázdniny plné pohybu v krásné oblasti Provence.
25.5.–3.6.
1.6.–10.6.
15.6.–24.6
7.9–16.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

6.790,6.790,6.790,6.790,-

22-615
22-616
22-617
22-618

Odjezd z Prahy (Pl, Be, svoz od 6 lidí: Kv, MB; HK, Pa za
250 Kč; Ji, Br, ČB za 350 Kč)
Cvičení probíhá v romantickém prostředí poloostrova Giens 2x denně 60 minut po dobu 6 dní pod vedením zkušené cvičitelky. Během týdne se můžete zúčastnit mnoha výletů, např. do kaňonu Verdon nebo do St. Tropez.
Pro menší skupinky (od 8 osob) lze zajistit další specializované cvičební programy: kick-box aerobik, step-aerobik,
thaebo, power jóga, bodyform aj. (Cp)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x nocleh
v 4lůžk. mobilhomech (2x2lůž. ložnice, kuchyňka, přísluš.),
delegáta, cvičitelku; nezahrnuje komplexní pojištění, povinné místní poplatky 3 €/os/týden), vstupy, kapesné (60 €)
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj v mobilhomech.
Příplatek 280 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 400 Kč pro účastníka bez cvičení.
Vratná kauce 50 €/mobilhome.

8.6.–17.6.
31.8.–9.9.

pá–ne
pá–ne

8.990,9.390,-

22-619
22-620

1. den: odpoledne odjezd z Prahy (Pl, v září též HK, Pa)
2.–3. den: AVIGNON– , prohlídka bývalého papežského města, Papežský palác a most st. Benézet, odpoledne
příjezd na ubytování, celý den volno, koupání
4. den: celodenní výlet: ARLES– , působiště Vincenta van Gogha, římský amfiteátr, katedrála St. Trophime,
benediktinský klášter Montmajour, LES-BAUX-DE-PROVENCE, středověké městečko a opevněné hradní sídlo,
hrad Tarascon
5. den: pobyt u moře, koupání, fakultativně celodenní výlet do unikátního opevněného města CARCASSONNE, zastávka u cisterciáckého kláštera Fontfroide
6. den: celodenní výlet: NIMES, římský amfiteátr, chrám
Maison Carrée, věž Tour Magne, AIGUES MORTES,
opevněné historické město, přírodní rezervace Camargue, plameňáci, divocí bílí koně
7. den: výlet do jedinečné krasové oblasti jižní Francie:
LA COUVERTOIRADE, opevněné středověké městečko s templářským hradem, městečko ROQUEFORT,
centrum výroby proslulého francouzského sýra, ST-GUILHEM-LE-DESERT, významné opatství, kamenné městečko v kaňonu mezi skalisky, kaňon řeky Herault, koupání
při ústí ďáblovy soutěsky, pro zájemce jeskyně Clamouse
s aragonitovou výzdobou
8. den: volno, pobyt u moře, koupání
9. den: MARSEILLES, katedrála Notre Dame, starý přístav, volno, možnost výletu na ostrov If
10. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x mobilhomy,
(2lůž. pokoje) s možností vaření, průvodce, pobytovou
taxu, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (80 €).
Příplatek 350 Kč/os. za výlet 5. den do Carcassonne.

D23 – Krásy Azurového pobřeží
18.5.–24.5.
8.6.–14.6.
31.8.–6.9.
21.9.–27.9.

5.990,5.990,5.990,nelze

*8.590,*8.590,*8.590,*8.590,-

22-621
22-622
22-623
22-624

1.–2. den: odjezd z Prahy odpoledne (Be, Ro, Pl; za 330 Kč
Br a Ji), noční přejezd do Francie, NICE, čtvrť Cimiez, staré
město, přístav, hradní vrch, možnost návštěvy muzeí
3. den: MARSEILLE, Notre Dame de la Garde, staré město, přístav, fakult. lodí na ostrov If (hrabě Monte Cristo),
AIX-EN-PROVENCE, staré město, katedrála St. Savuier
4. den: ST.-TROPEZ, četnická stanice, citadela, přístav,
panoramatická cesta poloostrovem St. Tropez, vesnička
RAMATUELLE, ST. RAPHAEL, přístav, templářský chrám,
FRÉJUS, pův. římský přístav, katedrála, galská brána, aréna
5. den: ANTIBES, pevnost, pláž, na které se vylodil Napoleon po návratu z Elby, CANNES, vyhlášené letovisko,
boulevard Croisette, filmový palác, GRASSE, staré město, návštěva slavných výroben parfémů
6.–7. den: odjezd, MONTE CARLO – knížecí palác, staré město, možnost návštěvy oceanografického centra či
koupání, odjezd večer do ČR, příjezd v poledne (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x mobilhome s možností vaření (2x 2lůž. ložnice)/*4x hotel (2 lůž. s přísl.) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxu (2 €/os./den), povlečení v mobilhomu (10 € nepovinné),
závěrečný úklid v mobilhomu, fakult. akce a vstupné (45 €).
Příplatek 890 Kč/590 Kč/os. pro 2 os./3 os. v mobilhomu.
Příplatek 45 € za závěrečný úklid za mobilhome (fakult.)
Příplatek 200 € vratná kauce za mobilhome.
Příplatek 1.890/*2.690 Kč za 1lůž.pokoj v mobilhomu
/*v hotelu. Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 1.800 Kč za 4x večeře pro klienty v hotelu.

D26

Španělsko
a Francouzská riviéra

*8.6.–17.6.
22.6.–1.7.
*24.8.–2.9.
31.8.–9.9.
7.9.–16.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

10.990,11.990,11.990,11.490,10.990,-

22-625
22-626
22-627
22-628
22-629

1. den: odjezd z Prahy popoledni (HK, Pa, Pl, *Br)
2. den: celodenní pobyt u moře
3. den: Montserrat, horský klášter ležící v bizarním
skalnatém pohoří, BARCELONA – , metropole Katalánska, gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, bulvár Rambla
4.–5. den: pobyt u moře, výlet do katalánského města
GERONY se starobylým centrem a krásnou katedrálou
6. den: pobyt u moře
7. den: přejezd do Francie, MARSEILLE, největší francouzský středomořský přístav s bohatou historií, katedrála Notre-Dame de la Garde, krásné výhledy na ostrovy a město
8. den: ST-TROPEZ, jedna z hlavních turistických atrakcí
pobřeží, oblíbené letovisko slavných, možnost koupání,
PORT GRIMAUD, unikátní lagunové městečko s vodními kanály, romantické městečko RAMATUELLE
9. den: NICE, město s romantickou starou částí, palmovou Anglickou promenádou a pěknou pláží, knížectví Monaco-Monte Carlo, katedrála, nebo Knížecí palác, Oceánografické muzeum
10. den: příjezd do Prahy odpoledne
Ubytování: 5x ve Španělsku v hotelu systému Fortuna
(hotel na pobřeží Costa Brava nebo Costa Maresme).
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel ve Španělsku s polopenzí, 2x ubyt. v hotelu ve Francii, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (cca 60 €).
Příplatek 600 Kč za 5x oběd ve Španělsku.
Příplatek 300 Kč za 2x snídaně ve Francii.

D25 – Slunné Katalánsko
28.9.–4.10.
2.10.–8.10.
6.10.–12.10
10.10.–16.10.

pá–čt
út–po
so–pá
st–út

5.990,5.990,5.990,5.990,-

D27

Španělsko a Andalusie

Absolutní bomba! Jedno moře ve dvou zemích!
Poznáte pláže francouzské Riviéry i španělského Costa
Maresme... a k tomu výlety na atraktivní místa do okolí v ceně zájezdu!

22-630
22-631
22-632
22-633

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (HK, Pa, Pl), přejezd
2. den: příjezd na Costa Brava, ubytování, koupání, procházka do letoviska Lloret de Mar zakončená posezením v hospůdce
3. den: odpočinek u moře nebo celodenní výlet do
BARCELONY: Sagrada Familia, Casa Batlo, Pedrera, Plaza Espaňa, Montjuic, Las Ramblas, Kolumbův sloup, Gotická čtvrt, chrám sv. Eulálie
4. den: cesta po stopách La Morenety, Černé Madony
montserratské na posvátnou horu MONTSERRAT , benediktinský klášter, poslechneme si nejstarší chlapecký
sbor Escolania a ochutnáme domácí výrobky mnichů
5. den: odpočinek u moře, odpoledne výlet busem
do botanické zahrady Pinya de Rosa a rybářského
městečka BLANES, fakult. návštěva vinného sklepa
s ochutnávkou vín a likérů, večer fakult. představení ohnivého tance flamenco na šlechtické usedlosti
6. den: koupání, odpoledne fakultativně výlet lodí při pobřeží Costa Brava s proskleným dnem, zastávka ve středověkém městečku TOSSA DE MAR, posezení třeba
u sklenky sangrie, v podvečer odjezd do ČR
7. den: návrat do ČR v podvečer (Mo)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3 výlety (Barcelona, Montserrat, Blanes), 4x hotel***, 4x polopenze,
balíček na cestu, uvítací koktejl, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, představení a fakultativní akce (60 € ).
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

Země věčného slunce, bohatých kulturních tradic,
exotické přírody, maurských paláců a písečných pláží.
A, B
A

31.5.–13.6.
13.9.–26.9.

čt–st
čt–st

14.590,15.490,-

Majestátnost nejvyšší hory ostrova Tenerife Teide

22-634
22-635

1. den: odjezd z Prahy ráno (A též Pl, B též Pa, HK)
2. den: BARCELONA, prohlídka historického centra metropole Katalánska, noční přejezd na Costa del Sol
3.–4. den: relaxace a pobyt u moře na Costa del Sol
5.–6. den: výlet na Gibraltar, britská kolonie, pevnost
střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, RONDA, malebná vesnice ve skalní rozsedlině řeky Tajo, pobyt u moře
7. den: GRANADA – , město na úpatí pohoří Sierra Nevada s památkami z maurské nadvlády (palác Alhambra,
letohrádek Generalife se zahradami)
8. den: výlet do MALAGY, přístav s katedrálou a rodným domem P. Picassa a NERJI (letovisko a známé jeskyně) a pobyt u moře
9. den: relaxace a pobyt u moře
10. den: SEVILLA – , „perla Andalusie“, třetí největší
katedrála v Evropě, romantický zámek v maurském slohu a bílá židovská čtvrť, CORDÓBA – , křesťanská katedrála přestavěná z maurské mešity, zahrady krásného Alcazaru
11.–12. den: TOLEDO, krásná katedrála, dům malíře
El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca, prohlídka
MADRIDU, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor,
Puerta del Sol, noční přejezd do Francie
13. den: průjezd Francií, prohlídka LYONU – , nocleh
14. den: příjezd do Prahy večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 10x ubytování (7x 4lůžk. apartmán s možností vaření na pobřeží
– 2x 2lůž. ložnice, 2x hotel ve vnitrozemí se snídaní,
1x hotel F1 ve Francii se snídaní), průvodce, komplexní
pojištění; nezahrnuje vstupné (cca 100 €).
Příplatek 520 Kč za vstupné do Alhambry (nutné předem). Španělská strana vstup
tup potvrdí až měsíc před odjezdem; nebude-li, částka za vstup bude klientovi vrácena.
Příplatek 1.500 Kč/os. za studio pro 2 osoby.
Příplatek 900 Kč/os.
apartmán pro 3 osoby.

Kouzlo bílých vesnic a přírod. parků najdete v zájedu A69, str. 25

Kanárské ostrovy
Tenerife a La Gomera
Tenerife, nejpestřejší ostrov Kanárských ostrovů,
přezdívaný „minikontinentem“, je plný fantastických
přírodních scenérií – rozsáhlá zelená údolí, polopouštní krajina s kaktusy a sukulenty, úchvatné borovicové
lesy, členité kaňony a rozsáhlé černé-vulkanické nebo
saharské pláže. A výlet na zelený ostrůvek La Gomera.
5.10.–12.10.

pá–pá

21.890,-

22-636

1. den: odlet z Prahy na ostrov Tenerife, transfer, ubytování
2. den: individ. volno, hist. centrum PUERTO DE LA
CRUZ, botanická zahrada, zahrady Casina Taoro nebo
zahrady orchidejí, vulkanické pláže Playa Jardín se
subtropickou zahradou nebo slavné přímořské bazény
s gejzíry Lago Martiánez
3. den: NP La Canadas – , s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3718 m) za
příznového počasi fakult. lanovkou pod vrchol kráteru,
nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy, kaňonem
v gigantických skalách Los Gigantes, půvabná vesnička Masca, lávou zničené město Garachico, Icodu De
Los Vinos, údajně tisíciletý dračinec.
4. den: pobyt u moře, půldenní výlet místní dopravou
do krásného města LA OROTAVA, kouzelné hist. centrum, radnice, zahrady, katedrála a slavné „balkónové
domy“
5. den: pobyt u moře nebo fakul. výlet trajektem na
ostrůvek LA GOMERA plný přírodních krás, nazývaný
Isla Columbina (Kolumbův ostrov), SAN SEBASTIAN,
hist. jádro s původním opevněním, dům Kryštofa Kolumba, i kostel kde se modlil za zdar výpravy, vyhlídky na palmová údolí, NP GARAJONAY – , jedinečné vavřínové
lesy, specifické nářečí (pískací jazyk), ochutnávka specialit místní kuchyně ( v ceně)
6. den: pobyt u moře nebo fakult. výlet katamaránem za velrybami, popř. vyhlášený Loro Park, botanická a zoologická zahrada, přes 2000 papoušků, delfinárium, tunel se žraloky, iglů s ostrovem tučňáků
7. den: poloostrov Anaga, hl. město Tenerife SANTA
CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole, moderní
výstavba, jedinečná koncertní budova, symbol města,
náměstí Plaza de Espaňa s vládní budova, nákupní zóny, moderní přístav, nejkrásnější pláže
Tenerife Las Teresitas, světlý saharský písek,
palmy, klikatou horskou silnicí, Taganana ve
stínu Skály duchů, přes vavřínové lesy poloostrovem Anaga, LA LAGUNA – původní hl.
město ostrova, středověká architektura
8. den: snídaně, individ. volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha –Tenerife – Praha, letištní poplatky, transfer z/na letiště, dopravu busem
3. a 7.den, 7x hotel v centru Puerto de la Cruz, 7x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a fakultativní služby
Příplatek 250 Kč za připojištění vyššího storna zájezdu

Francie a Španělsko

D24

Katedrála v Cordóbě – maurská a křesťanská kultura pospolu

D — Pobyty u moře s výlety

Klidná zátoka v Port Grimaud

Soutěska Masca na Tenerife

87

Řecko, Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Albánie
D — Pobyty u moře s výlety
88

Llogarský průsmyk

D28

D29

Velký okruh Balkánem
Průřez Balkánem od severu k jihu, od Řecka přes Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Černou Horu i Albánii.
Pobřeží Jadranu, Černého i Jónského moře a hory…
20.5.–31.5.

ne–čt

23.940,-

Strážce času v Dubrovníku

22-637

1.den: odjezd z Prahy v 6.00, přes Rakousko (Graz), do
PTUJI (Slovinsko), hrad, Drávská věž, kostel sv.Petra,do
ŠIBENIKU (Chorvatsko), středověké město, katedrála
sv. Jakuba – , pevnost, nábřeží, nocleh
2.den: DUBROVNÍK – , 2 km hradeb, hlavní třída Placa, františkánský klášter, přístav, do Černé Hory, přes
Boku Kotorskou do starobylého městečka BUDVA,
obklopeného hradbami, ostrůvek sv. Nikoly, okolo městečka SVETI STEFAN, přejezd do Albánie,i Skadarské jezero, město SKADAR, pevnost
3.den: albánská metropole TIRANA, náměstí Skanderbega, mešita Ethem Beje, Pyramida (dříve muzeum E.
Hodži), přístav DRAČ, amfiteátr, archeologické muzeum, antická Apollonia, divadlo, byzantský klášter, přístav Vlora, nocleh u moře
4. den: přes Llogarský průsmyk (1.055 m), do obce
DHËRMI (malebné panorama), přes HIMARË k Palermské zátoce (pevnost Aliho paši), do QUEPARO a SARANDY, pláže, výhledy na Korfu, přejezd hranice do Řecka v Kakavii
variantně: GJIROKASTER, pevnost ze 13.st., etnografické muzeum v rodném domě E.Hodži nebo antické město BUTRINT – , amfiteátr, akropole
5.den: hradbami obehnané město IOÁNNINA, křivolaké uličky s orientálními domy a mešitami, DODÓNI, antické divadlo, řecká věštírna, MÉTSOVO, vysoko v pohoří Pindos, muzeum lidového umění, Meteora, unikátní
oblast skalních hřibů a stěn, na nichž jsou postaveny
staré kláštery – , město KALAMBAKA
6.den: pod horským masívem Olympu (2.910 m) vykopávky antického města PELLA, rodiště Alexandra
Makedonského, mozaiky, muzeum, SOLUŇ, byzantská pevnost a kostelíky, bývalá turecká čtvrť Kastro s úzkými uličkami, Bílá věž
7.den: vykopávky antického města FILIPPI, KAVALA,
do r. 1913 turecký přístav, staré orientální město, pevnost, staré město XANTHI, ALEXANDROUPOLI, maják
8.den: turecké město EDIRNE– , mešity, kopule Selimovy z 16.st. má stejný průměr jako slavná sv. Sofia
v Istanbulu, dále Muradova , Stará a Bajazidova, krytá
tržnice, lázně, hodinová věž, bazar, čajovny, KIRKLARELI, mešita, lázeň, bazar
9.den: MALKO TRNOVO, pohraniční bulharské město, pohoří Strandža a ústí řeky Ropotamo, SOZOPOL,
staré město, kostelíky, opevnění, charakteristické domy,
NESEBAR, antická Messembria – , ve 14.st. tu stávalo 41 kostelů
10.den: VARNA, bulváry, katedrála, muzea, letovisko
Zlaté písky, BALČIK, botanická zahrada a palác rumunské královny Marie, mešita, skalnaté pobřeží, PLISKA,
palác chána Omurtaga, Madarský jezdec, basreliéf
chána Tervela, VELIKI PRESLAV, centrum
tu
říše cara Simeona, paláce, kostely, přejezd
ejezd
do Rumunska
11.den: směr Bukurešť, krátká zastáv-ka SINAIA. přes hřeben Karpat do
BRAŠOVA, dále historické SIBIU,
opevnění, kostely, krásná náměstí,
DEVA, Lipova, poutní barokní kostel, Arad
12.den: BUDAPEŠT, vrch Gellért
a výhled na město, Budín, Rybářská bašta a parlament, večer návrat
do Prahy
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
11x ubytování (2lůžkové pokoje),,
11x polopenzi, průvodce, komplexní
xní
pojištění; nezahrnuje vstupné
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj
oj

D30

Národní park Mljet
a jižní Dalmácie

Ostrov Vis, poklad Dalmácie
Subtropická vegetace, průzračná voda Jadranu...

Přímořská část jižní Dalmácie nabízí návštěvníkům přírodní krásy i historické památky, krásné
pláže i možnost výletů na malebné ostrůvky, dobré víno a místní speciality.
8.6.–17.6.

pá–ne

11.390,-

Vodopády řeky Krka nechybí v žádném filmu o Vinnetouovi

22-638

1. den: odjezd z Prahy v odpoledne
2. den: starobylý MOSTAR, perla Bosny, historické centrum, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov
most), cesta na poloostrov Pelješac do městečka OREBIČ, ubytování, odpočinek, koupání
3. den: pobyt u moře, městečko OREBIČ, muzeum námořníků, nejkrásnější pláže Dalmácie v písčitých zátokách, háje tamaryšků a borovic, návštěva muzea námořníků
4. den: lodí na ostrov Korčula, půvabné město KORČULA mezi zelenými kopci, kovově modrým mořem a palmami, historická část se Západní mořskou branou, Velkou
guvernérskou věží, jižní branou Veliki Revelin, náměstím
s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola
5. den: panoramatická jízda poloostrovem Pejlešac,
městečko STON, městské hradby ze 14. stol., nejdelší obranný systém ve střední Evropě, DUBROVNÍK
– , barokní budovy v historickém centru, úchvatný pohled z městských hradeb, promenáda Placa, paláce a katedrály, prohlídka města s průvodcem, individuální volno,
možnost fakultativního lodního výletu na ostrov Lokrum
6. den: fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů MLJET, Malo jezero
a Veliko Jezero, benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA, individuální volno
7. den: pobyt u moře, fakultativně ochutnávka zdejších proslulých vín Dingač a Postup
8. den: pobyt u moře, pro zájemce vycházka k františkánskému klášteru z 15. stol. na horském hřebeni
pod horou Ilija, starý kapitánský hřbitov, nádherné panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet
9. den: pobyt u moře, odjezd do ČR v podvečer
10. den: návrat do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x depandance hotelu Bellevue (2lůžkové pokoje s přísl.), 7x polopenze,bufet, prohlídka Muzea námořníků, průvodce,
komplexní pojištění; nezahrnuje vstupy, fakultativní výlety a služby.
Příplatek 950 Kč za 1lůžkový pokoj depandance.
Příplatek 600 Kč/os 2lůž. pokoj v hotelu s klimatizací.
Sleva 1.000/2.000 Kč dospělý/dítě do 12 let na přistýlce.

Moře má pro suchozemce neobyčejné kouzlo

8.6.–17.6.
15.6.–24.6.
7.9–16.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

11.490,11.690,11.490,-

22-639
22-640
22-641

1. den: odjezd v poledne z ČR (HK. Pa, Pha)
2. den: SPLIT – , Diokleciánův palác, plavba Jaderským mořem kolem ostrovů Brač, Hvar, Šolta na ostrově Vis, městečko VIS, ubytování (hotel na pláži) ve starobylé Komiži, odpočinek, koupání
3. den: pobyt u moře, KOMIŽA pod horou Hum, úzké
uličky s domky ze 17. stol., benediktinský klášter a citadela, pevnost s rybářským muzeem
4. den: fakultativní lodní výlet na ostrůvek BIŠEVO,
pole levandule, fantastická Modrá jeskyně
5. den: pobyt u moře, milovníkům humrů doporučujeme navštívit Konobu Jastožera přímo nad mořem
6. den: výlet do Titovy jeskyně v hoře Hum, prastaré městečko VIS, zbytky řeckého hřbitova, římských
lázní, pobřežní promenáda s letními sídly, archeologické muzeum
7. den: pobyt u moře, fakult. výlety: ostrůvek Ravnik se
Zelenou jeskyní, krásné zátoky na jižním pobřeží, přírodní památka Stiniva, Srebrena, zátoka Stončica
8. den: panoramatická jízda ostrovem, fakult. ochutnávka vína, pršutu a sýra, malebné zátoky, jeskyně, písečné pláže, koupání
9.–10. den: trajekt, plavba Jaderským mořem do SPLITU,
návrat do ČR odpoledne
Ubytování: hotel Biševo u oblázkové pláže, Komiža, snídaně bufet, večeře výběr ze tří menu, salátový bufet.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt Split–
Vis–Split, 7x ubytování, 7x polopenze, průvodce, komplex. pojištění; nezahrnuje vstupné a fakult. služby.
Sleva 1.000 Kč dospělý na přistýlce.
Příplatek 1.800 Kč 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč/os. v pokoji s balkonem a klimatizací.
Příplatek 700 Kč/os v pokoji s klimatizací a balkonem na
mořskou stranu.

D31 – Krásy Chorvatska
Národní parky Chorvatska s pobytem u moře.
A, E
B, C
A, E
B, C
A, E
E
B, C
A, E
B, C

15.6.–24.6.
22.6.–1.7.
29.6.–8.7.
6.7.–15.7.
13.7.–22.7.
17.8.–26.8.
24.8.–2.9.
31.8.–9.9.
7.9.–16.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

10.790,10.990,11.290,11.290,11.390,11.390,11.290,10.990,10.790,-

22-642
22-643
22-644
22-645
22-646
22-647
22-648
22-649
22-650

1. den: odjezd z Prahy v podvečer a další odjezdy (A–Pl,
B–Pa, HK, C–Br, E–ČB, Pí, Př) vždy v pátek, návrat v neděli
2. den: výlet do NP Paklenica, procházka divokou přírodou kaňonů Velké Paklenice, prohlídka historického
ZADARU
3.–4. den: celodenní pobyt u moře, výlet do NP Slapovi
Krke s proslulými vodopády, kaskádami a jezírky, možnost koupání, ŠIBENIK – , historické centrum
5.–6. den: pobyt u moře, SPLIT – , staré město, Diokleciánův palác, pobřežní promenáda, TROGIR – ,
středověké město s krásnou románskou katedrálou
7. den: pobyt u moře, fakultat. lodí do NP Kornati
8.–9. den: pobyt u moře, návštěva NP Plitvická jezera –
s vodopády, kaskádami a jezírky, romantická krajina z filmů o Vinnetouovi
10. den: příjezd do Prahy kolem dopoledne
Ubytování: hotel ve Vodici, 2lůž. pokoje s příslušenstvím.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel, 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce, komplexní pojištění;
nezahrnuje vstupné (cca 60 €).

Domy svítící bělobou v Černé Hoře

Jeden z řady románských klášterů v Albánii

D32

D33

D34

Poznáte jedinečné přírodní krásy NP Chorvatska.
Vykoupete se pod vodopády řeky Krka, projdete soutěskou Paklenica, navštívíte historická města Zadar
a Šibenik.

Montenegro: historická města, divoká příroda
ve vnitrozemí, nádherné pobřeží s vysokým pohořím, písečné i oblázkové pláže, průzračné moře. Program rozšířen o návštěvu Sarajeva, Mostaru a výlet do
Albánie. *Program rozšířen o návštěvu Sarajeva, Mostaru a výlet do Albánie.

12denní pobytově-poznávací zájezd autobusem.
Málo známá Albánie vás překvapí přírodními krásami
i historickými památkami od vykopávek římských měst
po byzantské, křesťanské i turecké.

termín

dospělý

dítě do 12 let
(na přistýlce)

*8.6.–17.6.
15.6.–24.6.
22.6.–1.7.
29.6.–8.7.
6.7.–15.7.
10.8.–19.8.
17.8.–26.8.
24.8.–2.9.
*31.8.–9.9.

8.890,8.990,9.290,9.990,9.990,9.990,9.990,9.790,9.190,-

4.290,4.290,4.290,4.290,4.290,4.290,4.290,4.290,4.290,-

22-651
22-652
22-653
22-654
22-655
22-656
22-657
22-658
22-659

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Be, Pl, Pí, Tá, ČB)
2. den: návštěva NP Plitvická jezera – s vodopády,
kaskádami a jezírky, krajina známá z filmů o Vinnetouovi
3. den: odpočinek na pláži, volný program
4. den: ŠIBENIK – , prohlídka, výhledy z pevnosti
sv. Anny, návštěva tržnice, NP Krka, koupání pod vodopády
5. den: fakult. lodí na Kornatské ostrovy (28 €), jezero Telaščica, koupání, rybí piknik, procházka k útesům
6. den: polodenní výlet do ZADARU, prohlídka historického centra, tržnice, individuální volno a koupání
7. den: celodenní výlet po pohoří Velebit, Paklenická soutěska, jeskyně Manita peč, koupání
8. den: volný den, koupání, * v těchto termínech návštěva historických měst SPLIT – a TROGIR
9. den: volné dopoledne, v 18 h odjezd do ČR
10. den: příjezd do ČR ráno (Na)
Ubytování: hotel Alba ve Sv. Filipu a Jakovu, 2lůž. pokoje
s příslušenstvím s možností přistýlky, balkon
Cena zahrnuje dopravu autobusem vč. výletů, 7x hotel,
7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, fakul. výlety a vstupné (50 €).
Sleva 300 Kč pro 3. dospělou osobu na přistýlce.
Příplatek 1.000 Kč za 1/1 pokoj do 16.6. a od 1.9.
Příplatek 2.200 Kč za 1/1 pokoj od 18.6. do 3.9.
Příplatek 750 Kč/pokojj
za pokoj s výhledem na moře.
Příplatek 380 Kč/200 Kčč
(dítě do 18 let) Plitvická
jezera.
Příplatek 280 Kč
za komplexní pojištění.

...poklad na „stříbrném“ Plitvickém jezeře

Černá Hora, perla Balkánu

14.6.–24.6.
*9.8.–19.8.
30.8.–9.9.

čt–ne
čt–ne
čt–ne

13.490,14.390,13.390,-

22-660
22-661
22-662

1. den: odjezd z Prahy ráno (Po, HK, Pa, Ji, Br), transfer
přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko
2. den: SARAJEVO, prohlídka města, turecká čtvrť Baščaršija s mešitou, cesta kaňonem řeky Neretva do MOSTARU, starobylé bosenské město se slavným mostem,
nocleh
3. den: přejezd do Černé Hory do letoviska BUDVA nebo
PETROVAC, ubytování v blízkosti moře, odpolední koupání
4. den: pobyt u moře, odpolední výlet do BUDVY, prohlídka
5. den: Boka Kotorská, průjezd pohádkovým horským
údolím, horská vesnice NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného
njegušského pršutu, pro zájemce ochutnávka sýra a vína, pohořím NP LOVČEN, mauzoleum vladyky Njeguše,
CETINJE, býv. hlavní město, klášter, zastávka u poloostrova Sv. Stefan, perly Jaderského moře
6. den: celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI,
koupání na vyhlášené Veliké Pláži
7. den: návštěva města duchů STARI BAR, Skadarské jezero, nejkrásnější na černohorsko-albánském
pomezí, koupání, sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace, fakult. projížďka po jezeře, fakult. fish-piknik,
krátká zastávka u poloostrova sv. Stefan, perly Jaderského moře
8. den: malebná zátoka Boka Kotorská, město KOTOR – ,
hradby a katedrála, romantické město PERAST, koupání,
fakul. lodí na ostrov Gospa
9. den: pobyt u moře, fakult. výlet do albánské ŠKODRY
s pevností, mešitou a katedrálou sv. Štěpána, pobyt u moře, pro zájemce fakultativní výlet do albánského hlavního města TIRANA a přístavu DRAČ
10.–11.
10.
11. den: historický DUBROVNÍK, fakultativně lodí
na ostro
ostrov Lokrum, možnost koupání, večerní posezení a rozl
rozloučení, noční přejezd přes Rakousko, návrat
do ČR
Ubytování: 1x v oblasti Mostaru, 7x hotelový komplex
Ubytov
500 m od centra Budvy, 150 m od pláže, klimatizované 2–3lůžkové pokoje s přísl., polopenze forvan
mou bufetu.
m
* V tomto termínu 1x v oblasti Mostaru, 7x hotel v centru Petrovace, klimatizované 2–3lůžkové pokoje s přísl. a balkonem, 200 m od pláže, snídaně – bufet, večeře – menu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x hotel,
8x polopenze, autobusové výlety dle programu,
8
vedoucí zájezdu, komplexní pojištění; nezahrnuje
vedo
vstupné, ochutnávky, fish-piknik, fakultativní a lodní výlety (cca 90 €).
Příplatek 2.600 Kč za 1lůžkový pokoj v Budvě.

Ostrůvek Svatého Štefana

Albánie,
divukrásná perla Balkánu

7.6.–18.6.
14.6.–25.6.
28.6.–9.7.
1.9.–12.9.

čt–po
čt–po
čt–po
so–st

13.490,13.790,13.990,13.390,-

22-663
22-664
22-665
22-666

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Ji, Br), zastávka
v DUBROVNÍKU, přejezd do Černé Hory, ubytování
3. den: přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat
u SKADARU (Shkodra) s výhledem na Skadarské jezero,
krátká zastávka v KRUJI se sídelním hradem, kulou,
bazarem, unikátním etnografickým muzeem a dervišským klášterem, ubytování u Valonské zátoky s výhledy na Karaburunský poloostrov a ostrov Sazan, místo,
kde se stýká Jaderské a Jónské moře
4. den: koupání v moři a podvečerní město VALONA
s překrásnou mešitou, hrad Kaninë, náměstí Vlajky, Muzeum albánské nezávislosti, památník nezávislosti
5. den: BERAT, město Tisíce a jednoho okna, „Bílé
město“ s byzantskými kostelíky, muzeem ikon, Staré
město s mešitami, křesťanská čtvrti Gorica, skvěle zachovalý pravoslavný klášter Ardenica nedaleko vykopávek antické lokality APOLLONIE se zbytky chrámu boha
Apolóna, středověký klášter Panny Marie (v případě zavření kláštera, návštěva antického areálu Orikum, který
se zařadí do 7. dne)
6. den: fakultativní výlet místními busy po čarokrásném panoramatickém pobřeží Albánské riviéry do
QEPARA s ponorkovou základnou a pevností Aliho Paši
Tepelenského, zastávka v romantické vesničce DHĚRMI
s řeckou menšinou a kostelíky, zemní pyramidy, olivové háje a přímořské letovisko HIMARĚ
7. den: turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na
horu Athanasi s výhledy na průliv a albánskou riviéru,
příp. procházka do „Ceasarovy soutěsky“, koupání
8. den: GJIROKASTRA, město bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům diktátora Envera Hoxhi,
TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského, koupání
9. den: fakult. lodí na poloostrov Karaburuna krásné
pláže (25 €), jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, v případě špatného počasí náhradní program: fakultativní výlet minibusem: středověký klášter Zvërnec uprostřed laguny Narta a hrad Kanine (9 €) nebo relax na pláži
10. den: přístav DRAČ (Durrës) s antickým amfiteátrem,
byzantské hradby, TIRANA, Skanderbegové náměstí,
univerzitn čtvrť, Ethem Begova mešita, věhlasné národní
muzeum, přejezd do ČERNÉ HORY
11.–12. den: zastávka v KOTORU, návrat do ČR
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x hotel (2l. pokoje), 2x tur. hotel/apartmánové domy, 9x polopenze, vedoucí zájezdu, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné,
fakult. akce a místní doprava (80 €).
Příplatek 2.600,- Kč za 1lůžkový pokoj.

Chorvatsko, Černá Hora, Albánie

Chorvatsko, národní parky

D — Pobyty u moře s výlety

Ostrovy Kornati kam až oko dohlédne

Albánii ještě před muslimy obývali křesťané

89

Pobřeží Jónského moře

D35 Jónské ostrovy,

D36

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných ostrovů. Učaruje vás zdejší pohostinnost,
přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře.

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, slunného a okouzlujícího Řecka. Nejkrásnější
starověká města, jasné slunce, moře barvy a tyrkysu.

Lefkáda, Scorpios, Kefalonie

D — Pobyty u moře s výlety

Řecko, Bulharsko

6.9.–16.9.

čt–ne

19.900,-

22-667

1. den: odlet z Prahy do PREVEZY, busem na ostrov
Lefkada do letoviska Nidri, ubytování, v podvečer prohlídka města
2. den: autobusový okruh ostrovem Lefkáda za poznáním
ostrova s koupáním, pevnost Santa Maura, klášter Faneromeni, nádherný panoramatický pohled na pobřeží, zastávka v horské vesničce Karya, koupání na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova – Kathisma (možnost pronájmu
lehátka, slunečníku i občerstvení), podél západního pobřeží směrem na jih do Vassiliki, druhé nejnavštěvovanější letovisko ostrova, středisko windsurfingu
3. den: pobyt u moře, večer fakult. řecká večeře ve stylové taverně
4. den: pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi s občerstvením, koupání v jeskyni Papanikolis, ostrov Meganissi a tradiční městečko
Spartochori, platba kolem ostrova Scorpios řeckého
magnáta A. Onassise, koupání, tradiční řecká večeře
na pláži (souvlaki, řecký salát, tzatziki) a víno
5. den: výlet do vnitrozemí – Epirus: cesta kolem zbytků
proslulého římského města Nikopolis, založené Oktaviánem Augustustem, bílé sochy na vrcholu útesu Zalogo
s úžasným výhledem, věštírna mrtvých – Necromanteionu, prameny bájné řeky Acheron, která teče dle legend
z podsvětí, pěšky s možností koupání uprostřed nádherných přírodních scenérií, podvečerní letovisko PARGA
6. den: pobyt u moře, fakult. široká nabídka vodních
atrakcí: padák tažený motorovým člunem, jízdu na nafukovacích kruzích, vodní lyže
7. den: fakult. výlet auty do vnitrozemí Lefkády: výjezd
na druhou nejvyšší horu Profitis Ilias, nádherný kruhový
výhled, koupání na 8. nejkrásnější pláži světa Porto Katsiki, trasa místy, kam se busem nedostaneme, opuštěný
klášter Assomaton, nejvýše položenou vesnici na ostrově ENGLOUVI, možnost oběda v Draganu, cesta na nejjižnější cíp ostrova k majáku na útesu, jehož půvab inspiroval i antickou básnířku Sapfó
8. den: pobyt u moře
9. den: lodní výlet na ostrov Kefalonie a okruh busem po
ostrově s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, vinařského
závodu Robola, jeskyní Melissani a Drogarati, zastávka v letovisku Agia Efimia na fakult. oběd a koupání, zastávka na focení nad pláží Myrtos, o které místní říkají,
že je nejkrásnější pláží Středomoří, zastávka v FISKARDU
10. den: pobyt u moře
11. den: transfer na letiště a odlet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou přepravu – Praha – Preveza –
Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, lodní výlet na ostrov Kefalonie, výlet po ostrově Lefkáda, výlet do vnitrozemí – Epirus, 10x studio
v Nidri (2lůžk.pokoje s příslušenu
ušenstvím a kuchyň. koutem), průů
ůvodce; nezahrnuje komplexníí
pojištění, vstupné, fakult. výlety a služby.
Příplatek 495 Kč
za komplexní pojištění.

A Jónské moře láka k vykoupání

90

Už tisíce let shlíží z Akropolis dolů na Athény

D38

Řecko, letovisko Tolo
13.6.–24.6.
11.7.–22.7.
12.9.–23.9.

st–ne
st–ne
st–ne

14.990,15.490,14.990,-

22-668
22-669
22-670

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (HK, Pa, Br po dohodě), transfer do Itálie
2. den: příjezd do Itálie, nalodění na trajekt do Řecka
3. den: IGOUMENITSE, vylodění, skalní kláštery Meteora
4. den: věhlasné DELFY – , svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám, slavná věštírna, odjezd na ubytování do Tola
5. den: pobyt u moře, individuální volno
6. den: ATHÉNY – , prohlídka města, archeologické
muzeum, bájná Akropolis, Athénská Agora, Diův chrám
7. den: individuální volno, pobyt u moře, fakultativně
lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (30 €)
8. den: KORINT, archeol. vykopávky, Apollónův
chrám, Oktaviánův chrám, opevněný palácový komplex MYKÉNY – s proslulou Lví bránou, EPIDAUROS – , městečko NÁFPLIO, pevnost Palamídi, výhledy na Argolský záliv,
9. den: pobyt u moře, individuální volno
10. den: starověká OLYMPIA – , archeologický areál
a muzeum, trajekt v pozdních večerních hodinách
11.–12. den: po vylodění v Itálii transfer přes Rakousko,
návrat do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt do Řecka
a zpět (polohovací sedadla), 7x hotel (1x v Kalambace,
6x hotel v Tolu), 7x snídaně, 6x večeře, výlety dle programu, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (80 €), fakultativní akce a vstupné (30 €).
Příplatek 2.250 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.600 Kč/os 4lůž. kabinu na trajektu (zpáteční).

D37 – Kréta,
ostrov boha Dia
Největší řecký ostrov s členitým pobřežím a dědictvím
kulturních památek.
27.5.–6.6

ne–st

16.160,-

Melnik – skalní pyramidy

Národní parky
a moře Bulharska
...s unikátními klenoty, kláštery a starobylými
městy ze seznamu UNESCO, s putováním NP Rila,
Pirin, Vitoša, s vyhlášenými vinnými sklepy a návštěvou
malebného pobřeží.
16.8.–26.8.

čt–ne

11.790,-

22-672

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Ji, Br), přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska, MELNIK, centrum známé vinařské oblasti nedaleko řeckých hranic,
krátká túra od Rožanského kláštera přes bizarní pískovcové útvary zvané „Melnické pyramidy“, ubytování,
individuální návštěva vinných sklípků
3. den: NP Pirin – , k chatě Jane Sandanski, možnost
výstupu až pod vrchol Kamenica (2.822 m), nejkrásnější a nejfotografovanější vrchol pohoří, krátká zastávka v lázeňském městě SANDANSKI
4. den: prohlídka perly ze seznamu UNESCO, Rilski Monastir, krátká túra k poustevně Sv. Ivana, přejezd do pohoří Rila, přejezd do horského střediska BOROVEC
5. den: ráno lanovkou na Jestrebec do výšky 2.369 m,
pěšky k chatě Musala, na úpatí nejvyšší hory Bulharska Musala (2.925 m), možnost výstupu až na vrchol.
V případě změny jízdního řádu lanovky na Jestrebec, túra
v oblasti Maljovické Rily
6. den: přejezd k moři do oblasti NESEBARU
7. den: relaxace u moře, podvečerní procházka starým
SOZOPOLEM, návrat pozdě večer
8. den: NESEBAR, dopolední prohlídka města, Kameni
les, procházka bizarními kamennými útvary starými
50 milionů let, VARNA, individuální návštěva archeologického muzea, akvária nebo celé řady kostelů
9. den: relaxace a koupání u moře
10. den: NP Vitoša, krátká podvečerní prohlídka
SOFIE, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko
11. den: návrat do ČR ve večerních hodinách
CK si vyhrazuje právo změny programu u horské turistiky
v případě nepříznivého počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x hotel (2lůžkové
pokoje), 8x snídaně, komplexní pojištění, průvodce, informační materiály; nezahrnuje vstupné a lanovky.
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.

22-671

1.–2. den: odlet z Prahy, CHANIE, prohlídka starého
města, benátský přístav, hradby z 16. Století, patricijské
domy a velká tržnice, RETHYMNO, staré město s benátskými a tureckými stavbami, ARKADI, byzantský klášter
3. den: HERAKLION, archeologické muzeum s cennými nálezy, KNÓSSOS, nejstarší město Kréty s mínojským
královským palácem, ubytování v PLAKIASU (apartmány)
4. den: odpočinek v PLAKIASU, fakultativně lodní výlet
na palmovou pláž Preveli u soutěsky Kourtaliotiko
5. den: FESTOS, druhé nejdůležitější minojské sídlo,
5
GORTYS s bazilikou sv. Tita, pláž Matala s pískovcoGO
G
vými jeskyněmi
vý
v
6. den: klášter Preveli, soutěska Kourtaliotiko s vo6
dopády, lázeňské městečko SPILI, návrat do PLAKIASU
d
7. den: odjezd busem do CHORA SFAKION, přesun
7
llodí do PALEOCHORA, ubytování v apartmánech
8.–9. den: individuální volno, krásné pláže, koupání,
8
fakult. výlety – soutěska Samaria, soutěsky Agia Irini,
ffak
Lissos, archeologické naleziště, příp. procházka soutěsLLis
kou na půvabnou pláž Anidri a zpět (nutná pevná obuv)
kko
10. den: odpočinek v PALEOCHOŘE, krétský večer
10
1
11. den: transfer do Chanie, odlet do ČR (Vi)
11
CK si vyhrazuje možnost změny pořadí výletů.
Cena zahrnuje letenku Praha–Chania–Praha, letištní taxy a poplatky (2.000 Kč), autobusovou dopravu během
okruhu, lodní lístek Chora Sfakion-Paleochora, ubytování
(2x hotel** se snídaní, 8x studia/apartmány s možností vaření), průvodce (výklad pouze v buse, místní průvodce na
Knósosu), komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné (60 €).
Příplatek 3.000 Kč za 1lůžkový pokoj.

Bulharské hory pod oblaky

Ten věčný rytmus vln...

Bělostné travertinové kaskády v Pamukkale

Stolové hory na Krymu

D39

D40

D42

Bulharsko se opět stává zemí, která má co nabídnout,
jedinečné památky, kouzelnou přírodu, přívětivé lidi
a hlavně úžasné podmínky pro relax u moře.

Zájezd do oblasti klenotů antiky jako Pergamon, Efes,
Milétos aj., a pěkných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášenějších letovisek tureckého západního pobřeží
Kusadassi, také navštívíte tureckou metropoli Istanbul
a tzv. „bavlněný zámek“ Pamukkale.

Hit loňské sezóny. Výprava, která nabízí aktivním turistům každý den zajímavý poznávací či turistický program. Místo pobytu umožňuje ostatním příjemné lenošení u Černého moře na pobřeží proslulé krymské
riviéry. Využijte dočasného opomenutí západních
turistů a pojeďte s námi poznat zatím neobjevenou „výkladní skříň“ bývalého Sovětského svazu.

3.7.–14.7.
29.8.–9.9.

út–so
st–ne

12.990,12.990,-

Turecké západní pobřeží

22-673
22-674

1.–2. den: odjezd z Prahy ráno (Pa, HK, Br,Br), noční
přejezd přes Srbsko do Bulharska, dopolední prohlídka
SOFIE, odjezd na ubytování k moři
3. den: relaxace u moře, odpoledne STARÝ SOZOPOL
4. den: celodenní relaxace u moře
5. den: ráno do BALČIKU, proslulé sídlo rumunské královny Marie, odpoledne Kameni les, procházka bizarními
kamennými útvary starými 50 milionů let, místo vysoké pozitivní energie, VARNA, prohlídka města a památek
6. den: relaxace a odpočinek u moře
7. den: dopoledne relaxace u moře, odpoledne
NESEBAR – , malebné městečko na úzkém poloostrůvku, místo první řecké kolonie v oblasti Černého moře,
koupání na Slunečném pobřeží nebo Aquapark
8. den: relaxace u moře
9. den: cesta do tureckého ISTANBULU – , Hagia Sofia, Hipodrom, Modrá mešita, ubytování, večerní město
10. den: centrum ISTANBULU, návštěva Velkého bazaru, výhodné nákupy, odpoledne přejezd do EDIRNE– ,
Selimova mešita jedna z nejkrásnějších mešit Turecka
11. den: ráno přejezd do Bulharska, jedinečný bačkovský klášter z 11. st., kaple, kostnice, arkády a kobky, odjezd na ubytování
12. den: odjezd do ČR, návrat večer
Cena zahrnuje doprava autobusem, 7x ubytování v Bulharsku (2lůž. pokoje s přísl.), 2x hotel v Turecku, 1x tranzitní ubytování v Srbsku, 10x snídaně, vedoucí zájezdu,
pobytová taxa, komplexní pojištění, informační materiály; nezahrnuje vstupné a fakultativní služby. Obědy a večeře individuálně z bohaté a levné nabídky.
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.

A,C
B,C
B,C

10.7.–24.7.
17.7.–31.7.
11.9.–25.9.

út–út
út–út
út–út

15 690,15 990,15 990,-

22-675
22-676
22-677

A odjezd též Pl, B – též Pa, HK, C – též Br
1. den: odjezd z Prahy, přejezd do Maďarska, krátká prohlídka BUDAPEŠTI – , ubytování
2. den: přes Maďarsko, Srbsko a Bulharsko, noční přejezd
3. den: ISTANBUL, metropole dvou kontinentů, Nová
mešita, Egyptský bazar, Sulejmanova mešita, Velký bazar
4. den: ISTANBUL – , byzantské a osmanské památky
(Hippodrom, chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, palác
Topkapi aj.), možnost plavby po Bosporu, noční přejezd
5. ,7.,9. a 11.den: pobyt u moře
6. den: EFES, archeolog. areál, trosky jednoho z divů světa, Artemidina Chrámu, SELCUK s bazilikou sv.
Jana, archeolog. muzeum, Jeskyně Sedmispáčů, Dům
Panny Marie na Slavičím vrchu
8. den: Pamukkale – , travertinové kaskády a jezírka,
antické město HIERAPOLIS – , jedna z nejkrásnějších
antických lokalit AFRODISIAS.
10. den: Didyma, ve starověku proslulá věštírna,
MILÉTOS, starořecké město s dominujícím divadlem,
PRIENE, vykopávky antického města
12. den: PERGAMON, antické město s akropolí na vysoké skále, TRÓJA – , starověké město s tisíciletou historií
13. den: EDIRNE – , nazývané bránou Orientu, monumentální islámské stavby, přejezd do Bulharska.
14. den: SOFIE, křesťanské stavby, mohutné kostely
a chrámy, mešita, přejezd přes Srbsko
15. den: příjezd do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 11x hotel, 11x snídani, 8x večeři, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a fakultativní služby.

D41 – Moldavsko,
země utajených krás
Mystický svět pravoslavných klášterů,lidová architektura, památky na starověké Dháky a středověké moldavské knížectví, vinné sklepy a také výlet do samozvané
Podněstěrské republiky.
6.6.–10.6

„Dáte si čaj?“

Mešita Hagia Sofia je drahokam v koruně Istanbulu

st–ne

19.960,-

22-678

1. den: odlet z Prahy do KIŠINĚVA, nám. Vítězství s katedrálou sv. Konstantina a Heleny, třída Štěpána Velikého, Vítězný oblouk, Národní muzeum, pomník Puškina
2. den: ORHEIUL VECHI, pozůstatky starobylého osídlení v krajině meandrující řeky Raut s dáckými, tatarskými
i moldavskými památkami, kláštery, lidová architektura, vesnické muzeum, TIPOVA, nejrozsáhlejší jeskynní
klášterní komplex v Evropě, SAHARNA, poutní místo
a klášter sv. Trojice v krásném přírodním prostředí
3. den: CURCHI, klášterní areál z 18.st. s nejvyšší katedrálou mezi Dněstrem a Prutem, CAPRIANA, klášterní
areál ze 14. stol., centrum moldavské pravoslavné církve, Mileștii Mici, nejrozsáhlejší vinné sklepy na světě o délce přes 100 km, vína nejvyšší kvality
4. den: výlet do samozvané Podněsterské moldavské
republiky: TIGHINA (Bendery), město s mohutnou tureckou pevností na Dněstru, TIRASPOL, hlavní město
oblasti, „komunistický skanzen“, CHITCANI, klášter
Noul Neamţ z 19. stol., architektonicky výrazný ruský vliv
5. den: KIŠINĚV, dokončení prohlídky, muzea, nákupy suvenýrů, odjezd na letiště a let (s přestupem) do Prahy (Ki)
Cena zahrnuje zpáteční letenku včetně leteckých tax,
dopravu minibusy, 4x ubytování (2lůžkové pokoje s přísluš.), 4x snídani, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné. Příplatek 1.950 Kč za 1lůžkový pokoj.

Prodloužené léto na Krymu

4.9.–16.9.

út–ne

15.490,-

22-679

1. den: brzy ráno odjezd z ČR, nást.místa Pa, HK, Po,
Pha, Ji, Br, přejezd Polska a pozdě večer příjezd na Ukrajinu, nocleh v historickém LVOVĚ
2. den: LVOV, perla UNESCO – , historické centrum,
přejezd na ubytování v oblasti VINNICA
3. den: přejezd stepní Ukrajinou, ODĚSA s Potěmkinovým schodištěm, budovou Opery, dlouhými
bulváry, noční přejezd na Krym
4. den: SIMFEROPOL, krátká prohlídka hlavního města
krymského poloostrova, Dolgorukovská Jalja, turistika k Červené jeskyni, přejezd na ubytování u moře
5. den: JALTA s bývalou carskou rezidencí v LIVADII, kde se odehrála známá jaltská konference na konci
2. světové války, koupání a relaxace u moře nebo fakultativně vyjížďka lodí ke známé dominantě – nyní restauraci Laštovčí hnízdo, fakultativní možnost degustace
vín v MASANDŘE
6. den: klášter sv. Klimenta v Inkermanu, památník druhé světové války na hoře Sapun, stolové hory ve skalním města MANGUP-KALE
7. den: JALTA, tentokrát s pohádkovým palácem knížete
Voroncova, túra Jaltinskou jajlou na hřeben pohoří Aj-Petri, jízda kabinkovou lanovkou a ochutnávka tatarských specialit
8. den: živé námořní město SEVASTOPOL s vojenským
přístavem a ponorkovou základnou, fakultativně lodní
vyjížďka mezi černomořskou flotilou, ruiny antického
CHERSONESU Tauridského, možnost koupání v moři
9. den: BALAKLAVA se zříceninou janovské pevnosti
Cembalo a odtajněnou podzemní továrnou na opravu
ponorek, odpoledne vycházka nad pobřežím nebo koupání v moři
10. den: malebný BACHČISARÁJ se zahradami, obklopený palácem tatarských chánů, mužský klášter
Uspenskyj monastyr, skalní město tajemného národa Karaimů ČUFUT-KALE
11. den: odjezd a celonoční přejezd na západ Ukrajinských Karpat
12. den: Ukrajinské Karpaty, celodenní túra či pobyt
v horách, večerní přesun přes Podkarpatskou Rus na ubytování v Mukačevě
13. den: ráno odjezd do ČR, návrat pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x ubytování v původním socialistickém hotelu (odpovídá naší lepší turistické ubytovně s příslušenstvím na 2 lůžkovém pokoji) s polopenzí, 4x tranzitní ubytování se snídaní, vedoucí
zájezdu, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupy do objektů a přírodních lokalit (150 USD).
Příplatek 3.000 Kč za 1lůžkový pokoj.

Bulharsko, Turecko, Ukrajina

Bulharsko
s návštěvou Turecka

D — Pobyty u moře s výlety

Vzpomínky na bulharské pobřeží

Pohádky tisíce a jedné noci v Bachčisaráji
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Prastaré chrámy v Petře vytesané do pískovce

DALEKÉ CESTY
ZA POZNÁNÍM

„Banát“, Jordánsko a Turecko
E — Daleké cesty za poznáním

Za Čechy do Banátu
a srbský Bělehrad
Vydejte se s námi ke krajanům do Banátu. Kdoví jak
tam vše bude vypadat za dva či tři roky, vše se zde rychle mění. Zastavíme se také v rychle se měnící srbské metropoli Bělehradu.
5.6.–10.6.

út–ne

9.490,-

22-680

1. den: odjezd z Prahy v 6.00 h, krátká zastávka ve městě
SZEGED, mohutný tok Tisy, katedrála, secesní architektura, dále město TIMIŞOARA (Rumunsko)
2. den: TIMIŞOARA (Temešvár), první evropské město,
kde bylo instalováno pouliční osvětlení a kolébka rumunské revoluce 1989, barokní hlavní náměstí s morovým
sloupem, katedrály, paláce, ORAVIŢA, zajímavé nádraží,
CICLOVA, poutní kostelík (každoroční české poutě), dále
přes nevysoké Muntii Locvei k Dunaji (v Srbsku vidět hrad
Golubac, v Rumunsku skály Babakai), z CORONINI (luxusní
vily) do české vsi SVATÁ HELENA, zde ubytování u krajanů,
prohlídka vesnice, večerní sousedské posezení v restauraci
3. den: celý den u banátských Čechů ve SVATÉ HELENĚ (ves založená v l. 1824–5), možnost návštěvy ranní
bohoslužby, vycházky do okolí, zemědělské práce, příroda, skály, pohledy do údolí Dunaje, také možnost nenáročného pěšího výletu do GERNIKU (rovněž česká vesnice), odtud návrat místním busem
4. den: cesta podél Dunaje: středověká pevnost Tri Kule
(zčásti pod vodou), Velká a Malá Kazanská soutěska (300 m vysoké skalní stěny), 40 m vysoký reliéf krále
Decebala, rumunský kostelík, přehrada Železná vrata,
přejezd do Srbska, KLADOV, pevnost Fetislam zde stával Trajánův most přes Dunaj, národní park Djerdap při
100 km dlouhé přehradní nádrži, Trajanova tabule (z r.
103), Lepenski Vir, zajímavé vykopávky z doby kamenné, staré domy, GOLUBAC, významná pevnost ze 14. st.
na Dunaji, SMEDEREVO, jedna z největších evropských
pevností, po 30 let metropole srbského státu
5. den: Avala (vrch 511 m), památník neznámého vojína, již obnovená televizní věž byla zničena r. 1999 bombardováním NATO, BĚLEHRAD, Dům květů – Kuča
cveča, hrob Tita a muzeum, královský palác v Dedinje –
exteriéry, postaven pro krále Alexandra a jeho syny, mohutný chrám sv. Sava z r. 2003,Parlament, pěší zóny, pevnost Kalemegdan nad soutokem Sávy a Dunaje, přejezd
do NOVÉHO SADU, večerní život na pěší zóně
6. den: Petrovaraždínská pevnost nad Dunajem, úrodnou krajinou mnohonárodnostní Vojvodiny do města SUBOTICA, radnice, synagoga, secesní domy, přes hranici do
Maďarska, ÓPUSZTASZER, rozlehlý areál Národního historického parku, Arpádův památník, zde se údajně sešel
první maďarský parlament, návrat do ČR (Ki)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování (2lůž.
pokoje), 5x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění;
nezahrnuje vstupné.
Příplatek 1.450 Kč za 1lůžkový pokoj.

Soutěska Železná vrata
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E2

E3

V úchvatné zemi Blízkého Východu potkáte nečekaně velké množství ukrytých pokladů – Mrtvé a Rudé
moře, skalní údolí v Petře se skalními chrámy, krásnou
poušť, zachovalá antická města, křižácké hrady a mnoho dalších krás!

Splňte si svůj pohádkový sen. Poznejte hornaté pobřeží Černého moře, památky z období arménské říše, největší turecké jezero Van, megalomanskou hrobku krále
Antiocha na vrcholu hory Nemrut Dagi.

Jordánsko – za antikou,
biblí, křižáky i Araby

E1

Věční strážci hrobky Nemrut Dagi

17.4.–25.4.

út–st

32.950,-

22-681

1. den: odlet z Prahy ve večerních hodinách
2. den: přílet do AMMÁNU, ubytování v hotelu, JERASH
(rozlehlé vykopávky jednoho z nejvíce dochovaných římských měst na světě – sloupy, divadlo, chrámy), Ajloun
(arabská pevnost z r. 1184, obrana proti křižákům),
UMM QAIS (jedno z řecko-římských měst slavné Decapole blízko Galilejského jezera a řeky Jarmúk)
3. den: AMMÁN (hl. m. Jordánska), římské vykopávky,
citadela, palác Umájjovců, mešity, byzantský kostel, Archeologické muzeum, pouštní hrady Umájjovců východně od města: Mushatta (řada starších vlivů), Qasr
Kharraneh (nejlépe dochovaný), Qasr Amra (jedinečné
fresky, lázeňský komplex)
4. den: MADABA (největší kolekce mozaik na světě), hora Nebo (mozaiky, pohled na Jericho i Sodomu a Gomoru, zde zemřel Mojžíš), Karak (rozlehlý křižácký hrad),
Shobak (zříceniny menšího křižáckého hradu), PETRA
5. den: celodenní prohlídka PETRY (hlavní město Nabatejského království), Růžové město, chrámy, hrobky, obydlí, divadlo, Pokladnice, vše vytesané do barevných skal
a v úzkém kaňonu, pobyt i v době, kdy jsou davy návštěvníků pryč
6. den: Wadi Rum – nádherná pouštní krajina, skály, duny,
skalní mosty, kaňony, skalní nápisy, domov Lawrence z Arábie, beduíni, projížďka na velbloudech, cestování džípy
7. den: AQABA, přístav na Rudém moři, zříceniny pevnosti, odpočinek u Rudého moře, nádherná krajina,
možnost potápění
8. den: přejezd údolím Wadi Araba k Mrtvému moři, Lotova jeskyně a muzeum, koupání v Mrtvém moři, nejnižším místě na Zemi (-400 m), BETHANY (místo křtu Ježíše Krista, vykopávky kostelů, kostel Jana Pavla II.)
9. den: transfer na letiště a časně ráno odlet (Ki)
Cena zahrnuje letenku vč. letištních tax, dopravu autobusem, 8x ubytování (2lůžkové pokoje), 7x polopenzi, vstupné, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje kapesné.
Příplatek 3.450 Kč za 1lůžkový pokoj.

Taxislužba pro turisty

Stinnou soutěskou až do Petry

Východní Turecko
a starověké civilizace

20.5.–3.6.
12.8.–26.8.

ne–ne
ne–ne

32.990,32.990,-

22-682
22-683

1. den: odlet Praha- Istanbul-Malatya, přílet pozdě večer
2. den: přejezd do oblasti bájné hory Nemrut Dagi
– , hrobka krále Antiocha, mikrobusy za památkami
z dob Kommagenského království, římský most, skalní
reliéfy v ARSAMEI a hrobka královen na kopci Karakuş, umělý vrchol hory se sochami řeckých bohů a krále Antiocha v nadživotní velikosti, panoramatické výhledy na okolní hřebeny
3. den: HARRAN, místo spojené s prorokem Abrahámem,
typické hliněné domy ve tvaru úlů, komplex arabské univerzity z 8. stol., ŞANLI URFA, místo narození proroka
Abraháma s významnými mešitami a bazény s posvátnými kapry
4. den: terasovitě vystavěné středověké město MARDIN s několika kostely a medresami, rozsáhlý komplex
kláštera DEIR AZ-ZAFARAN založený r. 493, městečko MIDIYAT s atmosférou dávno zašlých časů a několika kostely
5. den: putování za syrskými ortodoxními křesťany
na planinu Türabdin, Mar Gabriel, jeden z nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných klášterů, DIYARBAKIR,
starobylé město s islámskými památkami a mohutným
prstencem hradeb se 72 věžemi
6. den: přejezd k jezeru Van, monumentální kráter vyhaslé sopky NEMRUT DAGI – (2.950 metrů vysoká)
s termálními prameny a studeným a teplým jezerem,
možnost koupání nebo procházky po okolí.
7. den: okruh kolem největšího tureckého jezera Van
(1700 m), jeden z nejlépe dochovaných arménských
kostelů na ostrově Ahtamar, pevnost z dob říše Urartu
v ÇAVUŞTEPE
8. den: VAN, urartská pevnost Vankale (9. st. př.n.l.), malebné Muradijské vodopády, průjezd pod biblickou
horu Ararat (5.165 m), palác Ishak Paşa Sarayi
9. den: přejezd podél arménské hranice do KARSU, ANI,
historické centrum říše, zříceniny arménského města
s pevností a hradbami, jedinečný kaňon řeky Achurjan
10.den: KARS, centrum severovýchodního Turecka
s monumentální pevností a arménským kostelem,
monumentální středověký most Cobandede Koprüsü, staré islámské město ERZURUM v nadmořské
výšce 1 950 m
11.den: BAYBURT, nejrozsáhlejší středověké opevnění v Turecku, nádherná krajina v Pontském pohoří,
klášter Sumela z 10. stol. přitisknutý ke skále
12. den: přejezd po pobřeží Černého moře, odpoledne
prohlídka AMASYE, městečko v monumentálním kaňonu řeky Yeşilirmak se skalními hrobkami pontských králů
a mnoha starými islámskými stavbami
13. den: HATTUŞAŞ – , archeologický komplex
hlavního města říše Chetitů, Lví brána, rozsáhlé hradby, královský palác, chrámový komplex, skalní svatyně
Yazilikaya s reliéfy chetitských bohů
14. den: přejezd do ANKARY, prohlídka Muzea Anatolských civilizací s jedinečnými sbírkami, ukazujícími přehled všech starých civilizací, které se postupně vystřídaly
v Malé Asii, přejezd do Istanbulu
15. den: odlet z Istanbulu zpět do ČR
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Istanbul-Malatya, Istanbul-Praha, letištní taxy (2.800 Kč), dopravu místním busem, výjezd minibusy na Nemrut Dagi do 2.100 m,
14x hotel, 14x snídani, 13x večeři, českého a tureckého
průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a bakšišné (100 €).
Příplatek 250 Kč připojištění stornopoplatků, max. limit plnění (80% z ceny zájezdu) nejvýše však 35.000 Kč.

Nejkrásnější pohled na svět je ze sedla velblouda

E4 – Arménie,
planiny, kláštery a hory

E5 – Gruzie,

E6 – Maroko,
královská cesta

Arménie je označována za jednu z kolébek křesťanské civilizace. Křesťanství přijala začátkem 4.století našeho letopočtu jako první ze všech států. Země je doslova poseta kamennými kláštery a kostely. Z životem
kypícího Jerevanu se vydáme na hřbety a náhorní planiny Malého Kavkazu do klidné melancholické krajiny,
kde potkáme jen pastýře s jeho stády a prastaré kláštery. O drama a tajemství se tu starají divoké zaříznuté kaňony a o majestátnost vysoké hory, i když na tu nejvyšší – národní horu Ararat – se Arméni dívají přes turecké
hranice. Návštěvy památek jsou doplněny kratšími pěšími výpravami nejhezčími místy.

Putování srdcem Kavkazu. Horské vesničky kamennými strážními věžemi. Prastaré katedrály – Gruzie přijala křesťanství už ve čtvrtém století, dříve než Řím.
Nádherná a rozmanitá příroda – skoro 40 % gruzínského území je pokryto lesem. Cestou potkáme ledovce a sněhobílé pětitisícové vrcholy i vyprahlou step,
alpinské louky i čajové plantáže. Zájezd kombinuje
prohlídky historických památek s kratšími pěšími tůrami v nejkrásnějších horských oblastech Kavkazu.

11.3.–23.3.
20.5.–1.6.
14.10.–26.10.
4.11.–16.11.

18.5.–28.5.
17.8.–27.8.
21.9.–1.10.

pá–po
pá–po
pá–po

32.900,32.900,32.900,-

22-684
22-685
22-686

1.–2.den: odlet z Prahy do Jerevanu, prohlídka města,
návštěva EČMIADZINU – , arménský „Vatikán“, centrum arménské církve a ruiny katedrály Zvarnots –
3. – 4. den: pod nejvyšší horu Arménie Aragats
(4.090 m), kaňon Debed, nad nímž se tyčí kláštery
Haghpat – a Sanahin – , pevnostní klášter Akhtala s krásnými freskami
5. – 6. den: lesnatou krajinou národního parku Dilidžan
ke klášterům Hagartsin a Gošavank , městečko DILIDŽAN s tradiční architekturou, pěšky ke kaskádám a jeskynním reliéfům kaňonu Yenokavan, přejezd k jezeru
Sevan (2 000 m), NORATUS, středověký hřbitov s téměř tisícovkou kačkarů (náhrobní kameny s vytesanými
kříži), po stopách karavan přes sedlo Selim k pozoruhodně zachovalé Selimské karavanseraji – zastávce na staré
Hedvábné stezce, vesnička YEGHEGIS, sakrální stavby,
židovský hřbitov a výstup na hřeben k pevnosti Smbataberd a ke klášteru Tsakhats Kar vysoko v horách
7. – 8. den: lázeňské městečko DŽERMUK, horké prameny, pěší túra ke klášteru Gndevank (ve skalnatém kaňonu řeky Arpa), přejezd do jižní Arménie, prehistorické megality Karahundž (snad astronomická observatoř
z 3. tisíciletí př.n.l.), opuštěná vesnička jeskynních obydlí KHNDZORESK, klášter Tatev, obdivuhodné dílo středověké architektury nad monumentálním kaňonem řeky
Boritan, přírodní Ďáblův most s teplými minerálními prameny, možnost koupele v soutěsce pod klášterem
9.–11. den: krajem vinohradů a vína Areni, klášter
Noravank v divokém údolí, návštěva vinařství s degustací
vín, Khor Virap s nádherným pohledem na horu Ararat,
Garni, antický chrám na skalním útesu nad řekou, klášter Geghard – – vytesaný do skály, dále hlavní město
Jerevan, kavárny, parky a muzea, v noci odlet do ČR (Ge)
Cena zahrnuje letenku Praha – Jerevan – Praha vč. všech
poplatků, dopravu minibusem, 10 x hotel nebo pension,
9x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
arménské vízum (cca 10 USD), vstupné
Příplatek 1.372 Kč za komplexní pojištění, včetně pojištění stornopoplatků, maximální limit plnění (80% z ceny
zájezdu) nejvýše však 64.000 Kč.
Cena zahrnuje letenku Praha – Jerevan–Praha v ceně
9.000 Kč. Případné navýšení ceny bude doúčtováno.

Kavkazské putování

28.5.–10.6.
9.8.–22.8.

po–ne
čt–st

34.900,34.900,-

22-687
22-688

1.–2. den: odlet z Prahy (Vídně) do Tbilisi, prohlídka města
3.–4. den: vinařskou provincií Kakheti, komplex skalních klášterů David Garedža (6.stol.) v polopouštní krajině u ázerbajdžánských hranic, městečko v hradbách
SIGNAGHI, královská pevnost a kostel Gremi, monumentální katedrála Alaverdi (11.stol.), donedávna největší sakrální stavba v zemi
5.–6. den: bývalé hlavní město MCCHETA – , zde ve
4. století přijala Gruzie křesťanství, hrad a katedrála Ananuri, přejezd přes sedlo Džvari (2380 m) do horského městečka KAZBEGI, výstup k hezky položenému kostelíku
sv. Trojice s výhledy na horu Kazbek (5047 m).
7.–8. den: lázeňské městečko BORJOMI a přírodní národní park Borjomi – Kharagauli, VARDZIA, do skály vytesané město založené v 11.století, turistika kaňonem řeky Mktvari, pevnost Khertvisi, přejezd horami k Černému
moři, BATUMI, přístav a letovisko na břehu Černého moře
9.–11. den: Svanetie, nejkrásnější oblast Gruzie s unikátní vesnickou obrannou architekturou, výlet pod nejkrásnější horu oblasti – Ušbu (4710 m), hlavní městečko MESTIA, etnografické muzeum, návštěva svanského domu
a svanské věže, pěší procházka mezi vesnicemi UŠGULI,
obranné věže s výhledy na nejvyšší horu Gruzie – Škara (5200 m).
12.–14. den: KUTAISI, město s atmosférou staré Gruzie, katedrály Bagrati – a Gelati – , GORI, Stalinovo muzeum a jeho rodný dům, návrat do TBILISI, volný
program, návštěva sirných lázní, v noci odlet do ČR (Ge)
Cena zahrnuje letenku Praha – Tbilisi – Praha vč. tax, dopravu mikrobusem, 13x hotel nebo penzion, snídaně při
noclehu ve městech, ve Svanetii polopenze, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy
Příplatek 1.498 Kč za komplexní pojištění, včetně pojištění stornopoplatků, maximální limit plnění (80% z ceny
zájezdu) nejvýše však 64.000 Kč.
Cena zahrnuje mezinárodní letenku Praha – Tbilisi včetně tax v ceně 9000 Kč. Případné navýšení ceny či změna
místa odletu z Vídně bude doúčtována.

Hory Vysokého Kavkazu

čt–pá
ne–pá
ne–pá
ne–pá

37.990,37.990,37.990,37.990,-

22-689
22-690
22-691
22-692

1.–2. den: přílet do CASABLANKY, ubytování, prohlídka
města, starobylá Medina, rezidenční čtvrť Anfa, mešita
Hassana II. (za příplatek), přejezd do RABATU
3. den: RABAT, hlavní město Maroka, Věž Hassana
s hrobkou, medína, archeol. komplex Šelah, královský palác
4. den: TANGER a TETOUAN, města z bílého kamene,
mozaikové fontány, medina, výhledy na pohoří Rífa, královský palác, mešity
5. den: CHEFCHAOUEN, typická bílo-modrá barva domů, krátká zastávka u ruin antického města VOLUBILIS,
MEKNES, jednoho z největších opevněných měst, prohlídka medíny, paláce Moulaye Idrisse
6.–7. den: cesta do bývalého hl. města FÉS, Madras-sa Karaouyin, jedna z 1. univerzit Maroka, fontána Najjarine, madrasa, kuželužny, nákupy
8. den: přes hory do ER-RACHIDIA, panorama hor a palmových hájů, křižovatka karavanových výprav ERFOUD
9. den: oáza Tinghir, zastávka u jeskynních soutěsek
Todra, zahrady růží Kelaa a Skoura
10. den: OUARZAZATE, oblíbeného města filmařů, nádherná sídla náčelníků severoafrických kmenů, ovocné zahrady, vesnice AIT-BEN-HADOU, stavby z udusané hlíny – , MARRAKÉŠ, fakult. marocký večer (tradiční jídlo
podávané v nomádském stanu, folklórní vystoupení, představení marockých jezdců
11. den: MARRAKÉŠ, náměstí se zaklínači hadů a břišním tancem, vysoký minaret, Saadienovské hrobky a palác velkovezíra Bahía, fakult. kočárem k nádrži Menara
a panorama Atlasu
12. den: rybářské město ESSAOUIRA, hrnčířská výrobna
v SAFI, dle čas. možností zastávka v opevněném městě
El Jadida, příjezd do CASABLANKY
13. den: transfer na letiště, odlet do ČR (Id)
Cena zahrnuje zpáteční letenku do Casablanky, letištní
taxy a poplatky, dopravu busem dle programu, 12x hotel
s polopenzí, vstupy v programu, českého a místního průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, spropitné (55 €),
fakultativní vstupy.
Příplatek 4.590 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 490 Kč vstup do mešity Hassana II.
Příplatek 490 Kč cesta kočárem v Menaře.
Příplatek 1.490 Kč marocký večer v Marrakeši.
Příplatek 585 Kč za komplexní pojištění, včetně pojištění stornopoplatků, maximální limit plnění (80% z ceny
zájezdu) nejvýše však 40.000 Kč.

Arménie, Gruzie, Maroko

Katedrála Alaverdi v úrodné Kakheti
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Kačkary na březích jezera Sevan

Umění obchodu na bazaru
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Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech CK GEOPS–cestovní kancelář, s.r.o.

Smluvní podmínky CK GEOPS

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU
1. Předmětem Cestovní smlouvy (dále jen CS) je zájezd Cestovní
kanceláře (dále jen CK) identifikované na CS a uvedený v katalogu CK nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně.
CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd z katalogu CK za
podmínek a v rozsahu v něm uvedeném a dále upřesněném v podrobných pokynech k zájezdu.
2. Vymezení zájezdu v katalogu obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a předběžnou cenu zájezdu.
3. Vzhledem k rozsáhlému programu zájezdu jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné
zastávky. Programem a trasou zájezdu se v případě zájezdů s leteckou přepravou rozumí až začátek programu v zemi příletu.
2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY A POVINNOSTI
SMLUVNÍCH STRAN
1. CS může být uzavřena osobně přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. CS nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem a následně
podpisem CK.
2. Podpisem smlouvy vzniká zákazníkovi povinnost uhradit cenu
zájezdu uvedenou v CS formou zálohy nebo plné ceny zájezdu
a rovněž povinnost uhradit odstupné (stornopoplatek) v případě
zrušení zájezdu z jeho strany. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna zákazníkovi zájezd
zrušit bez dalšího upozornění a dále postupovat dle stornovacích
podmínek (odstavec 11). Povinnost uhradit stornopoplatek tímto tedy zůstává zachována.
3. CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, faxem,
e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40,
odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).
4. Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, pro které
CS sjednává. Podpisem CS zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu.
5. CS zákazník podává na formuláři CK. Po přijetí CS a uhrazení
zálohy zašle CK zákazníkovi jeho potvrzenou kopii CS.
6. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh CS, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka
nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.
7. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání CS. Slevy nelze uplatnit dodatečně.
8. Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít
tuto CS. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací)
a za předání jejich osobních dat při uzavírání CS (především jméno, datum narození, adresu a číslo pasu) nutných pro evidenci
těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu.
9. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je podepsaná CS a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu nebo výměnný
poukaz – voucher v případě zájezdů s vlastní dopravou.
10. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k zájezdu“, které je CK povinna poskytnout zákazníkovi nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu písemně.
11. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před
odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář.
V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
12. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení
uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu,
zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedených v podrobných pokynech k zájezdu. CK neodpovídá za škody způsobené nedodržením podmínek
uvedených v podrobných pokynech ze strany zákazníka a není to
důvodem k uplatnění reklamace.
3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
1. Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a je
považována za zálohu až do realizace zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou kalkulovány se směnným kurzem k cizím
měnám ke dni 14.9.2011.
1.1 Cena zahrnuje: služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu v odstavci „Cena zahrnuje“, povinné pojištění CK
proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.
1.2 Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní,
např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, víza, stravování, cestovní pojištění a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.
2. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
2.1 Platná záloha činí poměrnou částku 50% z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb (včetně článek 4 Letenky, odstavec 7 ) a musí být uhrazena zároveň s podáním CS
(respektive do 3 pracovních dní v případě bankovního převodu),
pokud není uvedeno jinak.
2.2 Doplatek musí být uhrazen nejpozději 40 dnů před odjezdem
zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této
povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CK nemá zákazník
nárok na poskytnutí služeb. V případě neuhrazení doplatku má
CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta, zákazník
je tedy povinen uhradit CK odstupné. Vyřazenému zákazníkovi
bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha, snížená o odstupné dle odst. 11., mu bude vrácena.
3. V případě uzavření CS ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen ihned uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb .
4. Cenu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hotovosti,
bankovním převodem či složenkou) nebo u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovy platby od obchodního zástupce na účet CK. CK neručí za
škody způsobené obchodním zástupcem, vzniklé především při
pozdržení nebo nepřevedení plateb na účet CK.
5. V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.
6. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v tištěném
nebo elektronickém katalogu nebo přímo na CS.
7. Zákazník bere na vědomí, že CK nedoplňuje ze své vůle objednané pokoje či apartmá do optimální kapacity a za neobsazená
lůžka se platí příplatek ve všech případech, pokud není u zájezdu uvedeno jinak. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít
vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za
jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v apartmá odpadla.
4. LETENKY
1. Pokud není u zájezdu uvedeno jinak, CK zprostředkovává
zákazníkům nákup letenek na základě objednávky – mandátní smlouvy (tzn. že dodavatel službu dodává přímo zákazníkovi) a v tomto případě CK nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené dodavatelem.
2. V katalogu jsou uváděny pouze předběžné ceny letenek a nutných poplatků k letenkám kalkulované k 14. 9. 2011.
3. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do nákupu letenek.
4. CK zpravidla kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků potřebného k uskutečnění zájezdu.
5. V případě zvýšení ceny letenky nebo letištních tax a poplatků, má CK právo požadovat doplatek rozdílu oproti ceně uvedené v katalogu.
6. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích
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zkušeností CK (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit
cenu aktuální, viz. bod č.2).
7. Před nákupem letenky má CK právo požádat o navýšení základní zálohy o cenu letenky včetně poplatků. Opožděné navýšení zálohy může zapříčinit zdražení letenky a v tomto případě má
CK právo požadovat úhradu rozdílu ceny letenky od zákazníka.
8. V případě požadavku klienta na jiné odletové či návratové
místo zájezdu či jiný termín odletu nebo návratu je cena zájezdu smluvní.
9. CK je povinna informovat zákazníka o identitě skutečného či
pravděpodobného leteckého dopravce. Jakmile bude tato informace známa, bude sdělena na vyžádání a upřesněna v podrobných pokynech pro účastníky.
10. CK má právo dle potřeby přesunout avizovaný odlet a přílet
z Prahy na blízké zahraniční letiště a přesuny z/do Prahy zajistit pozemní dopravou. Její cena bude v tomto případě zahrnuta v rámci
ceny letecké přepravy do ceny zájezdu.
11. Při stornování leteckého zájezdu se stornopoplatek nevypočítává pouze dle článku 11 ´Storno zájezdu´. těchto Všeobecných podmínek, ale ovlivňují ho stornovací podmínky letecké společnosti.
5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na CS, pokud
před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení u: a) ceny za dopravu nebo u pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou, c)
směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu. V případě zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu české koruny bude navýšení ceny zájezdu stanoveno jako rozdíl celkové ceny služeb závisejících na směnném kurzu ke
dni nákupu služeb a celkové ceny těchto služeb ke dni stanovení
ceny zájezdu dle bodu 3.1. vztažený k počtu klientů přihlášených
na zájezd ke dni zvýšení ceny zájezdu. Navýšení ceny zájezdu je
dáno částkou v Kč stanovenou tímto výpočtem.
2. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.
3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl
v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 5.1. není považováno za důvod k odstoupení od CS.
6. ZMĚNA PODMÍNEK CESTOVNÍ SMLOUVY
A SJEDNANÝCH SLUŽEB
1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program,
trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená CS. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu
či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu, zdržení na hranicích či
v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem
k zajištění bezpečnosti účastníků. U všech zájezdů s turistickým
nebo cykloturistickým programem je změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálním počasí v dané oblasti. Změna pořadí
navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu se nepovažuje za změnu programu.
2. CK má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu nebo
změny věcného i časového programu v důsledku vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo neodvratitelné události,
které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Pro účely této smlouvy je neodvratitelnou událostí míněna např. občanská
válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky,
úřední zákazy, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav,
epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy, krach letecké společnosti,
u které mají klienti prostřednictvím CK zakoupené letenky apod.
3. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem termínu
leteckých zájezdů (do 4 dnů ) nebo ostatních autobusových zájezdů (o 2 dny) a s úpravou délky trvání zájezdu provedenou v souvislosti se změnou termínu (do 2 dnů). Tyto změny může CK učinit do 21 dní před odjezdem zájezdu.
4. U autobusových zájezdů je CK oprávněna bez náhrady zrušit
jakékoliv nástupní místo, kde jsou nahlášeni méně než 4 nastupující účastníci zájezdu, u leteckých zájezdů pak změnit odletové či nástupní místo.
5. Za platné nástupní místo se považuje místo,které je uvedeno na
cestovní smlouvě. Jakákoli změna je možná pouze se zpětným písemným odsouhlasením CK a zákazník se zavazuje uhradit náhradu nákladů spojených se změnou nástupního místa.
6. V případě menšího počtu účastníků autokarového zájezdu,
může být doprava realizována minibusem.
7. Změny uvedené v odst. 6.1. až 6.4 a také 6.6. nejsou důvodem
k odstoupení od CS a změna programu není ani důvodem k podání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazníka písemně informovat.
8. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky CS. S výjimkou změn
uvedených v odst. 6.1 až 6.4., 6.6 a odst. 5.1, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou CS souhlasit, nebo od CS
odstoupí bez povinnosti uhradit odstupné. Odstoupení je nutné
podat písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5
dnů od doručení návrhu na změnu CS. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od CS nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě (pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme,
tak se platby uskutečněné na základě původní CS započítávají na
platby dle nové CS.
9. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené CS, má
zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení složené zálohy.
10. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené
a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu
nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na
činnosti a postupu CK. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí hradí zákazník.
V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí
se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
11. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení
dodatkových
a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč
za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na
změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu dle kap.8., nestanoví-li CK jinak.
7. PORUŠENÍ CS V PRŮBĚHU ZÁJEZDU
1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi řádně
a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je
CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
8. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK,
že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená
stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou CS. V případě, že cestovní
smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše
stanovené lhůtě, a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za
zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. U autobusových zájezdů je tento počet zpravidla 32 osob, u leteckých zájezdů 15 osob (není-li uvedeno jinak).
2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu
z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7
dní před poskytnutím první služby. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům
zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.
4. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.
10. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
1. CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu
porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK
níže stanovené odstupné.
3. Zákazník může kdykoli odstoupit od CS bez udání důvodů.
V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou osobu.
4. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je považován den,
kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od CS
oznámit na místě, kde zájezd zakoupil.
11. ODSTUPNÉ
1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode
dne odstoupení od CS do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítavá i den, kdy došlo ke stornování zájezdu.
Výše odstupného se stanovuje z celkové ceny zájezdu (tj. základní ceny zájezdu + všechny příplatky zákazníkem objednané) činí:
- do 10 dní od podpisu smlouvy (pouze v případě, že smlouva byla
podepsána více než 80 dní před rozhodnou událostí: jednotlivec
500 Kč (1.500 Kč u zájezdů s cenou nad 25.000 Kč), školní a ostatní kolektivy 10 % z celkové ceny objednaných služeb;
- více než 60 dnů včetně před rozhodnou skutečností: jednotlivec
10% z celkové ceny objednaných služeb, školní a ostatní kolektivy 15 % z celkové ceny objednaných služeb;
- 59–45 dnů: jednotlivec 20 %, školní a ostatní kolektivy 25 %
z celkové ceny objednaných služeb;
- 44–34 dnů před odjezdem: jednotlivec 40 %, školní a ostatní kolektiv 50 % celkové ceny objednaných služeb;
- 33–26 dnů před odjezdem: jednotlivec 50 %, školní a ostatní kolektiv 60 % celkové ceny objednaných služeb;
- 25–15 dnů před odjezdem: jednotlivec 60 %, školní a ostatní kolektiv 75 % z celkové ceny objednaných služeb;
-15–10 dnů před odjezdem: jednotlivec 80 %, školní a ostatní kolektiv 85 % z celkové ceny objednaných služeb;
-9 a méně dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu činí
odstupné 100 % celkové ceny objednaných služeb pro jednotlivce, školní i ostatní kolektiv.
2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast
na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka,
činí odstupné 100 % z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
3. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto
výdajů + základní 3% poplatek (min 300 Kč).
4. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená
úhrada snížená o výše uvedené odstupné.
5. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané
nad rámec základní ceny zájezdu.
6. Odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník se zavazuje, že
navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této služby,
pokud nějaké vznikly.
12. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE
A REKLAMACE
1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou CS a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných
upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci.
2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících
z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se
zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle
CS. Jinak právo na reklamaci zaniká.
4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí
se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.
5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího
uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace
byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na
straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti
nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené
služby, nevzniká zákazníkovi, nárok na úhradu nebo slevu z ceny
těchto služeb. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
- zákazníkem,
- třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud
tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, – neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
7. V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí (bod 6.2), je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.
8. CK neručí:
- za majetek účastníků zájezdu (včetně kol) v případě jeho poškození, ztráty či krádeže,
- za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady,
- za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké dopravy z technických či dopravně
provozních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neručí za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.
9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR.
10. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se
letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA
a Kanady Montrealskou dohodou.
Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě
reklamuje zákazník přímo u dopravce. Je povinen sepsat protokol o poškození či ztrátě zavazadla (P.I.R.), který je nezbytný pro
další jednání zákazníka a přepravce.
13. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU
1. Zákazník je povinen:
- mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených
států,
- dodržovat právní předpisy navštívených států,
- uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu pokud toto
pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu,
- dodržet místo nástupu, které uvedl,
- dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního progra-

mu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavě
tuto trasu i zakázat),
- předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se účastní
zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob mladších 15ti let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu,
- v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní
pas v termínu určeném CK,
- u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti
poškození dle informací poskytnutých CK,
- neprodleně upozornit CK (jejího zástupce) v případě, že shledá
neplnění CS ze strany CK.
2. Zákazník plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi.
3. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
4. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní zodpovědnost, a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni
sportovní instruktoři.
5. Je-li zákazník pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav
neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu
bez náhrady zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v kempech, chatách a hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
6. Zákazník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na zájezd a její nedodržení není důvodem k odstoupení od CS. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou pouze
informačního charakteru.
7. Každý klient si odpovídá za své cestovní dokumenty a za jejich
správnost a platnost. Při jejich zapomenutí, ztrátě či neexistenci
těchto dokumentů je sám sobě odpovědný za škody tímto způsobené. Cizí státní příslušníci jsou dále odpovědni za to, že mají
platná příslušná vstupní víza, pokud tomu tak není jsou sami sobě odpovědni za škody tímto způsobené.
8. Zákazník prohlašuje, že: – si není vědom žádných závažných
omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuje;
- bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů
zájezdu;
- v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (např. rafting,
vodní turistika, jachting), umí plavat;
- bude používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např.
při raftingu, vodní či vysokohorské turistice);
- uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle CS;
- se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
- pokud uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu;
- souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb.) uvedených v CS pro potřeby CK, a to výhradně
za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující
zdravotní pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb.
i jménem dalších osob uvedených na CS.
- souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchodních
zástupců ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to na adresu jeho elektronické pošty.
14. POJIŠTĚNÍ CK a LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ
1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona
159/1999Sb, v platném znění. Informace o pojištění proti úpadku obdrží zákazník při uzavírání CS.
2. CK zprostředkovává komplexní cestovní pojištění od UNIQA
pojišťovny, a.s., které je možné přiobjednat ke všem zájezdům,
pokud již není součástí základní ceny zájezdu. Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka
a zahrnuje pojistné krytí v rozsahu uvedeném v katalogu na str. 5
nebo na www.geops.cz. Pro zajištění pojištění je bezpodmínečně nutné uvést na cestovní smlouvu data narození všech účastníků zájezdu. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami
pro cestovní pojištění a rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Pojištěním vzniká smluvní
vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. Případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou.
15. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha.
Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů). Minimální počet osob na realizaci dalších
odjezdových míst je 6 osob.
Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst
osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících může cestovní kancelář toto odjezdové místo zrušit či změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy,
vlak, metro) a bude klientovi navrácen případný příplatek za tzv.
„svoz“. V případě změny zajištění dopravy bude klientovi přiznána kompenzace za změnu charakteru služby svoz a to ve výši
50% ceny předmětné služby (svoz). O neuskutečnění svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu
nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.
16. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- Ubytování je obvykle možné v den příjezdu po 14. hodině,
a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit do 10. hodiny..
- Pokud zvolíte typ pokoje třílůžkový, zpravidla se jedná o 2lůžkový pokoj s přistýlkou či palandou, počítejte s nižším pohodlím. Jednolůžkové pokoje často nemají balkon, a tedy nelze ze
strany klienta vyžadovat balkon, i když tento je v popisu hotelu u pokojů uveden.
- Při nákupu zájezdu na poslední chvíli za zvýhodněnou cenu akceptuje zákazník skutečnost, že snížení ceny a zajištění na poslední chvíli může souviset i s nižší úrovní některých služeb než
jaké jsou zajištěny při nákupu za katalogové ceny. V tomto případě má zákazník nárok na poskytnutí všech zaplacených služeb, ale není oprávněn reklamovat jejich případnou nižší kvalitu nebo změnu.
- Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci
1lůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník.
- První a poslední den zájezdu jsou určeny především k zajištění
dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení zájezdu.
- Z hlediska délky trvání letu může let částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
- Zvláštní požadavky uváděné na smlouvě (pokoj v patře, s výhledem na moře, sedadlo v přední části autobusu) nemají charakter smluvního ujednání. CK se bude snažit těmto požadavkům ve
spolupráci s poskytovatelem služby vyhovět, ale pokud to nebude možné, nelze toto reklamovat.
- Večeře zahrnuty do ceny zájezdu i večeře, které je možné si přiobjednat neobsahují nápoje (pokud u zájezdu není výslovně uvedeno jinak).

- Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál
CK, který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy má, vždy přednost cestovní smlouva.

Zájezdy pro kolektivy na přání
naleznete na www.kolektivy.cz

Vyhlídkové lety balónem
Let horkovzdušným balónem patří k nejsilnějším zážitkům, které vás mohou v životě potkat. Během ranního
východu nebo při večerním západu slunce se odpoutáte od země a majestátně se vznášíte nekonečným
prostorem a prohlížíte si svět z ptačí perspektivy. Vítr téměř nefouká a kolem vás tiše pluje známá
krajina. V poklidu pozorujete hladiny rybníků nebo jezer, ruiny hradů nebo zámky a objevujete nová místa,
která by vám jinak ze země zůstala skryta. Balónové létání to je pocit svobody, volnosti, splněný
životní sen.
Termíny letů: po celý rok dle aktuální nabídky
Vyhlídkový let
(60 – 80 minut)
Dětská letenka
(60 – 80 minut)
Přelet Krkonoš
(120 – 180 minut)
Privátní let
(60 – 80 minut)

Vyhlídkové lety nad východními
Čechami, v Českém ráji a okolí Prahy
Např. zámek Hrádek u Nechanic, Kunětickou horu, zámek Kuks, Karlštejn a Konopiště, vodní nádrž Rozkoš, podhůří
Orlických hor, Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály, zříceniny hradů
Potštejn, Litice, Trosky, Hrubá Skála
J
J
J
J

Privátní lety pro 2 – 9 osob kdekoliv v ČR
Expediční tříhodinový přelet Krkonoš
Upoutaný balón do výšky 30 – 35 m
Paravýsadek z balónu ( pro parašutisty)

Palubní lístek na let balónem lze
využít i jako dárkový poukaz

od 4500 Kč
2700 Kč
8900 Kč
15 800 Kč

Lze doletět až do vzdálenosti 25 kilometrů. Celková délka letu včetně sbalení
balónu po přistání, balonářského křtu*
a návratu do místa startu činí 3 – 4 hodiny. Vnitřek balónu je celý čalouněný se
dvěma oddělenými kójemi s nástupními
dveřmi a dalekohledy. Během letu v balónu téměř nefouká. Potřeba jen sportovní obuv a žádné zvláštní oblečení.
* Tradiční balonářský křest šampaňským, při kterém budete pilotem
symbolicky povýšeni do šlechtického
stavu a získá certifikát vzduchoplavce,
dvě fotografie z letu a GPS záznam trasy letu.

Odletová místa: Hradec Králové, Praha, Pardubice, Karlštejn, Konopiště, Slapy, Trosky, Český ráj, Jičín, Kunětická
hora, Seč, Chrudim, Potštejn, Pastviny,
Rokytnice v Orlických horách, Adršpach,
Dobruška, Kuks, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Hrádek u Nechanic, Litomyšl, Ratibořice u České Skalice, Hořice,
Ústí nad Orlicí.
Cena zahrnuje palubní lístek (lze použít
i jako dárkový poukaz), pojištění zákazníka včetně jeho zavazadel, informační a organizační služby letušky, studené nápoje a malé pohoštění před letem,
vyhlídkový let pasažérským balónem
v délce 60 – 80 minut, slavnostní balonářský křest, certifikát vzduchoplavce
a dvě fotografie z letu, GPS záznam trasy letu, přeprava z místa přistání zpět do
místa startu.

Smluvní podmínky

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy
a služby zveřejněné v katalogu CK a na jejích webových stránkách. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto
aktualizované podmínky budou platit pro CS uzavřené po datu zveřejnění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem
č. 159/1999 Sb., zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
3. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými CK
obchodním zástupcem nebo zákazníkem bude trvale nakládat
důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z cestovní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů na ochranu osobních údajů, a že svým
jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba
mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem se CK zavazuje přijmout
adekvátní technické, personální a organizační opatření na účely
ochrany osobních údajů před náhodným poškozením nebo jiným
úmyslným jednáním, zničením, ztrátou, poškozením, neoprávněným zveřejněním nebo zpřístupněním, nebo jakýmkoli neoprávněným užitím osobních údajů.
4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a CS.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou obeznámeny s obsahem
těchto VSP, souhlasí s nimi a stvrzují tento fakt podpisem na CS.

Tahle voda je jako kafe. Nechcete se přidat?
Cestovní pojištění UNIQA
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Cestovní kancelář GEOPS

Šternberkova 10, 170 00 Praha 7
tel./fax: 220 806 965, 266 710 104
www.geops.cz
geops@geops.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO CELÉ EVROPĚ
PAMÁTKY UNESCO A STAROVĚKÉ CIVILIZACE
RELAXACE, TERMÁLNÍ LÁZNĚ A WELLNESS
SLAVNOSTI, GASTRONOMIE A VÍNO
POHODOVÉ TÝDNY V HORÁCH S TURISTIKOU
NÁRODNÍ PARKY A ZAHRADY EVROPY
POBYTOVÉ ZÁJEZDY U MOŘE S VÝLETY
ADVENTNÍ ZÁJEZDY A RELAXAČNÍ VÍKENDY
ZÁJEZDY NA PŘÁNÍ PRO KOLEKTIVY

