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

S CK Geops do 29. 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!

Zájezdy CK GEOPS jsou pojištěny proti úpadku podle zákona 159 /99 Sb. u pojišťovny UNIQA.
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105

Kazachstán
E5

Kazachstán, země kočovníků,
orlů a přírodních krás
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Kuba, legendární ostrov svobody
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Kypr, ostrov dvou tváří
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A117 Pobaltí a estonské ostrovy
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A118 Kouzlo Pobaltí, Petrohrad a Finsko, busem
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A111 Stockholm, Helsinky, Tallin, Petrohrad,
Riga, perly Baltu
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D14
D15
D16
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A113 Island, země ohně a ledu
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Paříž a zámek Versailles
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11
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Champagne, UNESCO, víno a slavnost
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12
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12
Alsasko a Schwarzwald, zážitky na vinné
12
stezce
Beaujolais, Burgundsko, kláštery a slavnost 13
vína
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13
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14
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14
Languedoc a kaňon Ardèche letecky
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Bordeaux, víno St. Emilion a duna Pyla
15
s koupáním letecky
15
Bordeaux a Akvitánie, památky a vlny
Atlantiku i letecky
Gaskoňsko, zelené srdce Francie a kanál
16
du Midi
Kouzelná příroda Jury a památky Franche
16
Comté
Francouzské sopky kraje Auvergne
17
Zelený ráj Francie, kaňony, víno a památky
17
UNESCO
17
Andorra, srdce Pyrenejí
Korsika, rajský ostrov
29
Paříž, Disneyland
72
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99
Kouzlo Provence i na kole
100

A105 Irsko, smaragdový ostrov
A106 Dublin, Wicklow, Mountains, Cliffs
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Maďarsko, víno a termální lázně
Termální wellness Velikonoce a UNESCO
Eger, Tokaj, termály, víno a slavnosti
Karneval Busójárás v Moháči, termály
Harkány
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Babí léto s termálními lázněmi v Egeru
Zážitkové toulky po Tokaji za historií
a vínem
Velikonoční Budapešť a skanzen
Szentendre
Budapešť, Bratislava, krásy Dunajského
ohybu, památky a termální lázně
Pobyt v lázních Zalakaros
Pobyt v lázních Sárvár
Harkány – báječná dovolená, která léčí
Lázně Bükfürdö
Maďarské lázně Kehida
Zážitkový víkend v Parku Energie
a v termálech Lenti
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70
71
71
71
72

Malta
A61

Malta, srdce Středomoří
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A123
A121
A120
A119
A134
C22

Varšava, vlakem po stopách F. Chopina
Wrocław, zahradní slavnost Slezska
Velikonoční Krakov
Cestou polských králů
Příroda a zvyky Gorolska, folklórní setkání
Orlí hrady a svatokřížské hory

A66
A67
A77

Madeira, turistika na ostrově věčného jara
Krásy Azorských ostrovů
Portugalsko, země mořeplavců, příroda
a památky UNESCO
Porto, víno, památky a řeka Duoro
Lisabon, královská sídla a krásy pobřeží
s koupáním
Madeira, ostrov věčného jara a festival
květů

Portugalsko

A78
A79
B20

Mexiko
E16

Mexiko, země Aztéků
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Německo
A155 Tajemný kraj Harz a úzkokolejkou na
Brocken
A145 Mnichov a Bavorské Alpy vlakem
A146 Hamburg a Lübeck, perly severního
Německa vlakem
A150 Berlín, město historie i budoucnosti
a Postupim
A151 Berlín, velká muzejní a galerijní noc
A152 Berlín, biosferická rezervace UNESCO
a slavnost v Rozáriu
A153 Berlín a večerní slavnost světel
A154 Perly Švábské Alby
A155 Tajemný kraj Harz a vláček na Brocken
A157 Zámky Ludvíka Bavorského
A158 Bavorsko a Bad Füssing
A159 Drážďany a Míšeň, umění a slavnosti vína
A160 Hrady, katedrály a města Mosely a Porýní
s lodí
A161 Hamburk, Lübeck, architektura a Rujána
A162 Ostrov Helgoland, německá hanzovní
města
A163 Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy
a zahrady
A164 Krásy jarních zahrad Saska a Lužice
A174 Krásy Bodamského jezera a ostrov Mainau
A175 Slavnost a pohoda v NP Berchtesgaden
A182 Bavorské Franky, perly UNESCO, festival
Sandkerwa
A183 Kaňonem Dunaje na střechu Německa
A184 Bavorské velikonoční tradice a středověká
městečka
A185 Údolí Neckaru, Heidelberg a Falcký les
A186 Německo, parky, zahrady a památky
UNESCO
A187 Po stopách Coburgů
A188 Po stopách Wittelsbachů
A189 Po stopách Hohenzollernů
B15
Technický víkend snů
B24
Cibulový festival ve Výmaru
a nezapomenutelný Erfurt
B22
Vánoční romance s Ludvíkem II.
B24
Advent v Harzu
B28
Adventní Pasov a lázně Bad Füssing
B30
Drážďany, Míšeň, festival štóly,
Gondwanaland
B27
Berchtesgaden a Mozartův Salcburk
C13
Léto v horách Bavorska a Rakouska
A179 1denní zájezdy ČR, Německo, Rakousko,
Polsko
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Krásy Norska
Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesteråly
Norské fjordy
Norsko, zlatá cesta severu i letecky

E14

Peru, bájná země Inků
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44
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Peru
109

Polsko
A120 Krakov, město králů, Vělička a UNESCO
A121 Wrocław, město sta mostů, zahrady i zlatý
důl Slezska
A122 Wrocław, Kraków, Osvětim, Vělička
A120a Adventní Krakov a památky UNESCO
A124 Wrocław, Budyšín, adventní trhy
A125 Polským rychlovlakem za krásami
baltského moře
A126 Hrady, zámky a zahrady polského Slezska
A127 Na skok do Slezska za mnoha nej
A141 Sedm divů Slezska vlakem
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Rakousko
A147 Kouzlo Štýrska rychlovlakem Railjet
A148 Semmering dráha UNESCO a do hor
vláčkem Salamander
A149 Tyrolsko mnoha nej a nostalgické vláčky,
tramvaje a lanovky
A165 Vídeň, po stopách Habsburků
A166 Vídeňská filharmonie a Schönbrunn
A167 Klosterneuburg a Vídeň, mezinárodní
výstava orchidejí
A168 Štýrsko, hory a termály – zážitkový týden
A169 Barevný víkend na Salcbursku a Orlí hnízdo
A170 Narcisový festival v Solné komoře
A171 Alpské vodopády a soutěsky
A172 Rakouské soutěsky, kaňony a vodopády
A173 NP Kalkalpen, zahrady Rakouska a ráj
orchidejí
A149 Tyrolsko mnoha nej a nostalgické vláčky
A176 Zahradnický veletrh v Rakousku
A177 Údolí Wachau s plavbou a vinobraní v Retzu
A178 Maková slavnost a perličky Waldviertelu
A196 Prodloužený víkend v termálech
A180 Štýrsko, hory a barevné termály
A181 Burgelandsko, země plné slunce, čápů
a vína
B16
Zážitkový advent v Linci vlakem
B19
Slavnost růží v Badenu a Schönbrunn
B21
Advent ve středověkých městech
B23
Bílá noc a Štýr
B26
Sen o Vánocích
A114 Advetní Linec
B29
Jezerní advent v Solné komoře
B31
Adventní Graz vlakem
C1
Lechtalské údolí s kartou
C2
Dachsteinská bomba s kartou
C3
Ötztalské údolí s kartou s termály
C4
Nejkrásnější vrcholy Solné komory
C5
Montafon, rozkvetlá alpská zahrada
C6
Údolí Glemmtal – svět salcburských hor
C15
Krásy Korutan, Klagenfurt, hory a termály
C19
Lechtálské Alpy
C20
Krásy Solné komory
C21
Dachstein a jezero Bodensee
C22
Údolí Pitztal a Kaunertal, slavnost shánění
stád
B25
1denní výlety do Rakouska včetně adventů
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Rumunsko a perly Transylvánie
Panenskou přírodou rumunského Banátu
Hory a kláštery Drákulovy Transylvánie

48
48
48
48
49
49
49
49
49

A114 Petrohrad, poklad na Něvě, Ermitáž a zlatá
klenotnice
A115 Moskva a Petrohrad
A111 Stockholm, Helsinky, Tallin, Petrohrad,
Riga, perly Baltu

D21
A80

Turistika a koupání na jihovýchodní Krétě
Bájný ostrov Kréta a moře
Řecko a Korfu, moře a starověké památky
Řecké ostrovy: Lefkada, Kefalonie,
Zakynthos
Kyklady, ostrovy snů Paros, Santorini,
Mykonos
Korfu a Jižní Albánie

A86
A87
A88
A89
A91
A92
B18
B22
A90

Slovinsko, hory a moře
Slovinsko, jezerní ráj a Julské Alpy
Tajemné jeskyně Slovinska a Itálie, víno
a mořský park Laguna
Putování a relaxace v Julských Alpách
Moravské Toplice
Mořský park Laguna
Zážitkový víkend v Parku Energie
a v termálech Lenti
Festival Kurentovanje v Ptuji a wellness
Krásy Jandranu a Istrie s pobytem v parku
Mořská Laguna
USA, metropole a národní parky

77
38
38
38
39
39
39
72
78
39
110

Srí Lanka
E12

Srí Lanka, tropický ráj

108

Španělsko
A68
A68a
A70

Barcelona a Katalánsko
Barcelona a Katalánsko letecky
Královský Madrid, Toledo a perly Kastilie

A71
A72

32
Španělsko, poklady UNESCO
Andalusie, památky, přírodní parky a Sierra 32
Nevada
Andalusie na Velikonoce, Granada, Sevilla, 33
Semana Santa a Sierra Nevada
33
Andalusie, UNESCO a přírodní parky
34
Svatojakubská cesta do Santiaga de
Compostela
34
Baskicko, hrdá země
83
Barcelona a Gaudí
91
Mallorca, zelený ostrov Středomoří
99
Kouzelný ostrov Mallorca
Španělsko, Costa Brava a Franc. riviéra
100
Barcelona a Montserat s pobytem u moře 101

A73
A74
A75
A76
B69
C18
D9
D12
D13

31
31
31

Švédsko
A111 Stockholm, Helsinky, Tallin, Petrohrad,
Riga, perly Baltu

45

Švýcarsko
A144 Švýcarsko nočním vlakem Curych
a Luzern
A190 Švýcarskem za bernardýny, nejvyšší horou
a ledovcem
A191 Krásy švýcarských Alp
A192 Glacier Express a Matterhorn
A194 Ochutnávka Švýcarska s lázněmi
a turistikou
B17
Autosalon Ženeva

54
66
66
66
67
72

Thajsko

84

C12
A85

xxx
37
89

Krásy Zakarpatské Rusi
Příroda a památky UNESCO Ukrajiny
a východního Slovenska

E6

Uzbekistán a Turkmenistán, klenotnice
starých civilizací

46

E11

Vietnam, Laos, Thajsko

46
45

A99
Skotsko, Orkneje a ostrov Skye letecky
A100 Londýn, královský Windsor a Oxford
letecky
A101 Velká Británie – Anglie, Skotsko, Wales
A102 Cornwall, po stopách krále Artuše
A103 Skotsko, země hradů
A104 Krásy Skotska letecky
A107 Normandské ostrovy Jersey a Guernsey
B14
Londýn a Harry Potter
C17
Ostrov Skye a západní vysočina

104

37

Spojené americké státy
E18

Krásy turecké Kappadokie s pěší turistikou

30
103
103
104

70

Slovinsko

E1

92
92
92

Řecko
A65
D18
D19
D20

Budapešť, Bratislava, krásy Dunajského
ohybu, památky a termální lázně
A85
Příroda a památky UNESCO Ukrajiny
a východního Slovenska
A134 Příroda a zvyky Gorolska, folklórní setkání

Thajsko, království bílého slona
a Kambodža

Rumunsko
A83
A84
C14

B7

E10

Rusko

Norsko
109
A108
A109
A110

53
74
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47
77
87

107

Turecko
104

Ukrajina
89
37

Uzbekistán a Turkmenistán
106

Vietnam
108

Velká Británie
41
42
42
42
43
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44
72
90

36

Slovensko
A138
A139
A140
C11

Vysoké a Belianské Tatry
Národní parky Slovenska a termální lázně
Do Tater komfortně po železnici
Západní Tatry a Roháče

52
52
53
88

Široká nabídka adventních zájezdů
do Německa, Rakouska, Francie a Maďarska (čertovské reje, soutěže betlémů, ucelená nabídka
na www.adventy.cz nebo na stranách 84–85.

CK Geops – Specialista na Francii, Itálii, Maďarsko, Slovinsko a alpské země. Zájezdy pro kolektivy.
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CK GEOPS – cesty za poznáním a uměním Úvodní slovo, slevy, pojištění

Úvodní slovo

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD?
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.

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 29leté 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.

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.
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.).
Od prosince 2018 budou dostupné navíc:
e) ePlatba platební branou
f) ePlatba platební kartou
Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách www.geops.cz/informace/jak-se-prihlasit/

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 dalšími CK. 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 (rozšířili
jsme nabídku o jednodenní a víkendové zážitkové víkendy a eurovíkendy) nebo na www.kolektivy.cz.

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.

Z širokého spektra našich zájezdů CESTY ZA POZNÁNÍM,
UMĚNÍM A PŘÍRODOU obzvlášť doporučujeme:
g Památky UNESCO a starověké civilizace
g Národní parky a zahrady s turistikou
g Za gastronomií a vínem s ochutnávkami
g Za uměním a architekturou s návštěvami výstav
g Evropské 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
Obdarujte své blízké poukazem na zájezd CK GEOPS
v libovolné peněžní hodnotě.

Voucher
2000Kč
cí zájezd v

na poznáva

4

hodnotě

CK GEOPS,

Šternberkova

10, 170 00

104, fax: 220

eops.cz

geops.cz; www.g

806 965; geops@

ou

ím a přírod

ním, uměn

Cesty za pozná

266 710
Praha 7; tel.:

27.11.2009

10:39:38

Typy akceptovaných poukazů a šeků – podmínky:
K úhradě zájezdů organizovaných CK GEOPS a zakoupených přímo v CK GEOPS je možno použít poukazy a šeky společností
– Sodexo Pass Česká Republika a.s.: (Flexi Pass CARD,
Fokus Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass , Flexi Pass)
– UP, s.r.o. (Le Cheque Déjeuner): (Unišek+, CadHoc,
Šek Dovolená, Unišek, Unišek+FKSP, Gallery beta)
– Edenred: (Ticket Multi, Ticket Holiday, Ticket Compliments Dárkový, e-tiket
– Benefit Management, s.r.o.: (benefit plus objednávky a karty)
Poukazy a šeky lze uplatnit pouze na úhradu základní ceny zájezdu (tj. bez příplatků za další služby) a max. do výše 50% z celkové ceny jedné cestovní smlouvy (Smlouvy
o zájezdu). Poukazy a šeky nelze uplatnit současně s žádnými slevami, vyjma slevy věrnostní. CK si vyhrazuje právo měnit seznam akceptovaných šeků dle aktuální situace
na trhu. Akceptace poukázek není právně vymahatelná.

Geopsíkovy slevy
1. Jubilejní sleva
Můžete využít Jubilejní 10% slevu ze základní ceny zájezdu* (max. 1.300 Kč) za včasné přihlášení (nejpozději však do 4.1.2019) a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu a zaplacení 1. zálohy pouze
– 1.000 Kč/os. u zájezdů do 14.999 Kč
– 2.000 Kč/os. u zájezdů od 15.000 Kč do 19.999 Kč
– 4.000 Kč/os. u zájezdů od 20.000 Kč do 39.999 Kč
–15.000 Kč/ os. u zájezdů, které jsou uvedeny v katalogu
v oddílu E – Daleké cesty za poznáním (nad 40.000 Kč).
Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 28.2.2019, případně do 65 dnů před
zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dřív). Celková cena zájezdu musí být uhrazena v obou případech do
40 dnů před zahájením zájezdu. Jubilejní slevy se vztahují
pouze na zájezdy z odjezdem po 1.4.2019.
2. Sleva za včasné zaplacení
Vánoční sleva 12 % ze základní ceny zájezdu* (max. však
1.300 Kč) pro ty, kteří se přihlásí na zájezd do 2.1.2019,
uhradí celkovou cenu zájezdu nejdéle do 2.1.2019 (vztahuje se na zájezdy s odjezdem po 1.3.2019).
Lednová sleva 5 % ze základní ceny zájezdu* (max. však
800 Kč) pro každého, kdo se přihlásí do 31.1. 2019 na zájezd a zaplatí stanovenou zálohu (u zájezdů s odjezdem po
1.7.2019) nebo celou cenu zájezdu (s odjezdem od 1.4.–
30.6.2019).
Únorová sleva 3 % ze základní ceny zájezdu* (max. však
600 Kč) pro každého, kdo se přihlásí do 28. 2.2019 na zájezd a zaplatí stanovenou zálohu (u zájezdů s odjezdem po
1. 7. 2019) nebo celou cenu zájezdu (s odjezdem od 1.4.–
30.6.2019).
3. 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).
4. Slevy pro skupiny
Tomu, kdo zajistí 7–10 míst včetně sebe v libovolném autobusovém zájezdu CK GEOPS z katalogu 2019, 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 a váš partner dostane slevu 50 % z ceny
zájezdu a při 40 platících osobách cestujete ZDARMA vy
i váš partner. Slevy u leteckých zájezdů po dohodě s CK.
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 pro pedagogy a studenty
200 Kč na zájezdy, jejichž základní cena je vyšší než
5.000 Kč a jsou uvedeny v katalogu cestovní kanceláře
GEOPS 2019 (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.
– Jednotlivé slevy nelze sčítat. Celkově mohou dosáhnout nejvýše 10 % z ceny zájezdu, max. 1.300 Kč.
– Slevy 1.–3. a 6. se vztahují na všechny zájezdy z katalogu CK GEOPS 2019, sleva 4. a 5. 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. 2019.
– *Základní cenou zájezdu se u leteckých zájezdů rozumí
částka po odečtení letenky a letištních poplatků.
– V případě využití zvýhodněné ceny na 3lůžkový pokoj
se základní cenou zájezdu rozumí ceny po aplikaci slevy.
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 19.9. 2018.

kancelář CK GEOPS

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.

U většiny zájezdů pořádaných CK GEOPS nebo partnerskými CK je v ceně zájezdu zahrnuto nebo je možné
za příplatek dokoupit „komplexní pojištění“. Jedná se
o balíčky služeb od pojišťovny UNIQA.Informace k pojištění (podrobně na www.geops.cz/pojisteni)

Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy 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.

Komplexní pojištění zahrnuje:
– pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše
5.000.000 Kč
– pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 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 60.000 Kč.
– Komplexní pojištění K5S: Stejný balíček služeb jako
u „komplexního pojištění“ jen u pojištění stornopoplatků je limit plnění 80% z celkové částky navýšený na max.
40.000 Kč
– Komplexní pojištění K5SS: Stejný balíček služeb jako u „komplexního pojištění“ jen u pojištění stornopoplatků je limit plnění 80% z celkové částky navýšený na
max. 60.000 Kč
– Komplexní pojištění K5S (Z2)/K5SS (Z2): Stejný balíček
služeb vč. navýšeného plnění pojištění stornopoplatků jako
typ K5S/K5SS jen tento tarif platí pro mimoevropské státy.
– Komplexní pojištění KS: Stejný balíček služeb jako
u „komplexního pojištění“ jen pojištění léčebných výloh
je platné až do 5.000 m nad mořem.
– Komplexní pojištění K5-: Stejný balíček služeb jako
u „komplexního pojištění“ bez pojištění stornopoplatků.
– U některých zájezdů s ubytováním v ČR a s jednodenním
výletem do zahraničí je možné za příplatek sjednat pojištění T+, které zahrnuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění na storno do max. 8.000 Kč + klasický
balíček komplexního pojištění na den strávený mimo ČR.
Komplexní pojištění UNION: balíček služeb od pojišťovny UNION – pojištění léčebných výloh v zahraničí do max.
plnění 30.000 € (kryje návštěvu lékaře, pobyt v nemocnici,
nákup léků, transport nemocného a úraz), pojištění odpovědnosti za škody do 15.000 € a pojištění stornopoplatků
ze zdravotních důvodů (max. plnění 80% z celkové ceny
zájezdu, nejvýše však 10.000 €).
–U některých zájezdů v kapitole E–Daleké cesty za poznáním je v ceně zahrnuto základní léčebné pojištění, tzn.
pouze pojištěné léčeb. výloh v zahraničí! Doporučujeme
si přiobjednat balíček komplexního pojištění UNIQA včetně pojištění na storno zájezdu – K5S (Z2) či K5SS (Z2)

Odjezdová místa:

Be-Beroun, Bla-Bratislava, Bn– Benešov, 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:
Alvarez (Al), Campana (Cp), Cesta (Ce), Čebus (Če), ČSAD Tišov (Ti),
Datour (Da), Emma (Em), Geos (Ge), Idealtour (Id), Inex (In), Katu (Kt),
Kiwi (Ki), Neantour (Ne), Nomád (No), Osvěta (Os), Permon (Pe), Quicktour
(Qi), Simontourist (Si), Travel2002 (T2).

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 na jednotlivé zájezdy je 38 osob. Veškeré fakultativní a příplatkové služby budou CK realizovány při minimálním počtu 20 účastníků, pokud není stanoveno jinak; v oddíle E Daleké cesty
je min. počet 15 os. pokud není uvedeno jinak.
Cena zájezdu je kalkulována s ubytováním ve 2lůžkovém
pokoji nebo ve 2lůž. pokoji ve 4lůžkovém apartmánu.
U vybraných zájezdů je možné sólové účastníky ubytovat
na 2–3lůžkových pokojích (bez příplatku), na dotaz v CK
nebo sledujte www.geops.cz.
Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.
Pokud si nepřejete dostávat tištěný katalog poštou, dejte
nám to prosím vědět na e-mail: katalog@geops.cz, nebo
telefonicky na některý z našich kontaktů.

CK GEOPS na výstavě Holiday World

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
GEOPS CK

Dovolte, abychom Vás zorientovali v našem katalogu
Cesty za poznáním uměním a přírodou 2019.
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 galerii našich průvodců.
Sestavte si s námi Cestovatelské puzzle a projdete s námi celou Evropu. Pro Vás, kterým je Evropa těsná, nabízíme výběr Daleké cesty za poznáním.
A – Kultura a příroda Evropy
7–67
g Památky UNESCO a starověké civilizace
g Národní parky a zahrady g Hory, moře a jezera
g Za uměním, architekturou a výstavami
g Za gastronomií a vínem g Eurovíkendy s průvodcem.
Francie
7–17
Itálie
18–29
Ostrovy Středomoří
28–30
Španělsko a Portugalsko
31–35
Země Balkánu a Slovinsko
36–39
Země Beneluxu
40–41
Velká Británie a Irsko
41–43
Severské země a Polsko
44–49
Slovensko a Česká republika
49–52
Vláčkem za poznáním
53–56
Německo, Rakousko a Švýcarsko
55–67

B – Relaxace, termály, víno a slavnosti

68–85

Maďarsko a termální lázně
68–71
Za zábavou relaxací a termály
72
Evropské slavnosti
73–81
Lidové slavnosti a květinová korza
63–77
Karnevaly a Velikonoce
78–80
Víkendy za gastronomií a vínem
81
Víkendy za uměním, výstavy a veletrhy
82–83
Adventní zájezdy, www.adventy.cz
84–85
g Tradiční adventy g Adventy s termálními lázněmi
g Luxusní adventy g Adventy s čerty g Adventy s vlakem.
C– Pohodové zájezdy v horách s turistikou 86–93
Alpy s kartou
86–87
Turistika v horách, Rakousko, Itálie, Švýcarsko… 86–90
Zájezdy nejen pro seniory 55+
92
Turistika horách Balkánu a Slovinska
86–87
Pohodové týdny s turistikou letecky
90
Pohodové víkendy s turistikou
92
D – Pobyty u moře s výlety
94–104
E – Daleké cesty za poznáním
104–110

Odjezdová místa, pojištění

Komplexní pojištění

A — Kultura a příroda Evropy

...těšíme se na vás už 29. sezónu

Odjezdová místa autobusových zájezdů

Kontakty

CK GEOPS – specialista na slavnosti
www.evropske-slavnosti.cz
Legenda k zájezdům

Zájezdy pro kolektivy na přání
naleznete na www.kolektivy.cz

bez nočního přejezdu
UNESCO
turistika
koupání
gastronomie a víno
termály
vlakem
letecky
lodí
slavnosti
slevová karta zahrady a národní parky
za zábavou
adventní zájezdy

GEOPS – Cestovní kancelář, s. r. o.
IČO: 25633261, DIČ: CZ25633261
Šternberkova 10, 170 00 Praha 7
tel./fax: 220 806 965, 266 710 104
220 580 435, 737 915 107
www.geops.cz
geops@geops.cz
po–pá: 9.00–18.00
Jak se k nám dostanete?
Tramvajemi:
6,17 (Veletržní palác)
1,8,12,25,26
(Strossmayeovo nám.)
Metrem:
trasa C, stanice Vltavská

5

evropské slavnosti 2019
Velikonoce, Vánoce a Silvestr, Slavnosti květin, lodí, aut a vína, lidové slavnosti, výstavy a opery

CK Geops – cesty za poznáním obsah – evropské slavnosti

Na slavnosti
za hranice
všedních dnů!

Znojemské vinobraní
Slavnost horníků v Seiffenu

KARNEVALY
B4
B22
A12

Málokdy poznáte národ lépe, než právě
v době tradičních a lidových slavností.
Říkáte, že nemáte rádi hluk, davy lidí, neradi
si zajišťujete ubytování právě, když je to
nejproblematičtější a nejdražší? A přece jste
zvědaví, jak lidé chovají právě tehdy, když
žijí pro sebe a pro své tradice? Zkuste využít
zájezd CK GEOPS. Zájezdy na evropské
slavnosti za poznáním, kulturou
a místním folklórem a jedinečnými
výstavami či představeními vás zaručeně
zaujmou, lépe se seznámíte s historií a zvyky
země. Poznáte, že se lidé po světě ještě umí
radovat a být na své tradice pyšní – některé
slavnosti jsou dokonce nehmotným kulturním
dědictvím UNESCO.
Aktuální ucelenou nabídku zájezdů
s obrázkovou galerií a podrobným popisem
zájezdu naleznete na www.geops.cz nebo
na www.evropske-slavnosti.cz

KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI
Narcisový festival v Solné komoře
Krásy Holandska a květinové korzo
Rotterdam, město vody a jiřinkové korzo
Berlín a slavnost růží v Europarosariu
Slavnost růží v Badenu a Schönbrunn
Zahradnický veletrh v Rakousku
Klosterneuburg a Vídeň, mezinárodní
výstava orchidejí
A156 Drážďany, Míšeň, kamélie a Orchideen
Welt
B20 Madeira, ostrov věčného jara a festival
květů
A51 Zahrady kraje Lazio a Den květin ve Viterbu
A32 Řím, zahrady Tivoli a slavnost v Genzanu
A74 Andalusie a slavnost patií v Cordóbě
A121 Wrocław, zahradní slavnost Slezska
A164 Slavnost zahrad a parků Saska a Lužice
A12 Květinové korzo a festival květů v Nice
A17 Největší slavnost chryzantém v Evropě

61
40
40
57
73
62
60
57
30
24
18
32
48
59
11
12

HISTORICKÉ SLAVNOSTI

A134
A74
A175
A158
A155
C20

Champagne, víno a slavnost Médiévales
Perly severní Itálie, Benátky a slavnost světel
Benátky a ostrovy, slavnost gondol
Krásy Normandie a slavnost Armada 2019
Bavorské Franky, perly UNESCO, festival
Sandkerwa
Příroda a zvyky Gorolska, folklórní setkání
Andalusie, památky UNESCO a přírodní
parky
Slavnost a pohoda v NP Berchtesgadenu
Bavorsko mnoha nej a slavnost
v Burghausenu
Tajemný kraj Harz a slavnost čarodějnic
Údolí Pitztal a Kaunertal, slavnost shánění
stád
Jízda králů ve Vlčnově
Český Krumlov a slavnost pětilisté růže
Selské slavnosti v Holašovicích

12
21
21
9
64
51
33
62
58
57
92
77
77
77

Karneval Busójárás v Moháči, termály
Harkány
Festival Kurentovanje v Ptuji a wellness
Nice, Menton, festival květů, světel
a citrusů
Benátský karneval
Karneval ve Viareggiu, Lucca a Pistoia

69
78
11
21
26

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
A29
A41
A9
B7
B2
A94
A73
A88
A163
A120
A158
A184

Florencie, kolébka renesance a slavnost
ohňů
Velikonoce v Benátkách
Provence, slavnost Feria de Paques
Velikonoční Budapešť a skanzen
Szentendre
Termální wellness Velikonoce a UNESCO
Holandské Velikonoce
Krásy jarní Andalusie a velikonoční slavnost
Velikonoce ve Slovinsku s koupáním
Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy
Velikonoční Krakov
Velikonoční Vídeň
Bavorské velikonoční tradice a středověká
města

19
21
10
70
68
40
33
38
59
48
60
64

ZA GASTRONOMIÍ A VÍNEM
A11
A17
A20
A15
A18

A38

A14
A42
A41
A6
A177
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A39
A57

A52
A47

A170
A95
A96
A152
B19
A176
A167

77
77

B3
B6
A159
A177
A148
A178
A194

Pohodová Provence, za gastronomií
a vínem
Alsasko a Schwarzwald,slavnosti vína a hub
Kouzelné Lotrinsko, Alsasko i pro gurmány
Alsasko, přírodní pohádka nejen o víně
Beaujolais, Burgundsko, kláštery a slavnost
vína
Gurmánské Toskánsko a víno kraje Chianti
Italská Emilia Romagna, za uměním, auty
Ferrari a gastronomií
Krásy Umbrie a Toskánska, Perugia, město
čokolády
Eger, Tokaj a slavnosti vína
Zážitkové toulky po Tokaji za historií
a vínem
Drážďany a Míšeň, umění a slavnosti vína
Údolí Wachau, plavba a vinobraní v Retzu
Semmering dráha UNESCO a do hor
vláčkem Salamander
Maková slavnost a perličky kraje
Waldviertel
Ochutnávka Švýcarska s lázněmi
a turistikou

10
12
13
12
13
25
23
20

A41
B34
B32
A74
A72
B69
B19
A97
A145
A153
A160
A159
A177

Milano a opera La Scala
Milano a opera v La Scale a Leonardo da
Vinci
Benátky, ostrovy, La Biennale di Venezia
Florencie, perla renesance
Řím, Vatikán a zahrady Tivoli, Subiaco
Andalusie a skvosty maurské architektury
Madrid a Toledo
Barcelona a Gaudí
Lublaň, odkaz Jože Plečnika
Amsterdam a Brusel, Antverpy a muzea
Berlín, velká muzejní a galerijní noc
Drážďany a Míšeň, umění a slavnosti vína
Umělecká Vídeň, památky a výstavy
Vídeňská filharmonie a Schönbrunn
Po stopách evropských šlechtických rodů

B5
B6
B7

Maďarsko, víno a termální lázně
Termální wellness Velikonoce a UNESCO
Eger, Tokaj, termály, víno a slavnosti
Karneval Busójárás v Moháči, termály
Harkány
Babí léto s termálními lázněmi v Egeru
Zážitkové toulky po Tokaji za historií
a vínem
Budapešť, Bratislava, krásy Dunajského
ohybu, památky a termální lázně

A148
A180
C14
A148

B7
B31
B32
B25

B18

67

A148

82
26

A168
A160
A141
A181

68
68
68
69

70
70
70
71
71
71
58
63
72
72
63
89
56

Adventní Vídeň Schönbrunn a výstavy
Advent ve středověkých městech
Vánoční romance s Ludvíkem II.
Bílá noc a Štýr
Advent v Harzu
Alsasko, adventní pohádka nejen o víně
Adventní Krakov
Advent Wrocław a Budyšín
Sen o Vánocích
Berchtesgaden a Mozartův Salcburk
Advent v Lublani, J. Plečnik a termální lázně
Advetní Linec
Adventní Pasov a lázně Bad Füssing
Jezerní advent v Solné komoře
Drážďany, Míšeň, festival štóly,
Gondwanaland
Budapešť, advent, památky a termály
Adventní Graz vlakem
Adventní Amsterdam a festival světel
Nabídka 1denních adventních zájezdů

60
84
84
84
84
12
48
49
85
85
85
85
85
85
85
70
85
85
84

ZÁJEZDY ZA ZÁBAVOU

62

21
20
18
33
31
83
83
41
57
58
60
60
65

Velikonoční Budapešť a skanzen
Szentendre
Pobyt v lázních Zalakaros
Pobyt v lázních Sárvár
Harkány – báječná dovolená, která léčí
Lázně Bükfürdö
Maďarské lázně Kehida
Bavorsko a Bad Füssing
Termální ráj o Vánocích
Zážitkový víkend v Parku energie
a v termálech Lenti
Zážitkový víkend v termálech Rakouska
Štýrsko, hory a barevné termály
Krásy Korutan, Klagenfurt, hory a termály
Prodloužený víkend v termálech Rakouska

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
A158
B21
B22
B23
B24
A16
A120
A124
B26
B27
B19
A114
B28
B29
B30

58
62
56

ZÁJEZDY ZA RELAXACÍ A TERMÁLY
B1
B2
B3
B4

B8
B9
B10
B11
B12
A158
A196
B18

B13
B14
B15
B16
B17
A47

68
69

ZÁJEZDY ZA UMÉNÍM
B18
A55

B7a

Paříž, Disneyland
Londýn a Harry Potter
Technický víkend snů
Zážitkový advent v Linci vlakem
Autosalon Ženeva
Italská Emilia Romagna, za uměním, auty
Ferrari a gastronomií
Zážitkový víkend v Parku Energie
a v termálech Lenti
Semmering dráha UNESCO a do hor
vláčkem Salamander
Štýrsko, hory a termály – zážitkový týden
Hrady a města Mosely a Porýní s lodí
Sedm divů Slezska vlakem
Burgelandsko a lázně St. Martins

72
72
72
72
72
23
72
56
60
58
53
63

VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM
A140
A141
A142
A123
A54
A144
A145
A146
A155
A147
A148
A149

69
69

A128
A56

70

A191

Do Tater komfortně po železnici
Sedm divů Slezska vlakem
Polským rychlovlakem za krásami k Baltu
Varšava, vlakem nejen po stopách
F. Chopina
Milano, Turín, Janov a Cinque Terre letecky
a rychlovlakem
Švýcarsko nočním vlakem Curych a Luzern
Mnichov a Bavorské Alpy vlakem
Hamburg a Lübeck, perly severního
Německa vlakem
Tajemný kraj Harz a úzkokolejkou na
Brocken
Kouzlo Štýrska rychlovlakem Railjet
Semmering dráha UNESCO a do hor
vláčkem Salamander
Tyrolsko mnoha nej a nostalgické vláčky,
tramvaje a lanovky
Krušné hory a jízda parním vláčkem
Milano, jezero Maggiore a Lugano a horský
vláček
Vlakem Glacier a Bernina express po
Švýcarsku

53
53
53
53
54
54
55
55
54
55
56
56
50
26
67

Cestovatelské puzzle Evropy.
Naše poznávací zájezdy jsou určeny zvídavým turistům, kteří si libují v poznání kraje „pod drobnohledem“. Kombinujeme poznávání 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, víno
i místní kuchyni a tradice….doprava autobusy, trajekty, vlakem či letecky, ubytování v hotelích/penzionech,
stále častěji v centrech měst nebo v horách s možností večeře...prosím vybírejte!

Použijte mobilní telefon pro načtení
QR kódu a přejděte přímo na
odpovídající kapitolu zájezdů
Zde naleznete ucelenou nabídku
našich zájezdů s danou tématikou.

Zájezdy za nejzajímavějšími
světovými slavnostmi

Zájezdy za národními
parky a zahradami

Zájezdy za vínem
a gastronomií

Zájezdy za uměním,
výstavami a UNESCO

Vlakem za poznáním

Zájezdy za relaxací
a termálními lázněmi

Zájezdy v čase
adventu

Daleké cesty za poznáním

A1

Paříž a zámek Versailles
...s ubytováním u centra Paříže
(Montmartre / Montparnasse). Paříž je centrem umění, městem univerzit a kongresů, galerií a muzeí, město módy a elegance, klenotnice kultury
a umění. Zámky Versailles a Fontainebleau a jejich zahrady jsou symbolem
francouzské monarchie.
4.5.–8.5.
29.5.–2.6.
21.8.–25.8.
18.9.–22.9.
*4.12.–8.12.

svátek
st–ne
st–ne
st–ne
advent

5.990,6.290,5.990,6.290,5.990,-

92–000
92–001
92–002
92–003
92–004

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Br, HK, Pa, Po, Pl a po
trase), 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, individuálně večerní město
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, fakultativně podvečerní plavba po
Seině, odjezd do ČR
5. den: příjezd do Prahy dopoledne
CK si vyhrazuje právo záměny jednotlivých bodů pro
gramu podle zájmu skupiny, počasí a slev v muzeích.
*V prosinci program přizpůsoben vánoční atmosféře.
Ubytování: Hotel** ve čtvrti Montmartre/Montparnasse, umístění hotelu umožňuje variabilitu programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové
pokoje), 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, loď, vstupné (50 €).
Příplatek 1.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A2 – Paříž,

perla na Seině letecky

Letecká varianta zájezdu A1 s ubytováním u centra.
18.4.–21.4.
27.4.–30.4.
5.9.–8.9.
12.12.–15.12.

Velikonoce
so–út
čt–ne
advent

12.790,12.790,12.790,12.790,-

92–005
92–006
92–007
92–008

1. den: odlet z Prahy do PAŘÍŽE, večerní Montmartre,
bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge
2. den: PAŘÍŽ– , celodenní prohlídka s průvodcem, Vítězný oblouk, Champs Elysées, přes náměstí Concorde
k Opeře a katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Latinská čtvrť (kavárničky, restaurace) nebo
Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady
3. den: fakultativní výlet do VERSAILLES– , zámek
a zahrady, symbol francouzských králů (příměstský vlak
RER cca 10 €), PAŘÍŽ, Invalidovna a Eiffelova věž, variantně individuální program v Paříži, muzea, galerie
4. den: dopoledne Louvre, individuální volno, rozloučení s PAŘÍŽÍ, transfer, odlet
Ubytování: Hotel na metru umožňuje večerní procházky.
Cena zahrnuje letenku Praha–Paříž–Praha, letištní taxy a poplatky, příruční zavazadlo dle pravidel let. spol.,
transfer z letiště na hotel a zpět, 3x hotel** u centra Paříže, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu a vstupné (60 €).
Příplatek 1.400 Kč za odbavené zavazadlo do 20 kg.
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Starobylé sídlo vévodů Orleáských v Blois

A3



Zámky na Loiře a Paříž
Světoznámé zámky na Loiře, které přitahují návštěvníky z celého světa, překrásné zahrady. Uvidíte ale také
další zajímavosti tohoto kraje Francie, tak bohatého na
památky a spjatého s mnoha významnými historickými osobnostmi. Zámky na Loiře budou v roce 2019 ve
znamení 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinci. Doprava variantně autobusem nebo letecky.
A
B

16.7.–21.7.
út–ne
16.7.–20.7.
út–so
A – Autobusem

9.390,92–009
18.390,92–010
B – Letecky

1. den: Program A: odjezd z Prahy ráno, Br časně ráno,
přes SRN do Francie, ubytování v blízkosti Paříže. Program B: v podvečer odlet z Prahy do Paříže, transfer do
hotelu; Dále společný program A, B
2. den: krajem zámků na Loiře: ORLÉANS, památník
národní státnosti katedrála St. Croix, zastávka u zámku
Chambord, projekt patrně Leonarda da Vinci, klasicistní zámek Cheverny, prohlídka, trofejní sál, psinec, bývalé královské město BLOIS, zámek několika historických slohů, cesta kolem zámku Chaumont, ubytování
u města Tours
3. den: krátká zastávka u zámku AZAY LE RIDEAU, královský hrad CHINON, první setkání Karla VII. s Johankou
z Arku, slavné opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů, zámek Ussé, spojovaný s Šípkovou Růženkou, zámek Villandry, francouzské zahrady, nádherné
ornamenty květin a zeleniny, MONTLOUIS, zastávka na
skleničku místního vína, TOURS, náměstí Place Plumerau, bazilika sv. Martina, návrat na ubytování
4. den: městečko BOURRÉ, bývalé tufové doly, těžba
stavebního materiálu na zámky, nyní pěstování různých
druhů hub (gastronomická specialita), vodní zámek Chenonceau, (místo pobytu královny Kateřiny Medicejské),
AMBOISE a zámeček Clos Lucé, místo posledních let života Leonarda da Vinci, muzeum s modely jeho vynálezů,
příležitostná výstava k 500. výročí Leonarda da Vinci, návrat na ubytování
5. den: oblast Ile de France, zámek Fontainebleau,
sídlo francouzských králů a císaře Napoleona.; program
B: transfer na letiště a odlet do Prahy. program A: PAŘÍŽ, procházka Latinskou čtvrtí, na rozloučenou výhled
z Eiffelovy věže nebo z mrakodrapu na Montparnassu
a plavba po Seině, noční přejezd
6. den: program A: příjezd do ČR v odpoledních hodinách (T2)
Cena zahrnuje A dopravu autobusem B leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha, let. poplatky, transfery z/na letiště,
dopravu autobusem dle programu ve Francii, A i B dále 4x hotel, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, jízdné MHD, projížďku lodí a vstupné (100 €).
Sleva 700 Kč pro 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A: 192 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek b: 250 Kč za komplexní pojištění K5S.

Francie

KULTURA A PŘÍRODA
EVROPY

Historie i moderna u kostela sv. Eustacha v Paříži

A — Kultura a příroda Evropy

Vítejte! Grande Arche je vítězným obloukem dnešní Paříže

Renesanční zahrady v zámku Villandry lákají k odpočinku
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Etrétat na Falaise d'Aval – bílé útesy nad La Manche

Megalitické řady v Carnacu zůstanou tajemstvím navždy

A5



Bretaň, památky, přírodní parky a tajemná místa
Příroda, památky a tajemství Bretaně. 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, Armorickým národním parkem, romantickými přístavy až na slavné poutní místo Mt-St-Michel. Zažijete turistiku po útesech nad mořem,
ochutnáte místní speciality. Bretaň nezapře náladu knihy Františka Kožíka „Bretaň dcera
oceánu“ či obrazů Jana Zrzavého.

A — Kultura a příroda Evropy Francie

1.5.–8.5.
14.7.–21.7.

svátek
ne–ne

12.490,12.490,-

91–011
91–012

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h, (Pl a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa, z Br za 400 Kč); transfer přes SRN
2. den: CHARTRES– , gotická katedrála s krásnými vitrážemi, fascinující sochařskou výzdobou a tajemným
labyrintem, krypta s druidskou studnou, kouzlo města
nad řekou Eur, večerní opevněné středověké město LE
MANS s katedrálou
3. den: napříč Bretaní: VITRÉ, zachovalé středověké
městečko s úzkými uličkami plnými hrázděných domů,
hrad původně z 11. století, kdysi obrana Bretonců proti
Francouzům, katedrála v plaménkové gotice s kazatelnou
na fasádě, zastávka ve středověkém městečku GUERCHE
DE BRETAGNE, gotická bazilika, v červenci tradiční středověký trh, procházka kaštanovým lesem a megalit La-Roche-aux-Fées (tzv. Kámen víl), jeden z největších dolmenů Francie (14 m dlouhý, vytvořený 3.500 let př. n.l.),
tajemný Broceliandský les (zde čaroval kouzelník Merlin, víla Vivianna a zlá Morgana i je sem umístěn částečně příběh svatého grálu a rytířů kulatého stolu), hrad JOSSELIN, rodové sídlo Rohanů s krásným podhradím,
nádherné roubené domy, výhled z věže gotické baziliky,
večerní VANNES, starý jihobretaňský přístav v Morbihanské zátoce, hrázděné domy opředené pověstmi, hradby a zahrady pod nimi, středověká prádelna ze 13.století, kouzlo přístavu
4. den: tajemný CARNAC, megalitická kultura: menhirové řady (přes 5.000 menhirů), tumulus Saint Michel,
návrat do doby před 7.000 lety, kdy menhirové řady vznikaly, výlet na poloostrov Quiberon, turistika po žulových útesech a v létě koupání v Atlantiku, AURAY,
staré město a významný vnitrozemský přístav na řece Loche, renesanční kostel St.Gildas, PONT AVEN, město
Paula Gauguina a jeho slavného „Žlutého Krista“, ale
i město sardinek, variantně opevněné kamenné městečko CONCARNEAU
5. den: útesy a místa bretonských tradic: QUIMPER,
nádherná gotická katedrála sv. Correntina a stará městská čtvrť plná hrázděných domů a kouzelných zákoutí,
proslulá tržnice, socha krále Grandlona – vládce zmizelého města, malovaná keramika bretaňská fajáns, cesta na samý konec Evropy – mys Pointe-du-Raz, útesy
a divoký příboj, nekončící porosty kvetoucího vřesovce, hasivky a kručinky, šedivé žulové skály a zpěněné moře, socha Ochránkyně námořníků, výhled na
místa zmizelého města Ys a na „ostrov mrtvých“ Île-de-Sein, kamenné městečko LOCRONAN, kamenné domy,
kostely jako pevnosti a kamenné kříže, všudypřítomné
hortenzie, suvenýry, lehká turistika v oblasti Armorického národního parku s výhledem na nejvyšší horu
Bretaně, renesanční farní ohrady: variantně PLEYBEN či GUIMILLIAU (kostel, kalvárie, pohřební

kaple a hřbitov), kamenná nádhera zkamenělá v čase, ochutnávka čokolády s možností nákupu, cesta do
ST. BRIEUC
6. den: cesta severní Bretaní na mys Cap Fréhel, Cote d´Emeraude (Smaragdové pobřeží), divoká skaliska,
maják, nezkrocená příroda a pobřeží plné skal a vln, výlet po útesech k pevnosti La Latte s nádhernými výhledy
na La Manche, DINAN, pohádkové středověké bretaňské město, věž Tour de l'Horloge, románsko-gotická
bazilika Saint Sauver, klášter františkánů, kostel St.Malo, městské hradby dlouhé 2.600 m, procházka podél řeky Rance s největší přílivovou elektrárnou, technická památka, klášter a opatství Mont-St-Michel– , původně
benediktinské opatství z 8.století, několikrát přestavěno, nejznámější poutní místo Francie, moře přicházející
a odcházející do dálek s přílivem a odlivem, pirátské město St-MALO s přístavem, pevností a katedrálou, hradby, které vítaly francouzské korzáry a možná ochutnáte i ústřice
7. den: PAŘÍŽ– , 9h prohlídka centra s průvodcem s využitím místní dopravy, možnost návštěvy galerií, muzeí,
fakult. projížďka po Seině nebo společná večeře na rozloučenou v Latinské čtvrti, Montmartre, odjezd večer
8. den: návrat do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu a turistických procházek vzhledem k počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxy, večeři, lodní výlety, místní dopravu a vstupné (70 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek 3.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 850 Kč za 5x snídani.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 256 Kč
za komplexní
pojištění.

Kamenná krása farních ohrad

Moře a skály poloostrova Quiberon
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Tajemná Normandie
Po stopách impresionistů a normandských tradic. Jen málokterá krajina inspirovala tolik malířů jako Normandie. Tajemné světlo na Seině, bílé křídové
útesy a pláže La Manche, hrázděné domky a kouzelné
zahrady. Ochutnáte speciality zdejší gastronomie, cidre, calvados, sýr Camembert, zavzpomínáte na den D
a vylodění, projdete se kvetoucími ovocnými sady
a užasnete nad zemí, kde i střechy kvetou.
20.8.–25.8.

út–ne

7.990,-

91–013

1. den: odjezd v 19 h z Prahy, (Pl a po trase, svoz od
4 osob HK, Pa, dále Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: GIVERNY, dům a zahrady Clauda Moneta, japonská zahrada s lekníny nebo Musée des Impressionnismes nadchnou milovníky umění i zahrad, impresionistická atmosféra a kouzlo meandrů řeky Seiny: Les
ANDELYS, Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, ROUEN, staré normandské hlavní
město, proslulá gotická katedrála Notre Dame (z obrazů
Moneta), středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice
na Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), justiční
palác a orloj, možnost návštěvy galerie, místní speciality
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží La Manche: přes
Bretonský most a CAUDEBEC-EN-CAUX, gotická katedrála, cestou malé překvapení, kostelík v koruně tisíciletého stromu, procházka podél nejkratší řeky Francie,
FÉCAMP, destilační závod a muzeum „benediktinky“ (jako Klášterní tajemství) s ochutnávkou, ÉTRETAT, kouzelné městečko na Alabastrovém pobřeží, turistika na útesech Falaise d’Aval, bílé útesy nad mořem, ochutnávka
mořských plodů a místní kuchyně, slavný Pont de
Normandie, možnost večerního RouenU, překvapení
4. den: ranní kouzlo Seiny, nejvýznamnější normanský benediktinský klášter JUMIÈGES, galerie středověké architektury, klášterní zahrady, venkovské hrázděné
domky s doškovými střechami s kosatci, cesta kvetoucím
přírodním parkem Forêt-de-Brotonne, HONFLEUR, kouzelné staré opevněné přístavní městečko, oblíbené
místo umělců (tady vznikl impresionismus), historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kateřiny, hrázděné domky
s břidlicovými střechami, večerní CAEN, město Viléma
Dobyvatele nebo fakultativně večerní posezení s ochutnávkou sýrů, cidru, calvadosu a specialit kraje
5.den: ve znamení vylodění, pláže Arromanches,
muzeum vylodění spojenců, americký hřbitov v Colleville, vesnička s kosatci na střechách, BAYEUX, katedrála a Muzeum tapisérie s výšivkou z 11. století, dějiny
Normanů (bitva Viléma Dobyvatele s králem Haroldem),
alternativně indiv. muzeum vylodění zaměřené na vojenskou techniku, umělecko-historické muzeum MAHB, pohoda klidného normanského města, fakultativně večeře
na rozloučenou, večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), průvodce; nezahrnuje příp. pobyt.
taxy, komplexní pojištění, večeři, cestu MHD, fakultativní
služby, vstupné do objektů (65 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek 1.990 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 520 Kč za 3x snídani, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Imprese z Monetových zahrad v Giverny

Honfleur, tady vznikl impresionismus

Normandie, zahrady,
Alabastrové pobřeží
a slavnost lodí Armada´19
Normandie není jen den D, západy slunce, odkaz impresionistů a tajemné světlo na Seině, bílé útesy a pláže La Manche, hrázděné domky, ale i kouzelné zahrady.
Ochutnáte zdejší gastrospeciality, cidre, calvados, sýr Camembert, užasnete nad zemí, kde i střechy kvetou.
13.6.–17.6.

čt–po

7.490,-

91–014

1. den: odjezd v 19 h z Prahy (Pl a po trase, svoz od
4 osob – HK, Pa, z Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: GIVERNY, dům a zahrady Clauda Moneta
nadchnou milovníky umění i zahrad, japonská zahrada
s lekníny nebo Musée des Impressionnisme, impresionistická atmosféra a kouzlo meandrů řeky Seiny:
Les ANDELYS, Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, ROUEN, staré normandské hlavní
město, proslulá katedrála Notre Dame (z obrazů Moneta), středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice na
Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), justiční
palác a orloj, pro zájemce botanická zahrada, místní speciality, účast na přehlídce lodí ARMADA 2019, historické i moderní plachetnice, do některých lodí na Seině je
možné i nahlédnout
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží, zahrady
a La Manche, cesta na sever, Le Boi des Moustiers, nádherná anglická zahrada z 19. st. (autor Mallet a designerka
krajiny G. Jekyl)., procházka podél nejkratší řeky Francie s mlýny až k moři, ÉTRETAT, kouzelné městečko na
Alabastrovém pobřeží, turistika na útesech Falaise d’Aval, bílé útesy vysoko nad mořem, „magické zahrady“ se
sochařskými objekty, možnost večerní ROUEN, pozorování lodí na řece Seině, doprovodné kulturní programy
4. den: ranní kouzlo Seiny, ukončení ARMADY, vyplouvání lodí z Rouen, nejvýznamnější normandský
benediktinský klášter JUMIÈGES, galerie středověké
architektury, rozsáhlé klášterní zahrady, venkovské hrázděné domky s doškovými střechami s kosatci, kvetoucím přírodním parkem Forêt‑de‑Brotonne, pozorování vyplouvání lodí na Seině, cesta přes Normanský
most, HONFLEUR, kouzelné staré opevněné přístavní městečko, oblíbené místo umělců – tady vznikl
impresionismus, historický přístav, dřevěná katedrála
svaté Kateřiny, hrázděné domky s břidlicovými střechami, fakultativně večeře a ochutnat můžete mořské plody, cidre či calvados, pozdě večer odjezd
5. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle
počasí a aktuálních podmínkách v době slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, cestu MHD, fakultativní
služby a veškeré vstupné (65 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůž. pokoj, 400 Kč za 2x snídaně.
Příplatek 600 Kč za 1x večeře na rozloučenou.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

ROUEN, přehlídka lodí ARMADA (zdroj: Wikimedia/Raphodon)

A7

Pikardie, toulky v Ardenách, koupání v La Manche
Champagne, Pikardie, turistika v Ardenách, koupání v Atlantiku. Opomíjený kout Francie je bohatý na historická města a okázalé katedrály i zvonice, četné památky UNESCO, dějiště krutých bitev a místa s puncem historie našeho národa. Rodiště významných osobností Francie, mondénní mořské pláže a střediska u kanálu La Manche, řada věží a zvonic (UNESCO), půvabná příroda, svérázná kuchyně, ochutnávky ústřic a skvělé šampaňské…
to vše nabízí Pikardie… a Ardény pak toulky jedinečnou krajinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.
1.7.–7.7.

po–ne

10.490,-

91–015

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h, (Pl, svoz od 4 osob: za
300 Kč HK, Pa; Br za 400 Kč) transfer přes SRN
2. den: cesta krajinou Lotrinska s meandry řeky Mosely, opevněné město války VERDUN, prohlídka bitevního pole z 1. svět. války, bajonetové zákopy, Memorial, krajem Champagne, REMEŠ– , město -učebnice
architektury, korunovační katedrála králů (vitráže Chagall a Šíma) a opatský kostel St-Rémy (bazilika sv. Remigia, kde byl v r. 496 pokřtěn 1. francký král Chlodvik),
kostelík sv. Jakuba, LAON, hradby, monumentální brána Porte d’Ardon a citadela, jízda místním busem ke
katedrále a kostelu sv. Martina
3. den: cesta podél řeky Aisne, vojenské hřbitovy,
SOISSONS, centrum Francké říše v 5. st., katedrála
St. Protais St.Gervais (Paul Rubens), pocta gotice u ruin
kostela St. Jean de Vigne, cesta za historií Francie: Compiégneský les a event..královský zámek COMPIÉGNE, právě zde zajali Johanku z Arku Burgunďané
v r. 1430, pohádkový zámek PIERREFONDS, na jehož
obnově se podílel Eugene Viollet-le-Duc (jako Notre Dame v Paříži a Carcassonne) a interiéry zachránil Napoleon III., idylka vesniček nebo posezení u kafíčka, vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace
Německa, BEAUVAIS, úžasná katedrála se slavným orlojem (měla být ve 13. st. nejvyšším chrámem na světě
– úctyhodných 48 m), společné posezení, ochutnávka
místních specialit a večerní překvapení
4. den: AMIENS– , ranní Notre Dame, největší katedrála ve Francii s vitrážemi, labyrint a portál zvaný
„kamenná bible“, dům Julese Verna, malebná čtvrť St.
Leu a vodní zahrady Hortillonages, kouzlo zahradní čtvrti s loďkami na kanálech, údolí Vallée de la Somme,
vzpomínka na Jana Lucemburského (Kresčak), cesta
na Opálové pobřeží, LE TOUQUET, mondénní pláže s bizarními vilami, podél pobřeží do BOULOGNE-SUR-MER, historický přístav a město na kopci, zvonice– , nebo návštěva světově proslulého Mořského
centra a světoznámého akvária, kouzlo ulic a kavárničky, koupání a relaxace na romantických plážích
La Manche nebo indiv. ochutnávka specialit z mořských
plodů, zastávka v CALAIS, přístavní město s pohnutou historií, slavná Rodinova socha (Občané z Calais)
a věž– , fakultativně večeře za příplatek
5.den: poutní místo ST. OMER, katedrála s Rubensovým obrazem, bojiště 1. světové války, hřbitůvek
v La Targette (čeští vojáci obou svět. válek), zastávka u La
Coupole d´Helfant Wizernes, muzeum války a kosmu,
ARRAS, historické město, dvě z nejkrásnějších náměstí Francie, domy ve vlámském stylu ze 17. st., věž radnice– , možnost oběda, CAMBRAI, náměstí s honosný-

mi domy, kostel St.-Géry s Rubensovým obrazem Mise au
Tombeau, Sv. Martin a zvonice–
6. den: cesta Ardenami, příroda a vzpomínka na
historii světových válek: CHARLEVILLE-MÉZIERS,
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, nejrozsáhlejší pevnost v Evropě
z 15. st., toulky belgickými Ardenami, BOUILLON,
hrad rytíře Gottfrýda nad řekou Semois, desítky druhů piva, návštěva největší přírodní perly Arden – jeskyně
Remouchamps, zažijete nejdelší podzemní cestu lodí na světě, symbolická večerní zastávka v CACHÁCH,
město Karla Velikého, katedrála, která pochází už z karolinské doby, vzpomínka na Karla IV., večerní město, odjezd do ČR pozdě v noci
7. den: návrat do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu dle počasí a zájmu klientů.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), průvodce, pojištění CK; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, fakult. služby, místní dopravu
a veškeré vstupné (75 €). Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za 4x snídani.
Příplatek 650 Kč za 1x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

Francie



A — Kultura a příroda Evropy

A6

Kouzlo ulic historického města Arras

Katedrála v Amiens – královna mezi francouskými chrámy

Bílé útesy Opálového pobřeží
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Avignonský most známý z písničky...

A8

A11



Přírodní parky a památky Provence (i s koupáním)
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, města UNESCO – antické město Orange, papežský Avignon, římské město Arles, vůně tymiánu a levandule a hlavně příjemná turistika a kouzelné moře… a v červenci navíc s provensálskou
pohodou, levandulovými poli v plném květu a koupáním na písečných plážích. Ne nadarmo se říká, že Provence je krajina zalitá sluncem a provoněná levandulí.

A — Kultura a příroda Evropy Francie

*1.5.–8.5.
5.7.–13.7.
20.7.–28.7.

svátek
pá–so
so–ne

11.990,12.990,12.990,-

91–016
91–017
91–018

1. den: odjezd z Prahy v 15 h (Pl, svoz od 4 osob: HK, Pa,
Br), transfer přes SRN
2. den: antické město ORANGE – , vítězný oblouk,
antické divadlo, atmosféra probouzejícího se města, papežský AVIGNON – , most St-Bénézet, katedrála, Papežský palác Palais des Papes, provensálské uličky, fakult.
lodí po Rhôně, výhledy na Villeneuve-les-Avignon a na
středověký most, jistě ochutnáte i specialitu čokoládové
koule papaline d´Avignon i víno Côte du Rhône; *v červenci se koná mezinárodní divadelní festival s úžasnou atmosférou v ulicích
3. den: přírodní park Lubéron, cesta s vyhlídkami,
kouzelné kamenné městečko BONNIEUX, „červené
město“ ROUSSILLON, turistika barevnými bauxitovými
skalami, naleziště malířských hlinek, gastronomické překvapení, FONTAINE-DE-VAUCLUSE (kde snil Petrarca
o Lauře), největší vyvěračka v Evropě, továrna s vodním
kolem na ruční papír, levandulová pole (v červenci), večer fakultativně gurmánská ochutnávka vína a místních specialit ve vinařské oblasti Lacoste (cca 12 €)
s možností nákupu, pozdní návrat na ubytování
4. den: kamenná vesnice BORIES, pohoří Alpilles s olivovými háji, ST-RÉMY-DE-PROVENCE (město Nostradama), římské město GLANUM nebo Goghův klášter
se zahradami, procházka mezi olivami a cypřiši, město
uměleckých řemesel a nákupní ráj LES BAUX-de-PROVENCE s hradem nad Val d´Enfer (Pekelné údolí), indiv.
ochutnávka místních specialit a kiru, fakultativně provensálská večeře v centru Avignonu
5. den: van Goghovo ARLES – , aréna, římské a románské památky, klášter St-Trophime, Goghova nemocnice,
cryptoporticus, kavárna a most známé z obrazů van Gogha, románský klášter Abbaye de Montmajour z 12. st.,
římský most Pont-du-Gard – a lehká turistika v kaňonu řeky Gardon (v létě koupání v řece Gardon), podvečerní pevnost TARASCON, strážný hrad na Rhôně s příběhem bájné příšery, večerní Arles, indiv. večeře
6. den: cesta k moři, přírodní park Camargue s bílými koňmi, černými býky a plameňáky – , možnost

Camarque a plameňáci patří neodlučně k sobě
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projížďky na koních (od 25 €), ornitologický park, poutní
městečko Stes-MARIES-de-la-MER, dvoupatrová poutní katedrála, vyhlídky ze střechy, koupání na písčitých
plážích a fakult. ochutnávka místních písečných vín
7. den: výhledy na pohoří Montagne Ste-Victoire, pověstná „Cezannova“ hora, CASSIS, oblíbené výletní
místo Marseillanů, Calanques, středomořské „fjordy“,
koupání, turistika po útesech nebo lodí podél pobřeží a fjordů, AIX-en-PROVENCE, katedrála de St-Sauveur, boulevardy s proslulými kašnami, Cours Mirabeau, individuálně Cézannův ateliér a zahrada, možnost
večeře
8. den: MARSEILLE, historické centrum a starý přístav,
bazilika St-Victor, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakult. výlet lodí kolem ostrova hraběte Monte Christa
If nebo na Frioulské ostrovy s koupáním, fakultativně večeře v rybí restauraci, pozdě večer odjezd do ČR
9. den: návrat do Prahy odpoledne
*V květnovém termínu je program kratší o 1 den
(5.–6. den sloučen a zkrácen o koupání).
CK si vyhrazuje právo záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v přírodních parcích.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, *5x/6x hotel (2lůž.
pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, snídaně, večeři, fakultativní služby a vstupné (115 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek *3.600 Kč/4.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek *840 Kč/1.000 Kč za *5x/6x snídani.
Příplatek *4.800 Kč/5.900 Kč za hotel typu Campanila.
Příplatek 650 Kč za 1x večeři v Marseille.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři v Avignonu.
Příplatek *256Kč/288 Kč za komplexní pojištění.

A9 – Velikonoční
pohlednice z Provence
Využijte volného dne svátků a zažijte Velikonoce a slavnost Arlesanů v kraji, kde jaro přichází dřív a je celé ve žlutém s jalovci a mimózami.
18.4.–22.4.

čt–po

6.990,-

Je libo krevetový salát nebo provensálskou bouillabaissu?

91–019

1. den: odjezd z Prahy v 15 h (Pl, svoz od 4 osob: HK a Pa
za 300 Kč, z Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: kvetoucí jaro v Provence, starověké město
ORANGE– zachovalý vítězný oblouk a papežský AVIGNON– , most St-Bénézet, katedrála, Papežský palác,
provensálské uličky
3. den: van Goghovo ARLES– , velikonoční slavnost býků Feria des Paques, býci v ulicích, koncerty
na náměstích, barevné kroje Arlésanek, přírodní park
Camargue s bílými koňmi a růžovými plameňáky,
poutní městečko Stes-MARIES-de-la-MER, ochutnávka vína, velikonoční výzdoba a všude plno květů
4. den: MARSEILLE, starý přístav, fakult. na Frioulské ostrovy s bohatou květenou, turistika na útesy
Calanques, fakult. večeře v typické restauraci
5. den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, loď, fakultativní služby, vstupné (60 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za 2x snídani, 650 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.



Pohodová Provence,
za gastronomií a vínem
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 Cassis je dnes ráj plachetnic a centrum
rybí gastronomie. Vykoupete se na pobřeží i na ostrovech... a třeba si dáte i slavnou bouillabaisse.
18.6.–23.6.

út–ne

8.990,-

91–020

1. den: odjezd z Prahy v 15 h, (Pl; svoz od 4 osob: HK, Pa;
Br a Ol za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: Châteauneuf du Pape, exkurze a ochut
návka slavných vín s výkladem, procházka uličkami ke
hradu AVIGNON– , slavný most, papežský palác, fakult.
večeře v centru – provensálská kuchyně
3. den: GORDES, městečko s hradem a křivolakými uličkami na vrcholu kopce plné galerií a kaváren, Muzeum
levandule, ROUSSILLON, tradiční provensálský trh, barevná vesnička umělců, romantické bauxitové skály, turistika, ochutnávka slavných koláčů quiche, BONNIEUX
s hradbami ze 13. st., cesta do vinařské oblasti La Coste,
kouzelné pohledy na pole levandule, vinařská oblast Cotes du Lubéron AOC, exkurze do biovinařství, ochutnávka provensálských specialit (tapenade d'olive noire),
pozdní návrat na ubytování
4. den: ARLES– , římské a románské památky, místa
spojená s van Goghem, možnost oběda nebo posezení u kávy či „pastisu“, přejezd do oblasti Camargue, za
plameňáky, bílými koňmi a černými býky, STES-MARIES-de-la-Mer, katedrála, projížďka lodí, oblast charakteristických vín „vin de sables“, koupání a relaxování na
písčitých plážích, přejezd na ubytování u AIX EN PROVENCE, ochutnávka místních specialit (caviar d'aubergine, brandade de morue a místní vína...)
5. den: nádhernou krajinou do CASSIS, přímořské letovisko v oblasti Les Calanques, historický přístav malých
lodí, fakult. projížďka lodí mezi přímořskými útesy,
skryté zátoky a vápencové útesy, fakult. oběd (speciality z mořských plodů,… a třeba si dáte i slavnou bouillabaisse) nebo relaxace a koupání, nebo projížďka vyhlídkovým vláčkem, na rozloučenou s průvodcem ochutnávka
vína AOC Cassis Blanc, večer odjezd
6. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, večeři, ochutnávky a vstupné (cca 120 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč 3x snídani, 600 Kč večeře v Avignonu.
Příplatek 650 Kč/990 Kč 1x oběd v Cassis s rybou/menu
s bouillabaissou. Příplatek 192 Kč za komplex. pojištění.

Chagallův cyklus obrazů Píseň písní v Nice

Také cítíte tu levanduli až sem?

A13

Provence s vůní levandule a koupáním, letecky
Středověká města i vesničky plné barev uprostřed vinic a levandulových polí. Antické památky v Orange a Arles. Poznáte Lubéron, vonící tymiánem a levandulí a jedinečný přírodní park Camargue mezi mořem a zemí a vykoupete se v řece Gardon i v moři… Letecká přeprava do Lyonu pro Vaše pohodlí. Festival je zasvěcen květům
a citrusům, ze kterých jsou vytvořeny četné zajímavé skulptury rozmístěné ve městě. Jaro na Azurovém pobřeží přivítá sluncem a kvetoucími zahradami.
27.6.–4.7.

čt–čt

25.490,-

91–021

1. den: odlet z Prahy do Lyonu, transfer busem do Avignonu, ubytování, AVIGNON– , večerní opevněné město,
atmosféra provensálských uliček, fakult. večeře
2. den: přírodní park Lubéron s cedrovými lesy, kamenné městečko BONNIEUX s ochutnávkou místních specialit, cesta kolem hradu LACOSTE (proslulý markýz de
Sade), středověký most a levandulová pole, červené
městečko ROUSSILLON, turistika barevnými bauxitovými skalami, naleziště malířských hlinek, gastronomické překvapení a suvenýrový ráj, GORDES, pohled
na městečko s hradem, Abbaye de Sénanque, proslulý klášter obklopený poli levandule, ochutnávka vína
a provensálských specialit ve vinařské oblasti Lacoste (12 €) s možností nákupu, pozdní návrat
3. den: AVIGNON– , svědek papežské slávy středověku, procházka po hradbách Rocher des Doms, Papežský
palác, most St-Benézet, krásy přírody Provence, římský akvadukt Pont-du-Gard– , kouzlo vnitřní Provence v pohoří Les Alpilles, LES BAUX-DE-PROVENCE
se zbytky rozsáhlého hradu nad Val d´Enfer (Pekelné údolí), projekce Carrières de Lumières, středověké dolní město, ST-REMY-DE-PROVENCE, nejzachovalejší římský kenotaf na světě, klášter St-Paul-de Mausole, kde pobýval
Van Gogh, indiv. možnost večeře
4. den: ARLES, antická aréna, skvost románské architektury, klášter St-Trophime, Espace Van Gogh, nemocnice a žlutá kavárna z obrazů Van Gogha, příp. most Van Gogha,
přírodní park Camargue, za plameňáky, bílými koňmi a černými býky, ornitologická rezervace, jezírka s růžovými plameňáky a bílými volavkami, poutní město Stes-MARIES-de-la-MER, přímořské letovisko v oblasti
Camargue, opevněný kostel Marií, hrob „černé“ svaté Sáry, koupání na dlouhých městských písečných plážích,
malý rybářský přístav, možnost posezení v plážovém baru
nebo restauraci, uličky plné provensálských suvenýrů, přejezd krajinou salin a jezer do SALON DE PROVENCE
5. den: rybářské městečko CASSIS, přírodní park Calan
ques, středomořské „fjordy“, po útesech kolem zátok,
výlet lodí kolem Calanques, lehká turistika a krásné
koupání na plážích i v zátokách, AIX-EN-PROVENCE,
město Paula Cézanna a bývalé hlavní město Provence, katedrála de St-Sauveur, Cours Mirabeau, individuálně Cézannův ateliér a zahrada, boulevardy s proslulými kašnami,
možnost večeře, kouzelné zahradní restaurace na pěší zóně
6. den: MARSEILLE, starý přístav, bazilika St-Victor s kryptou, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakult. výlet lodí kolem ostrova hraběte Monte Christa If na Frioulské ost-

Tématické zájezdy za uměním
a přírodou Francie
www.francie-zajezdy.cz

rovy s koupáním, relax u moře, moderní budova MuCem
– Muzeum civilizací Evropy a Středomoří, fakultativně
večeře ve vyhlášené rybí restauraci, návrat na ubytování
7. den: cesta provensálskou krajinou podél řeky Durance, ORANGE– , bývalé římské město, zachovalý vítězný oblouk, římské divadlo, atmosféra uliček, LYON– ,
antický a renesanční, podvečerní město gurmánů, možnost večeře
8. den: ráno transfer na letiště, moderní architektura, přílet let Lyon – Praha dopoledne
Cena zahrnuje zpáteční letenku Pha-Lyon-Pha včetně příplatků, dopravu busem po Provence, 7x hotel (2lůž. pokoje s přísl.), 7x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, příp. pobyt. taxy, fakult. služby, vstupné (cca 115 €).
Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj .
Příplatek 5.600 Kč za hotel typu Kyriad (ubyt. ve 2lůž. p).
Příplatek 9.450 Kč za hotel typu Kyriad (ubyt. v 1lůž. p).
Příplatek 650 Kč za 1x večeři v Marseille.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři v Avignonu.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

A12 – Nice,
Menton,
jarní festival květů,
světel a citrusů
Zpestřete si zimní měsíce výletem do míst, kde téměř
neznají sníh, poznejte jedinečné zahrady Azurového
pobřeží a zažijte jeden z nejznámějších evropských karnevalů a slavnost mimóz v Nice a další veselý festival
citrusů ve francouzském Mentonu.
28.2.–4.3.

čt–po

5.990,-

91–022

1. den: odjezd z Prahy večer, (Pl po trase, svoz od 6 os.: HK,
Pa; Br za 400 Kč), noční průjezd Rakouskem a Itálií do Francie
2. den: ráno poloostrov Cap Ferrat, exotické prostředí Villy Rotschild: novorenesanční zámek a zahrady vystavěný pro věhlasnou rodinu Rotschildů a Villa Kerylos pro
rodinu Ephrussi ve starořeckém stylu, ubytování, mondénní
i starobylé NICE, katedrála, staré město, návrat k hotelu veřejnou dopravou, fakultativně večeře v restauraci
3. den: NICE, ráno návštěva jedinečného Chagallova
muzea (Píseň písní), var. Matissovo muzeum, hradní návrší s parkem a vodopádem, odpoledne vrchol karnevalové podívané – průvod s tanečníky a alegorickými vozy, letošní téma „Král filmu“, květinová slavnost
a večer individ. karneval světel a noční show, invid. návrat na ubytování
4.–5.den: MENTON, prohlídka botanické zahrady citruců, výstava orchideí v Evropském paláci, volno, karnevalový pochod Zlatých plodů městem: alegorické vozy ozdobené tunami citrusových plodů, kavárna nebo návštěva
muzea Jeana Cocteaua a galerie moderního umění, příp.
oběd s plody moře v restauraci přímo na pláži, zahrady Biovès plné soch z citrusů a expozice z květů, odjezd do ČR, návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměny programu
vzhledem k průběhu slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové pokoje), průvodce; nezahrnuje
komplex. pojištění, příp. pobyt. taxy, fakult.
jízdy vlakem, snídaně, vstupné (60 €) .
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 320 Kč za 2x snídani
Příplatek 600Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč
za komplexní pojištění.



Provence a krásy Azurového
pobřeží i letecky
Rozeklané útesy, horské vesničky na „bidýlku”, hluboké kaňony jižní Francie inspirovaly nejednoho malíře,
ale i fotografa a režiséra. 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, Vasarely. Busem i letecky.
A
B

21.9.–27.9.
22.9.–27.9.

busem
letecky

10.990,19.990,-

91–023
91–024

1. den: Program A) odjezd z Prahy v 15 h (Pl, svoz od 4
osob – HK, Pa za příplatek 300 Kč; Br za příplatek 400 Kč),
transfer přes Itálii
2. den: Program A) 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 Musée de
Beaux-Arts, historické centrum s tržnicemi, hradní návrší;
Program B) odpoledne odlet do NICE, koupání a odpočinek na oblázkové pláži, hotel v NICE u MHD
3. den: celodenní pobyt v NICE – indiv. návštěva muzeí
a galerií (jako 2. den), tržnice, staré město a koupání, nebo cesta do CANNES, CAGNES-SUR-MER, jachtařský
přístav se zámkem a pocta Renoirovi (muzeum, Domaine
des Colletes), CANNES, město filmových festivalů s hradem a promenádami, celodenní volno na oblázkových
plážích, možnost výletu lodí na souostroví Lerins (turistika, krásné koupání), podvečerní CANNES
4. den: cesta do vnitrozemí, GRASSE, město parfémů, katedrála, exkurze do parfumérky, GOURDON, městečko zvané „orlí hnízdo“, event. turistika kaňonem řeky
Loup, nebo kamenná vesnička TOURETTES, VENCE,
Matissova kaple (Chapelle de Rosaires), podvečerní
umělecké městečko St-PAUL-de-VENCE, ateliéry a hospůdky jako Colombe d'Or (César, Modigliani) a Chagallův
hrob, pozdější návrat
5. den: cesta do oblasti ANTIBES, přístav, hrad Grimaldi, kde žil Pablo Picasso, Muzeum Picasso, provensálská
tržnice, ochutnávka místní speciality „socca“, květinové
uličky, var. koupání na pláži pod hradem, variantně fakult. celodenní indiv. návštěva vodního světa Marineland s jedinečnými mořskými živočichy, představení delfínů, kosatek, mrožů a lachtanů, nebo největšího
vodního parku Aqua-splash na Azurovém pobřeží
(12 tobogánů, bazén s mořskými vlnami, relaxační bazény), dále VALLAURIS, vesnice keramiky, Picassova kaple, BIOT, rázovitá kamenná vesnice nebo muzeum Fernanda Légera, fakultativně večeře s vínem
6. den: dopoledne mondénní NICE nebo návštěva botanické zahrady Parc Phoenix, fontány, jezírka, muzeum
asijské kultury, bambusový les, odpoledne
Program A) odjezd, rozloučení s Azurovým pobřežím
v poslední vesničce na bidýlku ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, středověká vesnice spojená s životy slavných
(Greta Garbo, Le Corbusier) s hradem, Le Corbusierova
stezka a překrásné vyhlídky na Monaco, noční přejezd
B) individuální prohlídka Nice, relax u moře nebo možnost indiv. výletů do Monaca nebo Mentonu vlakem
7. den: A) odpoledne příjezd do Prahy, B) odjezd na letiště, odlet a návrat do Prahy
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu s ohledem na počasí a letový řád.
Cena A zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, ochutnávky, místní dopravu a vstupné (90 € ).
Cena B zahrnuje letecky Pha-Nice-Pha, dopravu autobusem,
5x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, příp. pobyt. taxy, ochutnávky, MHD a vstupné (90 € ).
Příplatek A–3.200 Kč/B–3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A–750 Kč za 4x snídani.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek A 224 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek B 300 Kč za komplexní pojištění K5S.

Francie



A — Kultura a příroda Evropy

A10

11

Troyes, historické centrum

A15

A17

Jedinečné katedrály i malé kostelíky, památky
UNESCO, zámky a francouzské zahrady, kouzelná příroda, svahy plné vinohradů, světově proslulé značky
šumivého vína a nezaměnitelná gastronomie. Ne nadarmo je Champagne symbol bezstarostného marnotratného života. Vrcholem zájezdu je historická slavnost Médiévales de Provins.

Málokde v Evropě se podařilo tak stmelit kulturu dvou národů jako v Alsasku,
jak o tom svědčí i zvyky a svátky. Čeká
vás krásná příroda Vogéz, turistika vysoko nad jezery i mezi vinohrady, hrázděná městečka a alsaská slavnost roku
– průvod trubačů a alegorických vozů. Ochutnáte
alsaské speciality: víno, sýr a tarte flambé.

Na zájezdě do Alsaska zažijete několik nej: nejkrásnější vinnou stezku, nejvyšší horu Vogéz, největší
skanzen Alsaska a nejvíce hub a chryzantém pohromadě a k tomu skvělé víno a sýry. Pohodový zájezd
do Francie jen s 1 nočním přejezdem.

12.6.–17.6.

A — Kultura a příroda Evropy Francie

Kouzlo adventu a uliček starého města Éguisheimu

A14

Champagne, UNESCO,
víno a slavnost Médiévales

st–po

7.990,-

91–025

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Pl a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč), transfer přes SRN.
2. den: REMEŠ– , kultovní centrum středověké Champagne; antické památky města; vrcholně gotická katedrála Notre-Dame z 13. st., která byla korunovačním místem francouzských králů, jedinečná díla středověkého
sochařství (slavný Usmívající se anděl) a Chagallovy moderní vitráže v interiéru chrámu; Šímovy vitráže v poutním kostele sv. Jakuba; Palais du Tau, galerie Musée Des
Beaux Arts, ÉPERNAY, světové centrum šampaňského,
exkurze do některého ze sklepů Moët et Chandon,
Mercier či De Castellane s ochutnávkou, CHÂLONS EN
CHAMPAGNE, ubytování
3. den: CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, městečko s jedinečnou sbírkou raně gotického sochařství 12. st. v kostele Notre-Dame-en-Vaux, gotická katedrála sv. Štěpána
a úžasný chrám v pozdně gotickém stylu Notre-Dame
de l‘Épine v nedaleké vesnici, dle počasí cesta „zelenou oázou Troyes“ s unikátními renesančními kamennými a hrázděnými kostelíky ze 16. st., romantická krajina s jezery, ubytování u TROYES, fakult. možnost večeře
nebo večerní město
4. den: TROYES, historické centrum kraje Champagne,
hrázděné domy, katedrála, tržnice, možnost oběda,
Chateau de Vaux-le-Vicomte, krásný soukromý zámek
Nicolas Fouqueta s dokonalými francouzskými zahradami – architektonický soupeř Versailles, muzeum kočárů
5. den: SAINT-LOUP-DE-NAUD, kostel s raně gotickým
portálem imitujícím sochařství z Chartres, PROVINS– ,
středověké město, jedno z významných obchodních a kulturních center Champagne; opevněná pevnost – donjon
(Tour César), nejslavnější památka tohoto typu ve středověké Francii, pýchou města jsou karmínové „růže z Provins“ v rozáriu (na 300 druhů růží), odpoledne slavná historická slavnost Médiévales de Provins – průvod
v historických krojích, středověké trhy, možnost občerstvení, fakult. večeře za příplatek, večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí. Hotel vyšší kategorie info v CK.
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, ochutnávky vín a vstupné (70 €).
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za 3x snídani.
Příplatek 650 Kč za 1x večeři.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Krásné hrázděné kostelíky oblasti Troyes

12

Vinohrady obklopily město Than

Alsasko, přírodní
pohádka nejen o víně

29.8.–2.9.

čt–po

6.290,-

Alsasko a Schwarzwald,
zážitky na vinné stezce

91–026

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h, (Pl; svoz od 4 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: ŠTRASBURK– , „křižovatka Evropy“, gotická
katedrála, čtvrť „Petite France“, krytý most, Rohanský
palác, krajem Obernai, rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie, zachovalé středověké centrum s hrázděnými domy,
hrad Haut-Koenigsbourg, prohlídka a výhledy
3. den: město THANN s gotickým kostelem, procházka mezi vinohrady, trh, vyhlídková cesta na Grand Ballon, nej
vyšší vrchol Vogéz, turistika – jezera Lac Blanc a Lac Vert,
hrázděné město KAYSERSBERG, ÉGUISHEIM, středověké
město s hradem a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína a sýru münster, kougelhopf a včelích produktů, TURCKHEIM,
malebné městečko s večerním překvapením
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy plné květů, projížďka lodí po kanále, možnost muzeí,
RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na vinné stezce, RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří hradů, vinařská
slavnost trubačů a vína s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních, variantně turistika mezi hrady a vinicemi, fakult. večeře – alsaská specialita tarte flambée
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, ochutnávku, vstupné (cca 40 €).
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x snídani, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A16 – Advent v Alsasku
Program adventního zájezdu bez nočních přejezdů.
Slavnostní adventní trhy si nezadají s populárními trhy v Rakousku a víno a sýry jsou jedinečné.
6.12.–8.12.

pá–ne

5.990,-



91–027

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Pl; svoz od 4 osob: HK, Pa; Br
za 400 Kč), COLMAR, program viz A15, adventní trhy
2. den: zimní Alsaská vinná cesta: KAYSERSBERG, procházka zimními vinohrady, RIBEAUVILLÉ nebo RIQUE
WIHR, ÉGUISHEIM, ochutnávka vína a sýrů, vánoční
atmosféra, adventní trhy – údajně nejkrásnější ve Francii
3. den: ŠTRASBURK– , křižovatka Evropy, katedrála
Notre Dame a adventní trhy, fakult. oběd, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxu, ochutnávku a večeři, vstupné (cca 30 €).
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x snídani, 600 Kč za 1x oběd.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

24.10.–28.10.

čt–po

6.990,-

91–028

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Pl a po trase, svoz od 4 osob:
HK, Pa; Br, Ol za 400 Kč), přes SRN do německého národního parku Schwarzwald, LAHR, historické. město mezi
vinicemi se siluetou vrcholků Černého lesa, festival chryzantém, více než 10.000 chryzantém v podobě pestrobarevných obrazců a tvarů, tématické parky, hudební vystoupení, ubyt. u Colmaru
2. den: zdoláte nejvyšší horu Alsaska Grand Ballon,
město THANN s kostelem sv. Thiébauta (nádherná figurální výzdoba), zastávka s výhledy, za špatného počasí Vieil
Armand – bojiště 1. světové války, možnost oběda a ochutnání borůvkových koláčů, vyhlídková jízda po tzv. Route
de Crêtes v době babího léta se zastávkou u nejvyšší hory
pohoří Vogézy – Grand Ballon (1.424 m), nenáročný výstup
na vrchol, LAPOUTROIE, muzeum likérů s ochutnávkou,
exkurze do nedaleké sýrárny, kde se produkuje nejznámější alsaský sýr zvaný münster (ochutnávka, možnost
nákupu), podvečerní Kaisersberg
3. den: pohledy na nejnavštěvovanější hrad Alsaska Haut-Koenigsbourg vysoko nad krajem, COLMAR, metropole
oblasti se zachovalým starobylým centrem, čtvrť Petite Venice, hrázděné domy, loďkou po kanálech, kavárničky, nejkrásnější vinařské městečko RIQUEWIHR ležící na Route
de Vin (cestě vína), EGUISHEIM, městečko s hrázděnými domy, tradiční slavnosti hub (Fête du Champignon),
nepřeberné množství hub i v omáčkách, výstava hub, trh
s místními produkty, hudební vystoupení, ochutnávka vína
a místních specialit (kougelhopf, munster) přímo u vinaře
4. den: UNGERSHEIM, největší skanzen lidových staveb Alsaska, oživení
venkovských řemesel v Ecomusée d´Alsace, hrázděné domy, ŠTRASBURK
(Strasbourg), „křižovatka Evropy“ a sídlo Evropského parlamentu, historické centrum a katedrála Notre Dame– , Ponts
Couverts, Petite France), muzea,
projížďka lodí, fakult. večeře, odjezd pozdě večer.
5. den: návrat do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo drobných
přesunů programu vzhledem k počasí a průběhu slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, ochutnávky
a večeře, místní dopravu, vstupné
(70 €).
Příplatek 2.500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní
pojištění.

Kayserberg v klínu vinic

Beaujolais, Burgundsko,
kláštery a slavnost vína

A19

Burgundsko a Champagne,
příroda, víno a katedrály

Beaujolais aneb Zvonokosy s chutí vína a Burgunsko – vinařská oblast UNESCO. Významné kláštery a katedrály starobylého Burgundska i památky
UNESCO, ochutnávky burgundských vín a místních
specialit, podzimní krása vinařského kraje Beaujolais,
Côte de Nuits a Côte de Beaune. Zažijete vinařské
slavnosti v kraji Burgundsko.
20.11.–24.11.

st–ne

6.990,-

91–029

1. den: odjezd z Prahy ve 20 h (Be, Ro, Pl; svoz od 4 osob:
HK, Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: Burgundské památky: VÉZELAY, románská
bazilika La Madeleine– , shromaždiště poutníků do
Santiaga de Compostella, CHABLIS, malebné městečko,
možnost ochutnávky proslulých bílých vín Chablis,
pohledy na opevněné městečko SEMUR-EN-AUXOIS,
kde se natáčel film Tři mušketýři
3. den: cestou z Cóte d´Or do Beaujolais: zámek Clos
de Vougeot, zámeček uprostřed vinohradů, „bratrstvo
rytířů koštýře“, muzeum vína, pohled na vinice Vosne-Romanée, Aloxe – Corton, vinice založená Karlem Velikým, cesta přes oblast Mersault, slavná bílá burgundská
vína, oblast Chardonnay, TOURNUS, významný románský kostel v opatství St Philibert, krajem Beaujolais s malebnými vesničkami a slavnými vinicemi Juliénas, proslulé VAUX, Clochemerle (proslavené Zvonokosy),
posezení ve stylovém baru, ochutnávka vína z Beaujolais se sýry a klobásou, večeře za příplatek
4. den: pocta burgundským vínům, BEAUNE, starobylé vinařské město, návštěva historického špitálu, perla
burgundské architektury, světoznámý festival a slavnost vína v ulicích, možnost ochutnat místní speciality:
burgundské šneky, ochutnávka různých druhů hořčic přímo v manufaktuře, muzeum vína, DIJON– , večerní procházka, osvětlený vévodský palác, odjezd do ČR
5. den: příjezd do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo přesunů programu vzhledem k počasí a průběhu slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové
pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, ochutnávky vín, pobytové taxy, vstupné (65 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x snídani, 650 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Vinice Château Moulin barví podzim

Víno a sýry nenechají v klidu žádného gurmána

Poznáte kouzlo historického vinař
ského kraje hradů a zámků, dávných
keltských tradic, rozlehlých vinic, klášterů,
katedrál a přírodních krás. Vychutnáte si
dva druhy francouzských vín – burgundské a šampaňské. Vinařská oblast je vyhlášena nehmotným dědictvím UNESCO.
2.8.–8.8.

pá–čt

8.990,-

91–030

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Pl; svoz od 4 osob: HK, Pa;
Br za příplatek 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: Burgundsko: přes BELFORT, historické město s Vaubanovou citadelou a sochou lva, ronchamp, La Corbusireova kaple Notre Dame du Haut– s krásnými výhledy na Vogézy, turistika, udírna ze 17. st., ochutnávka
specialit, město BESANÇON– , centrum kraje Franche-Comté, kouzelné uličky s domy s burgundskými střechami, paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela
3. den: kout nedotčené přírody Jury, Vallée-de-la-Loue, turistika k prameni řeky, vyvěračky, vodopády, ARC-ET-SENANS, královský solivar– , DIJON, palác burgundských vévodů, chrám sv. Michala, hrázděné
domy a barevné burgundské střechy, burgundské gastronomické speciality, možnost večeře
4. den: vinařskou oblastí Côte-d’Or– , BEAUNE,
muzeum burgundského vína, indiv. možnost ochutnávky, středověký špitál (největší perla burgundské architektury), TOURNUS,nejvýznamnější románský kostel
Francie, přírodní legenda Roche de Solutré – skalní
útvar spjatý s nejstarší historií lidstva, CLUNY, bene
diktinské opatství a nahlédnutí do kraje Beaujolais (známé z knihy 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 tajem
ném lese, opatství ve VÉZELAY– , románská bazilika sv. Magdalény, začátek svatojakubské cesty, kdysi
ostatky Máří Magdalény, ochutnávka burgundských vín,
ubytování, večerní TROYES, fakult. večeře za příplatek
6. den: kraj Champagne: TROYES, historické centrum
kraje Champagne, hrázděné domy, katedrála, ÉPERNAY,
exkurze a ochutnávka šampaňského (Moët et Chandon, Castellane, Mercier), REMEŠ– , korunovační katedrála francouzských králů a opatský kostel St-Rémy,
možnost indiv. ochutnávky pravého šampaňského vína,
návštěva galerie, odjezd pozdě večer
7. den: návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, fakult. služby, ochutnávky vín a vstupné (65 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek 2.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za 4x snídani.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

Brancion – jedna z nejkrásnějších vesnic Francie

Jak domečky ze sirek jsou hrázděné domy v Colmaru

A20

Kouzelné Lotrinsko,
Alsasko i pro gurmány
Milovníci umění a architektury ocení okouzlující středověká města, vyznavači dobrého vína a sýrů si přijdou
na své „na vinařské cestě“, turista se potěší krajinou s vinohrady a gurmáni ocení bezpočet specialit. Pohoda
s památkami UNESCO, turistikou a vínem. Zájezd
jen s jedním nočním přejezdem.
4.5.–8.5.

svátek

6.990,-

91–031

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Pl, Br; svoz od 4 osob: HK,
Pa), přejezd přes SRN
2. den: Lotrinsko: METZ, křižovatka cest od středově
ku, nejkrásnější gotická katedrála Francie, toulky krajem
Lorraine, vinice a domky s červenými střechami, kraj bílých čápů, možná si dáte i slavné víno Gris de Toul, Toul
opevněné městečko na řece Mossel, Vaubanova pevnost– , katedrála ve stylu plaménkové gotiky, gastronomické speciality, NANCY– , sídlo lotrinských vévodů,
elegantní náměstí Stanilas
3. den: Alsasko a alsaská vinná cesta: hrázděná městečka RIBEAUVILLÉ, půvabná obec na úpatí tří hradů,
hlavní centrum vína riesling, individuálně turistika, renesanční kašny, fakult. posezení u slavného Pfiferhuisu,
víno a místní speciality, RIQUEWIHR, nejkrásnější ves
na vinné stezce, strážní věž ze 13. st., radnice, četné hospůdky, COLMAR, centrum starého Alsaska, fakultativ.
typická večeře za příplatek
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“ s kouzelnou atmosférou uliček s hrázděnými domy, fakult. lodí po kanálech, návštěva Musee d’Unterlinden, KAYSERSBERG, rodiště Alberta Schweizera, kouzelný výhled z hradní věže
a procházka mezi vinohrady,ÉGUISHEIM, půvabné stře
dověké městečko, ochutnávka vína a kougelhopf, večerní překvapení v Turckheimu
5. den: DAMBACH-LAVILLE, městečko s kaplí St-Sebas
tiána, procházka mezi vinohrady známého vína Frankstein,
klášter Mont Ste-Odile, kouzelné poutní místo s léčivým
pramenem a výhledy do kraje, v dálce Pohanská zeď, megalitická stavba ze 7. st. př. n. l., ŠTRASBURK – , sídlo Evropského parlamentu, katedrála Notre-Dame, pitoreskní
čtvrť s kanály „Petite France“, krytý most Ponts-Couverts,
možnost oběda v typické restauraci, odjezd odpoledne,
návrat do ČR pozdě večer
CK si vyhrazuje právo záměny programu jednotlivých dní
podle počasí, dopravní situace a slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, večeře, vstupné a ochutnávky (45 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 590 Kč za 3x snídani.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní
pojištění.

Francie

A18

Ronchamp – Le Corbusierova kaple

A — Kultura a příroda Evropy

Beaune – burgundské barevné střechy a burgundské víno

Vysoko nad jezerem Lac Noir ve Vogézách
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Z katarského hradu Peryepertuse je rozhled po širém kraji
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Languedoc a Roussillon, země moře, hor
a katarských hradů s koupáním

A — Kultura a příroda Evropy Francie

ne–ne

12.890,-

91–032

1. den: odjezd z Prahy v 15 h (Pl a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa, z Br či Ol za 400 Kč), přes SRN
2. den: údolím Rhôny, krajinou Languedocu, pozdrav moři, pobyt na populárních plážích La Grande
‑Motte, Palavas, katedrála z 11. st. u moře, koupání a odpočinek ve Lví zátoce, místní dopravou do
MONTPELLIER, správní centrum kraje, kongresové centrum Opera Corum, katedrála St‑Pierre, park Promenade de Peyrou s vodním pavilonkem, spleť starých uliček,
velkolepá moderní čtvrť Antigone (dílo Richarda Boffila), atmosféra kosmopolitního města
3. den: předhůří Cévennes a Svatojakubská cesta
a přírodní park Haut Languedoc: pohledy na pohoří Causses, kaňon řeky Hérault a Ďáblův most – tisíc
let starý kamenný most, aragonitová jeskyně Claumouse, krásné přírodní scenérie, St‑GUILHELM‑le‑DÉSERT,
starobylé městečko na Svatojakubské cestě sevřené horami, románský klášter z 10. st., křivolaké uličky a průchody, možnost odpočinku u kávy nebo kratší výstup na
zříceninu strážního hradu, koupání v zálivu řeky Hérault u středověkého mostu Pont‑du‑Diable, LA COUVERTOIRADE, opevněné městečko templářů, variantně celodenní koupání na mořských 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 s pohnutou katarskou historií, ústí Canal du Midi – do moře, katedrála St‑Nazaire
s krásnou sochařskou výzdobou, procházka podél zdymadel Canalu du Midi, cesta vinařským krajem Pezenas, NARBONNE, někdejší hlavní město této oblasti Galie, Horreum (podzemní starověké sýpky z 1. st. př. Kr.),
jedinečný komplex katedrály St‑Just et St‑Pasteur a Arcibiskupského paláce s křížovou chodbou ze 14. st., cisterciácké opatství Fontfroide, gotický kostel, vycházka do
okolí, ubytování, večer ochutnávka místních specialit
a vín Fitou a Corbières
5. den: PERPIGNAN, metropole vévodství Roussillon,
palác mallorských králů, katedrála z oblázků a cihel, cesta krajem Roussillon; turistika v malém skalním městě zemních pyramid, opatství Saint‑Michel‑de‑Cuxa
(starý předrománský katalánský klášter z 9. st., křížová
chodba se vzácnými hlavicemi sloupů), nákup klášterního vína, pobřeží Côte Vermeille, zde Pyreneje padají do moře, COLLIOURE, kouzelné město Mattisových
barev, královský hrad Châteaux Royal a Vaubanova pevnost, úzké křivolaké uličky, mys Rederis, výhledy na moře, městská pláž a možnost koupání (dle počasí, jinak
ELNE, katedrála Sv. Eulalie z 11.–15. st. s krásnou rajskou zahradou)

Pont du Diable postavili mniši už v 11. století
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Languedoc a kaňon
Ardèche letecky s koupáním

Historický kraj na pomezí Francie a Katalánska, kde se Pyreneje setkávají se Středozemním mořem a kde na vás čekají památky Unesco, katarské hrady a historie Albigenských, kouzelná příroda, nejkrásnější vesnice Francie, skvělé víno a středomořská kuchyně, romantika kanálu di Midi, slavný „žlutý horský vláček“ a denně koupání. Dovolená za poznáním, přírodou a gastronomií s koupáním ve Lví zátoce.
11.8.–18.8.

Románská křížová chodba Saint Michel de Cuxa

6. den: fakultativní výlet do podhůří Pyrenejí: kraj
Corbières (vinice, voňavé porosty garrigue) a turistika
ke katarským hradům: Quéribus na skalním útesu, romantický hrad Peyrepertuse, fantastický výhled, hrad
a malebné vesnice, nebo návrat na koupání, nebo variantně celodenní koupání na Port Barcarès, návrat,
fakultativně večeře (francouzská kuchyně) za příplatek
7. den: celodenní cesta do Pyrenejí: VILLEFRANCHE
DE CONFLENT– , horské městečko se ubránilo i Maurům, Vaubanova pevnost vysoko nad strží, individuálně
turistika k pevnosti nebo k jeskyním s prohlídkou anebo místním taxi k opatství Prieure de Serrabone pod horou Canigou (svatá hora Katalánců, 2.784 m), jedinečné
přírodní scenérie, návštěva kláštera Saint‑Martin
‑du‑Canigou, fakultativně cesta pověstným horským „žlutým vláčkem“ Le Petit Train Jaune (1 cesta
cca 14 €), úzkokolejka z r. 1910 vede roklemi, viadukty
až do pohoří Cerdagne, jedinečný zážitek!, úchvatné
výhledy, ráj pro fotografy, turistika horským údolím
(nebo relax v horské osadě) a dále návštěva termálních lázní v horách a koupání, večer městečko VILLEFRANCHE, katedrála a uličky katalánského rázu,
možnost večeře nebo sklenka růžového či pastisu na rozloučenou, odjezd večer
8. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu, ubytování umožňuje variabilitu programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůžkové pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobyt. taxy, fakultativní výlet, fakultativní služby,
místní dopravu a vstupné (95 €).
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.800 Kč za 3x hotel*** u Perpignanu.
Příplatek 890 Kč za 5x snídani.
Příplatek 600 Kč za fakultativní večeři.
Příplatek 690 Kč za fakultativní výlet 6. dne (15 os.).
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

Béziers ze střechy kostela St. Nazaire

Kouzelný historický kraj Francie se pyšní řadou památek UNESCO, katarských hradů, jedinečných přírodních útvarů, ale i skvělým vínem, středomořskou
kuchyní a nádherným koupáním. Poznávací zájezd
s turistikou a koupáním ve Lvím zálivu s pohodlím
letecké dopravy a možností variability programu.
4.7.–11.7.

čt–čt

25.990,-

91–033

1. den: odlet z Prahy do Lyonu v poledne, VIENNE, metropole na Rhôně, město s množstvím památek od dob Římanů, Augustův chrám, divadlo, románsko‑gotická katedrála, kostel z 5. st., místní víno Côtes du Rhône
2. den: zastávka v ORANGE, římský vítězný oblouk– ,
cesta krajem Provence do Languedocu, opevněné město
AIGES MORTES s historií Římanů, křižáckých válek i vězení
pro templáře, koupání na oblíbených plážích La Grande
‑Motte, MONTPELLIER, správní centrum kraje, Opera Corum, katedrála St‑Pierre, park Promenade de Peyrou s vodním pavilonem, spleť starých uliček, velkolepá moderní
čtvrť Antigone (dílo R. Boffila)
3. den: předhůří Cévennes a Svatojakubská cesta: přírodní park Haut Languedoc, nejkrásnější přírodní scenérie
oblasti, návštěva aragonitové jeskyně Claumouse, St
‑GUILHELM‑le‑DÉSERT, starobylé městečko na Svatojakubské cestě sevřené horami, románský klášter, křivolaké uličky, výstup na zříceninu strážního hradu, koupání
v zálivu řeky Hérault u středověkého mostu Pont‑du
‑Diable (tisíc let starý kamenný most), LA COUVERTOIRADE, opevněné městečko templářů; 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, variantně město
BÉZIERS u ústí Canalu du Midi– do moře, katedrála St
‑Nazaire s krásnou sochařskou výzdobou, cesta vinařským
krajem Pezenas, NARBONNE, někdejší hl. město oblasti Galie, horreum – podzemní starověké sýpky z 1. st. př.
Kr., katedrála St‑Just et St‑Pasteur, ubytování, večer ochutnávka místních specialit a vín Fitou a Corbières
5. den: PERPIGNAN, metropole vévodství Roussillon, palác
mallorských králů, katedrála z oblázků a cihel, cesta krajem
Roussillon; turistika ve skalním městě zemních pyramid, variantně celodenní koupání na plážích Port Barcarēs, fakult. výlet do středověkého opevněného města CARCASSONNE– , hrad, unikátní katedrála, fakult. lodí po
kanále du Midi – technická památka– , zdymadla
a scenérie nábřeží, podvečerní koupání v moři
6. den: fakult. výlet do podhůří Pyrenejí za katarskými
hrady do kraje Corbières s vinicemi, turistika ke katarským
hradům: Quéribus na skalním útesu, romantický hrad
Peyrepertuse, fantastický výhled, hrad a malebné vesnice, Salses, středověká a Vaubanova pevnost, variantně celodenní koupání na krásných plážích, návrat, fakult.
večeře za příplatek
7. den: kaňon řeky Ardèche, romantická skalní brána
Pont d’Arc, jeskynní systém Chauvetovy jeskyně – jedinečné muzeum a replika s nástěnnými malbami pravěkého člověka (nutná včasná rezervace), ev. náhrada
jeskyně d’Orgnac (oznámeno na www.geops.cz), dle času koupání v řece Ardéche, večerní LYON– , Mekka gurmánů, pobřežní promenády, noční život Lyonu
8. den: dle času LYON, transfer na letiště, odlet do Prahy,
návrat odpoledne. CK si vyhrazuje právo drobných přesunů
programu vzhledem k počasí a možnosti koupání.
Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha‑Lyon‑Praha včetně poplatků, doprava autobusem dle programu, 7x hotel, 7x snídani, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění,
příp. pobyt. taxu, výlety, vstupné a ochutnávky (95 €).
Příplatek 5.900 Kč za 1lůžkový pokoj,
Příplatek 2.800 Kč za 3x hotel *** v Perpignanu.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 690 Kč za výlet na katarské hrady (od 15 os.).
Příplatek 500 Kč za výlet do Carcassonne (od 15 os.).
Příplatek 300 Kč záloha za Chauvetovu jeskyni (cca 13 €).
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

Akvitánie se pyšní několika zachovalými středověkými mosty

Dune du Pilat, nejvyšší duna Evropy

Bordeaux, víno St. Emilion
a duna Pyla s koupáním
letecky
Máte málo času a upřednostňujete leteckou dopravu?
Pro vás nabízíme eurovíkend do Bordeaux za tím nejzajímavějším co nabízí Akvitánie. Kouzlo přístavu na
řece Garona, jedinečné pláže na největší duně Evropy, cestu za vínem do oblasti Saint-Emilion. Můžete zažít nejmodernější zážitkové muzeum vína v Evropě.
22.7.–26.7.

po–pá

21.990,-

91–034

1. den: odlet z Prahy do Akvitánie, transfer na hotel
v centru BORDEAUX– , večerní procházka městem,
brány, paláce, živá náměstí a možnost večeře
2. den: ráj pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky čerstvých ústřic od pěstitele, cesta přírodním parkem Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy
Pyla (Dune du Pilat), nádherné koupání pod dunou, nebo procházka stezkou v piniovém lese, městečko ARCACHON, lázeňské centrum, moře před západem slunka, koupání nebo možnost večeře (rybí speciality a plody
moře), pozdější návrat do hotelu
3. den: fakult. celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux, oblastí vinic, SAINT‑ÉMILION– , Mek
ka milovníků červeného vína, vinice, kouzelné vinařské město se skalním kostelem, ochutnávka místních
vín s průvodcem, dále SAUTERNE (centrum nejslavnějších dezertních vín světa), nebo variant. celodenní koupání a odpočinek u Atlantiku (fakult. vlakem
do ARCACHONU na nejkrásnější pláže Atlantiku) nebo
Bordeaux, historické centrum a jedinečný svět vína
La Cité du Vin (supermoderní stavba), po návratu společná večeře za příplatek
4. den: BORDEAUX, historické město– , katedrála, návštěva Muzea vína s průvodcem, châteaux v regionu
Bordeaux – tajemství kraje vína Médoc, výlet do zálivu kolem ústí řeky Gironde (soutok Garonny a Dordogne),
vinná cesta s výhledy na slavná châteaux a exkurze v château ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, návrat na hotel
5. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy,
předpokládaný přílet do Prahy dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a leteckému řádu. Po Akvitánii se pohybujete českým busem s možností nápojů při cestě. Lze
zajistit i variantu tam letadlo a zpět bus. Info v CK.
Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha-Bordeaux včetně
letištních poplatků a příruční zavazadlo (10 kg), transfer z a na letiště, 4x hotel v centru, 3x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, MHD, 2. zavazadlo do
20 kg, vstupné a ochutnávky (70 €)
Příplatek 3.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.480 Kč za 2. zavazadlo do 20 kg.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 580 Kč za výlet 6. dne, Saint‑Émilion a víno (min
15 os.).
Příplatek 250 Kč za komplexní pojištění K5S.
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Bordeaux a Akvitánie, památky a vlny Atlantiku i letecky
Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších plážích Atlantiku a za památkami, gastronomií a vínem.
Tento poněkud turisty opomíjený kraj nabízí nejen nekonečné pláže Atlantiku a největší písečnou dunu Evropy Pyla, ale i zelené vnitrozemí, románské a gotické kostely a katedrály, četné památky UNESCO, město tří mušketýrů
La Rochelle i historické Poitiers či Bordeaux. Ale hlavně to nejznámější – lahodné odrůdy a známé značky proslulého vína a koňaku, mořské plody a čerstvé ryby. A pro milovníky moderní techniky a architektury tu je návštěva parku filmových projekcí Futuroscope. V případě zájmu o zkrácení cesty do Akvitánie doporučujeme leteckou dopravu do Bordeaux.
A
B

19.7.–27.7.
busem
19.7.–26.7.
letecky
A – Autobusem

14.990,- 91–035
25.590,- 91–036
B – Letecky

1. den: Program A): odjezd z Prahy ve 12 h (Ro, Pl a po
trase; svoz od 4 osob: HK, Pa), transfer přes SRN
Program B) odlet z Prahy do Akvitánie, transfer na hotel, večerní město
2. den: Program A): LA ROCHELLE, kouzelné přímořské
letovisko, vzpomínka na Tři mušketýry a kardinála Richelieu, pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, paláce ze
17. st., opevněný přístav s majákem, možnost návštěvy světoznámého akvária, půjčení kola po městě, odpočinek u moře a koupání nebo fakult. lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix, pevnost, koupání v moři
Program B) ráno vlakem do LA ROCHELLE, setkání se
skupinou, dále dle času program A) i B) společně
3. den: cesta na 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,
cesta do SAINTES– , starověké vykopávky, amfiteátr,
Germanikův oblouk (19. st. př. n. l.), románské opatství
Abbaye aux Dames, fakult. ochutnávka vína a místních gastronomických specialit
4. den: výlet ve znamení koňaku: ANGOULÊME,
město na vápencovém ostrohu nad řekou Charente,
cesta po hradbách a krásné výhledy, katedrála St‑Pierre,
COGNAC, ochutnávka koňaku a exkurze s muzeem,
ubytování v centru BORDEAUX– , večerní procházka městem, brány, paláce, živá náměstí a možnost večeře
5. den: ráj pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky
čerstvých ústřic od pěstitele, cesta přírodním parkem
Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy Pyla
(Dune du Pilat), nádherné koupání pod dunou, nebo procházka stezkou v piniovém lese, městečko ARCACHON,
lázeňské centrum, moře před západem slunka, koupání
nebo možnost večeře (rybí speciality a plody moře), pozdější návrat do hotelu
6. den: fakult. celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux, oblastí vinic, SAINT‑ÉMILION– , Mekka milovníků červeného vína, vinice, kouzelné vinařské město se skalním kostelem, ochutnávka místních

Největší park filmových projekcí Evropy – Futuroscope v Poitiers

vín s průvodcem, dále SAUTERNE (centrum nejslavnějších dezertních vín světa), nebo variant. celodenní koupání a odpočinek u Atlantiku (fakult. vlakem do ARCACHONU na nejkrásnější pláže Atlantiku), po návratu
společná večeře za příplatek
7. den: BORDEAUX, historické město– , katedrála, návštěva Muzea vína s průvodcem, châteaux v regionu Bordeaux – tajemství kraje vína Médoc, výlet do
zálivu kolem ústí řeky Gironde (soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta s výhledy na slavná châteaux a exkurze v château ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX,
možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, Program A) cesta na sever Akvitánie do oblasti POITIERS,
ubytování, Program B) návrat na hotel
8. den: Program A) umělecký poklad ST. SAVIN, opatský kostel se souborem románských fresek– s výjevy
ze Starého zákona, POITIERS– , centrum kraje Poitou
‑Charentes, kde se mnohokrát psaly dějiny Francie, raně středověké památky, zvonice, justiční palác, chrám
Notre‑Dame‑la‑Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, kostel St‑Hilaire, odpoledne kouzlo ulic
starého města a návštěva muzeí nebo Futuroscope,
park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční plochou
v Evropě (600 m2), stavby – skvosty moderní architektury, filmy většinou s přírodní nebo dokumentární tématikou, laserové a vodní show na závěr, odjezd pozdě večer, transfer přes SRN, Program B) brzy ráno transfer na
letiště a odlet do Prahy, předpokládaný přílet do Prahy
dopoledne
9. den: Program A) návrat do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Cena A zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel (2lůž.
pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
ochutnávky, místní dopravu a vstupné (do 105 € + vstupné za Futuroskope 20–43 €)
Cena B zahrnuje zpáteční letenku Praha-Bordeaux včetně letištních poplatků a příruční zavazadlo (10 kg), transfer z a na letiště, vlak do La Rochelle, 7x hotel, 6x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakult. služby, MHD, 2. zavazadlo do 20 kg, ochutnávky a vstupné (105 €).
Příplatek A) 3.990 Kč/ B) 4.500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 2.480 Kč za 2. zavazadlo do 20 kg.
Příplatek 1.200 Kč za 6x snídaně (jen u A).
Příplatek 600 Kč za 1x večeře.
Příplatek 580 Kč za výlet 6. dne, Saint‑Émilion (od 15 os.).
Příplatek A) 288 Kč /B) 450 Kč kompl. pojištění K5/K5S.

Francie



A — Kultura a příroda Evropy

A23a

Hradby střeží přístav v La Rochelle
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Klášter Moissac – tichá ozvěna rozjímání mnichů
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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. Řinčení mečů, třeskot mušket a vítr z časů dávno minulých jako by dodnes dozníval v sluncem prosvícených uličkách a na omšelých hradbách nad návršími plnými vinic. Dáte nám za pravdu, že člověk cromagnonský si uměl vybrat místo pro své osídlení... Milovníci zahrad, historie, architektury a památek UNESCO i gastronomie budou nadšeni. Pilní čtenáři Tří mušketýrů i ctitelé
Cyrana a malíře Lautreca také.

A — Kultura a příroda Evropy Francie

3.8.–11.8.

so–ne

14.390,-

91–037

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h (Pl a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cesta napříč Francií a zastávka v PARAY LE MONIAL, středověké opatství na Svatojakubské cestě– ,
cesta kouzelnou krajinou kraje Quercy
3. den: zeleným srdcem kraje Dordogne, středověké kamenné město SARLAT-LA-CANEDA, město vyhlášených trhů (kozí sýry, husí játra a víno), středověkých a renesančních fasád domů a paláců, údolí řeky
Dordogne, Marqueyssac, jedinečné francouzské zahrady a turistická procházka v přírodním parku s úžasnými výhledy na meandry řeky Dordogne, možnost oběda, údolí řeky Vezére– , jedna z nejhezčích vesnic na
nedobytné skále s hradem BEYNAC ET CAZENNAC,
procházka městem k hradu, ráj pro fotografy, variantně možnost koupání v řece, přes oblast osídlení člověka
cromagnonského, replika světoznámé jeskyně s pravěkými malbami Lascaux– , pravěké a středověké
sídliště pod skalními převisy St-Christophe, návrat
na ubytování
4. den: PERIGUEUX, historické centrum kraje Péri
gord, stará čtvrť La Cité (kdysi galořímská osada Vesunna), kostel St. Étienne na Svatojakubské cestě, impozantní románská katedrála– , trhy města lanýžů,
BERGERAC, město d’Artagnana a Cyrana, náměstí Place Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktiny ve
12. st., ulice s hrázděnými domy, renesanční měšťanské domy, muzeum vína s ochutnávkou, historie pěstování tabáku, palác Peyrarede ze 17. st., jedna z nejkrásnějších vesnic Francie – opevněná „bastide“
MONPAZIER se středověkým náměstím s podloubími
a prádelnou, cesta krajem tabáku
5. den: CONDOM, město proslavené obchodem s armagnacem, gotická katedrála, staré ulice, ochutnávka armagnacu a flocu v letním sídle biskupů s daňčí
oborou, cesta gaskoňskou krajinou, nejmenší opevněná vesnice Francie LARRESSINGLE s hradem, donjonem a stylovou hospůdkou, event. opatství Flaran,
AUCH– , staré město na skalnatém výběžku nad
řekou Gers, Tour d’Armagnac, monumentální schodiště k řece s 234 schody, zbytky středověkého schodiště
pousteris, ulice Dessoles s pozoruhodnými domy, katedrála s vyřezávanými lavicemi a vitrážemi z 16. st., muzeumindiánského umění z předkolumbovské doby
v bývalém Couvent des Jacobins, můžete ochutnat typická vína kraje a zavzpomínat na slavného Gaskoňce D´Artagnana u jeho sochy, AGEN– , město proslu-

lé vynikajícími švestkami a mekka francouzského
ragby, Place Goya, boulevardy, kostel Notre Dame,
rekonstruované středověké domy v Rue Voltaire, Maison du Sénéchal s otevřenou lodžií, ochutnávka specialit ze švestek, krajina se švestkovými sady, pozdní návrat na ubytování
6. den: AUVILLAR, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie, Place de Halle s malebnými starými domy, kruhová tržnice na toskánských sloupech, kostel St. Pierre,
La tour d’Horloge, promenáda u řeky, MOISSAC– ,
skvostné opatství St. Pierre mezi vinicemi, románská křížová chodba a nádherný portál, perly románského sochařského umění, opevněný MONTAUBAN, Place
Nationale s podloubím, Place du Coq, současné centrum obchodu a univerzity TOULOUSE, pozoruhodné
historické centrum, kostely St. Sernin– , největší románská bazilika ve Francii, Les Jacobins s vějířovou klenbou, připomínající pevnost, renesanční dům
Hotel de Bernuy s podloubím, večerní atmosféra města
plného mladých lidí
7. den: CORDÉS, gotické městečko „na nebi“ v ranním oparu, zachovalé středověké fasády, „červené“ univerzitní město ALBI– , unikátní katedrála Ste-Cecilie s pozoruhodným oltářem s apokalyptickou freskou
Posledního soudu, Toulouse – Lautrecovo muzeum,
přírodním parkem Horní Languedoc, ubytování v hotelu u Carcassonne, individuálně možnost procházky do
centra s pohledy na osvětlené staré město
8. den: technická památka kanál du Midi– , La Cité CARCASSONNE, cesta do středověkého opevněného města Carcassonne– , návštěva hradu, unikátní katedrála, fakultativně oběd ve stylové restauraci
za příplatek, fakultativně cesta lodí po kanále du Midi,
zdymadla a scenérie nábřeží, odjezd večer
9. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo na drobné změny programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, ochutnávky, vstupné (90 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje za slevu nebo hotelu vyšší kategorie za příplatek – info v CK.
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 1.200 Kč za 6x snídani.
Příplatek 600 Kč za 1x oběd.
Příplatek 288 Kč za komplexní
pojištění.

Kouzlo prejzových střech starého města Carcassonne
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Romantické domky v Ornans se vzhlíží v řece Loue
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Kouzelná příroda Jury
a památky Franche Comté
Poznávací zájezd s turistikou a za gastronomií
a vínem do Franche Comté, Jury a údolí Rhôny.
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 z jeskyň, prýští jako vodopády, v hlubokých lesích rostou
smrže, pěstují se tu třešně a vynikající vína… a pro gurmány je sýr Comté a máslový koláč galette pojem!
6.8.–11.8.

út–ne

7.990,-

91–038

1. den: odjezd z Prahy večer, (Pl a po trase, svoz od 4 osob:
HK, Pa a Br či Ol 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 Vogézy, kouzlo řeky Doubs, lehká turistika,
BESANÇON– , centrum kraje Franche‑Comté, rodné
město Victora Huga a bří Lumièrových, kouzelné uličky
s hrázděnými domy i barevnými burgundskými střechami, paláce, katedrála, muzea, orloj, Vaubanova citadela
3. den: městečko ORNANS nad řekou Loue, rodiště malíře Gustava Courbeta, zakladatele realismu, jeho rodný dům – muzeum, možnost oběda – specialita kraje kuře na žlutém víně se smrži, sýrová farma, muzeum nejen
slavného místního sýra Morbier s ochutnávkou, turistika
proti proudu řeky Loue až k prameni, mohutná vyvěračka s výhledy na divoký kaňon, SALINS‑LES‑BAINS– ,
unikátní podzemní solný důl s mohutnými podzemními prostorami a původním zařízením k těžbě, prohlídka starých
solných dolů a variantně individ. koupání v termálních
lázních, cesta vinařským krajem, DOLE, rodiště Louise Pasteura, kouzelné městečko označené titulem NEJ se středověkým jádrem a vodními kanály, večer s ochutnávkou typických regionálních vín, klobás a sýrů
4. den: ARBOIS, kouzelné městečko uprostřed vinic,
centrum žlutého a slámového vína, turistika na úpatí
Pic des Igle v přírodním parku Cascades du Hérisson,
vodopády Evantail a Grand Saut, výhledy na pohoří
Jura, možnost oběda nebo variantně delší turistika podél vodopádů, krajem proslulých francouzských kuřat, BOURG EN BRESSE s opatským kostelem Brou Markéty Habsburské ve stylu plaménkové gotiky, Dombes,
rozsáhlá proláklina a kraj tisíců rybníků, v podvečer
PÉROUGES, hrazená vesnice na kopci vyhledávaná filmaři…a všude voní máslové koláče „galettes“
5. den: Hauterives – Palais Idéal du Facteur Cheval –
neuvěřitelný bizarní sen pošťáka Chevala – palác z kamínků z cest – inspiroval surrealisty, VIENNE, metropole
na Rhôně, město s obrovskou koncentrací památek od
dob Římanů v krásné kotlině, Augustův chrám, amfiteátr, románsko‑gotická katedrála, kostel z 5. st., rozsáhlá
moderní archeologická expozice, fakultativně večeře na
rozloučenou s vínem Côtes du Rhône
6. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuální situaci.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, lázně,
ochutnávky a vstupné (75 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje – info v CK.
Příplatek 2.000 Kč 1x za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 520 Kč za 3x snídani, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 600 Kč za 1x oběd – kuře na žlutém víně se smrži.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.



Francouzské sopky kraje
Auvergne
Milujete turistiku v horách, jedinečné výhledy, koupání v jezerech? Máte slabost pro románské hrady, kostely a prastará poutní místa? Toužíte ujít alespoň pár
km po původním začátku Svatojakubské cesty? Chcete vidět nejhlubší propast Evropy a nejvyšší most světa?
Dát si lahodný sýr cantal nebo St. Nectaire? Tak to jste
správně ve Francouzském středohoří, v kraji Auvergne
a v krasové oblasti jižní Francie. Zájezd s variantami
s náročnější, ale i zcela nenáročnou turistikou.
1.7.–7.7.

svátek

10.990,-

91–039

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h (Pl a po trase, svoz od 4 osob:
za 300 Kč HK, Pa a z Br za přípl. 400 Kč), přes SRN
2. den: cesta napříč Francií, staré město THIERS vysoko nad
meandrem řeky Durolle, muzeum nožířství, procházka k mlýnům na řece, ST-NECTAIRE s překrásnou románskou katedrálou, centrum světoznámého sýra a pohledy na hrad Murol
3. den: celodenní turistika v Monts-Dômes, výstup na
Puy-de-Pariou… a můžete si sejít až na dno kráteru, Puy-de-Dôme (1.464 m), možnost výjezdu vláčkem, výhledy
na řetěz vyhaslých sopek, vzácná květena, ráj pro fotografy, CLERMONT FERRAND, město Pascala, papeže Urbana
II. a hrdiny Francie Vercingetorixe, středověké souměstí na
sopkách, katedrála a románská bazilika z tufového kamene, ochutnávka místních specialit a sýrů
4. den: ISSOIRE, středověký skvost města – kostel St-Austremoina z 12. st., turistika v pohoří Monts du Cantal, Puy Mary (1.787 m), turistika (varianty náročnosti), kouzelné výhledy, vzácná květena, kamenné horské vesnice,
kde se čas zastavil ve středověku, podvečerní pohledy na
technický zázrak současné architektury most u Millau,
nejvyšší most na světě, fakultativně večeře za příplatek
5. den: turistika v kaňonu řeky Jonte, turistika ve skalním městě Montpellier-le-Vieux, kouzlo krasové oblasti
přírodního parku Causses, světoznámá nejhlubší propast
Evropy Aven-Armand s jedinečnou krápníkovou výzdobou, koupání, výhledy na kaňon řeky Tarn a středověké
vesničky, možná ochutnáte i kozí sýr nebo roquefort, podvečerní SAINTE-ENIMIE, středověká vesnice vysoko nad řekou
6. den: poutní místo LE PUY-EN-VELAY, „sopečné město“ a město čočky a auvergneské paličkované krajky s románskou katedrálou, poutní kaplí a klášterem, počátek
Svatojakubské cesty, jedinečná auvergneská tržnice, pocta francouzské gastronomii, možnost oběda – speciality
kraje, LYON– , renesanční čtvrť tkalců, mekka gurmánů,
možnost večeře, noční přejezd
7. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a podmínkám v horách.
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x hotel (2lůžkové pokoje),
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, příp. pobyt. taxy,
lanovky, stravování a ochutnávky, vstupné (60 €).
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za 4x snídani, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

A27

Zelený ráj Francie, kaňony,
víno a památky 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 kdo
ochutná nejlepší vína a gastronomické pochoutky Evropy, pochopí, že je to skutečný ráj na zemi.
29.7.–4.8.

po–ne

12.490,-

91–040

1. den: odjezd z Prahy ve 12 h, (Pl a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: COLLONGES-la-ROUGE, jedna z nejkrásnějších vesnic ve Francii, středověké poutní místo na Svatojakubské cestě ROCAMADOUR– , zámek, 7 kostelů
nad řekou, turistika v údolí, speciality kraje, gastronomický ráj
3. den: historické město CAHORS– , opevněný most
Pont Valentré, unikátní katedrála, ochutnávka skvělého
černého vína Cahors, vesnička St-CIRQ-LAPOPIE, pohádka středověku, turistika v údolí řeky Lot, pískovcové převisy, pravěká jeskyně Pech-Merle s malbami
modrých koní, návrat, večerní Cahors, možnost večeře
4. den: FIGEAC– , se středověkým centrem, rodiště
slavného francouz. archeologa Champolliona (Rosettská deska), CONQUES– , proslulé poutní místo, krásná kamenná zákoutí se středověkou atmosférou, románská katedrála, unikátní pokladnice, RODEZ nad řekou
Aveyron, unikátní katedrála, biskupský palác, zajímavé
domy ze 16. st., přejezd přes most Millau, nejvyšší dálniční most v Evropě, technický zázrak s romantickými
výhledy, fakult. večeře (místní kuchyně)
5. den: ROQUEFORT SUR SOULZON, proslulý pravým
roquefortským sýrem, exkurze s ochutnávkou, MILLAU,
pohledy na slavný most z městečka, kaňonem řeky Tarn
s vyhlídkami, SAINTE-ENIMIE, středověká vesnice nad řekou Tarn s ruinami kláštera, možnost koupání
6. den: kaňon řeky Ardēche, brána Pont-d’Arc, cesta nad kaňonem s fotozastávkami, ráj pro fotografy,
LYON– , mekka gurmánů, historické centrum, staré
město Vieux Lyon, bílá bazilika Notre Dame de Fourviere
nad městem, antické vykopávky a divadlo, parky s výhledy na celý Lyon, fakultativně večeře na rozloučenou, večer odjezd
7. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůžkové
pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, lanovky, ochutnávky, vstupné (60 €).
Možnost zajištění 3lůž. pokoje se slevou nebo hotelu vyšší kategorie za příplatek – info v CK.
Příplatek 3.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 750 Kč za 4x snídani.
Příplatek 1.200 Kč za 2x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

Tiché cesty v horách Andorry
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Andorra, srdce Pyrenejí
Lákavé túry se skvostnými panoramatickými výhledy na
Pyreneje. Ubytování v 4*horském hotelu s wellness.
A
B
A
B

12.7.–21.7.
*13.7.–20.7
24.8.–2.9.
*25.8.–1.9

busem
letecky
busem
letecky

14.990,26.950,15.990,27.950,-

92–042
92–043
92–044
92–045

1. den: A) odjezd z Prahy dopoledne (HK, Pa, Po, Be, Pl)
přes SRN a Francii
2. den: A) Andorra, ubytování, B) odlet z Prahy do Barcelony, cesta pronajatým busem Andorry, přejezd na hotel
3. den: celodenní turistika, nejznámějším andorrským
údolím Vall d´Incles, k největším jezerům Juclar s bohatou flórou, vodopády, vyhlídky na horské hřebeny
4. den: celodenní turistika, výstup na magickou horu
Pic de Casamanya (2.740 m), fantastické výhledy i během výstupu, možnost nenáročné okružní túry
5. den: odpočinkový den, výlet do hlavního města
Andorra la Vella, úzké uličky s kamennými domy,
středověké kostely Sant Esteve a Sant Andreu, sídlo parlamentu, možnost výhodných nákupů, příp. proslulé termální lázně Caldea, poutní kaple patronky Andorry, zázračné Madony z Meritxellu
6. den: celodenní turistika, fascinující okružní cesta
okolo ledovcových jezer v údolí Pessons, možnost
prodloužení trasy s výstupem na Collada dela Pessons
7.–8. den: celodenní turistika v přírodním parku Comapedrosa, nádherné vyhlídky na nejvyšší pohoří Andorry Coma Pedrosa, turistika mezi vrcholky hor
a jezery Tristaina, kotlina s bohatou faunou i flórou,
s nejvyšším vrcholem Pic de Tristaina (2.882 m)
9. den: B) odjezd pronajatým busem na letiště do Barcelony, letecky do Prahy, A) přejezd přes Francii – přestávka v Séte, koupání, přístav, vyhlídka na Mont Saint Clair,
večer dále přes Francii a SRN; A) návrat 10. den do ČR
Cena zahrnuje A) dopravu autobusem B) letenku vč. let.
tax cca 5.800 Kč, transfery z/na letiště, 7x hotel****,
7x polopenzi, vodu a víno k večeři, uvítací přípitek, vedoucí zájezdu; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lanovky (70 €).
Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A 320 Kč za komplexní pojištění, B 400 Kč za
komplexní pojištění K5S.

A28 – Hrady, zahrady, 
města a hory Savojska

Francie  • andorra

A26

Conques má stále středověkou atmosféru

A — Kultura a příroda Evropy

Brána do skalního města Montpellier-le-Vieux

7denní zájezd za krásami francouzského regionu Savojsko. Jedinečné hrady a zámky, pozoruhodné zahrady, malebná starobylá města a poutní místa i přírodní
scenérie Savojských Alp.
6.6.–12.6.

čt–st

8.290,-

92–041

Hrad Chillon, zámek Ripaille, starobylé město YVOIRE
u jezera, zahrada Jardin des Cinq Sens, opevněný hrad
Menthon‑St‑Bernard, soutěska Gorges du Fier, malebné
město ANNECY, největší jezero Francie Le Bourget,
výlet lodí ke klášteru Hautecombe, koupání v jezeře,
zámek Touvet s pozoruhodnými zahradami, výrobna
likéru Chautreuse, poutní místo Notre Dame de la Salette, GRENOBLE, celodenní pobyt v CHAMONIX, zubačkou k ledovci Mer de Glace nebo kabinou na vrchol
Aiguilles du Midi (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani,
průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné (50 €).
Příplatek 3.000 Kč za 1lůžkový pokoj.

Pod pískovcovými převisy řeky Lot
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Římské Colosseum, chlouba antiky

A30

A32

Řím, věčné město
Řím, živoucí galerie architektury a umění od antiky po současnost. Byl metropolí císařství a dodnes je
sídlem papežů, městem umělců a oblíbenou destinací turistů.

A — Kultura a příroda Evropy itálie

25.9.–29.9.
24.10.–28.10.

18

st–ne
svátek

6.450,6.250,-

92–047
92–048

1. den: odjezd v cca 12 h z Prahy (Po, HK, Pa, Br), přejezd
2. den: ŘÍM a VATIKÁN– : chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, fakul. Vatikánská muzea a Sixtinská
kaple, Andělský hrad, interiéry, výhled z terasy hradu
3. den: TIVOLI, letní vily starých Římanů i papežů, Villa
d’Este– , pozdně renesanční vila a zahrada, fontány
a vodopády, variantně Hadriánova vila– , antické sídlo císaře Hadriána, odpoledne návrat do ŘÍMA, Koloseum, Forum Romanum, kostel Santa Maria in Cosmedin
4. den: ŘÍM, Kapitol, náměstí s nádhernými paláci a jezdeckou sochou Marca Aurelia, Piazza Navona s Berniniho fontánou čtyř řek, Španělské schody, Fontana
di Trevi, Piazza del Popolo s barokními kostely, zahrady Borghese či Villa Borghese s galerií (nutná rezervace
předem v CK), odjezd večer do ČR
5. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel s polopenzí,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxu, průvodce po Římě, místní dopravu a vstupné (55 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč záloha na vstup do Villa Borghese.
Příplatek 590 Kč záloha na vstup do Vatikán. muzeí.
Příplatek 420 Kč záloha na Koloseum, Forum Romanum.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A31 – Řím
letecky
4denní eurovíkend v Římě s leteckou dopravou.
4.5.–7.5.
26.9.–29.9.
*28.11.–1.12.

so–út
čt–ne
advent

13.490,13.490,13.490,-

Fontana del Neptuno v Římě

92–049
92–050
92–051

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,
tržnice, Španělské schody, večerní Řím, individ. volno
3. den: antický ŘÍM, Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, muzeum, Palatin, císařská fóra, bazilika San Giovanni
in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův
Mojžíš), atmosféra večerních ulic a kavárniček
4. den: dokončení prohlídky Říma, volno k nákupům, transfer na letiště, odlet
*Program s adventní atmosférou.
Cena zahrnuje letenku Praha–
Řím–Praha, letištní taxy a poplatky
(2.500 Kč), kabinové zavazadlo dle
podmínek let. spol., zpáteční transfer do hotelu, 3x hotel (2lůž. pokoje), 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, příp.
pobyt. taxu, místního průvodce
po Římě, MHD, vstupné (70 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.390 Kč za odbavené zavazadlo do 20 kg.
Příplatek 590 Kč za rezervaci vstupenky do Vatikánských
muzeí.
Příplatek 420 Kč za Kolo
seum, Forum Romanum,
Palatin.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.



Řím a Vatikán, Genzano,
zahrady Tivoli a Subiaco
Řím a Vatikán, jeho památky od antiky
po baroko, nezapomenutelné zahrady Říma a Tivoli s fontánami a vodopády a starobylý klášter Subiaco. 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 Genzanu můžete zažít slavnost květů Infiorata.
6.6.–10.6.

slavnost květů

7.590,-

91–052

1. den: odjezd ve 12 h z Prahy (svoz od 4 osob: HK, Pa
a Br za 400 Kč), cesta do Itálie
2. den: ŘÍM a VATIKÁN– : chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Svatopetrské náměstí od Berniniho,
Andělský hrad na břehu řeky Tibery, fakult. návštěva Vatikánských muzeí, etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a architektury a Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami, atmosféra uliček čtvrti
Borghetto, bazilika St. Maria Maggiore, ubytování, večeře
3. den: autobusem výlet do okolí Říma, průjezd
Albánskými pahorky s výhledy na jezero Albáno a letní
sídlo papeže San 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, dále cesta ke kaňonu SUBIACO, klášter San Benedetto (12. st.) nad divokou kvetoucí strží a barevná krajina Albánských vrchů, krajina jezer Lago
di Albano a Lago di Nemi, FRASCATI, tradiční výroba
bílého vína, možnost ochutnávky vín, pozdní návrat
4. den: jedinečná slavnost květin Infiorata GENZANO di Roma (v celé ulici květinový koberec), ŘÍM, Kapitol a starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem), Marcellovo divadlo, židovská
čtvrť, náměstí Piazza Bocca della Verita s antickými chrámy a kostelem Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in
Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, San Giovanni in Laterano, nádherné renesanční paláce, romantické náměstí
Campo dei Fiori a Piazza Navona se slavnými fontánami,
antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, pro
zájemce Villa Borghese s galerií (Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Caravaggia) a francouzskými zahradami (rezervace nutná), variantně možnost návštěvy dalších muzeí (špaget, módy…), Piazza di
Popolo a chrámů v okolí, odjezd z Říma večer
5. den: návrat do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počtu přihlášených osob na muzea a aktuálnímu průběhu slavností.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, 2x snídani,
1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
pobyt. taxu, průvodce po Římě, místní dopravu a vstupné (55 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 590 Kč záloha na Vatikánská muzea.
Příplatek 420 Kč záloha na Colosseum a Forum Romanum.
Příplatek 480 Kč záloha na Villu Borghese s rezervací.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Vatikánská muzea v Říme

A33



Řím, Capri, Vesuv, Neapol
Pompeje, Amalfi s koupáním
Nádherný ostrov Capri s koupáním., spící vulkán Vesuv, rozsáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky
a muzea Říma a Vatikánu, pohoda a relax na plážích Neapolského zálivu a Tyrhénského moře. Věříme, že Vás
nadchne i oblast Amalfi svou romantikou i výborná gastronomie a víno svou jedinečností. Zájezd do oblasti Neapolského zálivu s ubytováním většinou u moře. Cesta
autobusem je daleká, ale každý účastník v zadní části
busu bude mít k dispozici dvě sedadla.
27.7.–3.8.

so–so

10.990,-

91–053

1. den: odjezd v 10 h z Prahy, České Budějovice, (dále
jsou možné svozy od 4 osob: za 300 Kč Hradec Králové,
Pardubice, z Brna za 400 Kč), přejezd do Itálie
2. den: lodí z NEAPOLE nebo SORRENTA (přístavní městečko na tufových útesech nad mořem) na ostrov Capri, jeden z nejkouzelnějších ostrovů Tyrhénského moře,
městečka CAPRI a ANACAPRI, zbytky starověkých Fénické schody spojující obě města, vila San Michele, barokní
kostel sv. Archanděla Michaela, možnost plavby kolem
ostrova a prohlídky Modré jeskyně, jeskyně přístupná
pouze z vody při klidném počasí, (sluneční paprsky pronikají úzkým vchodem, lámou se na mořském dně a osvětlují stěny jeskyně sytě modrou barvou), relax a koupání,
romantické procházky nebo posezení v malých kavárničkách a restauracích u místního typického citronového
nápoje – Limoncella či lehkého salátu Caprese, který
má svůj původ právě zde na ostrově, anebo individuálně
prohlídka města NEAPOL– , návštěva muzeí, královský
palác, pevnost, ubytování v oblasti Neapole
3. den: celodenní pobyt u moře nebo fakultativní výlet
(minimálně 15 účastníků) za klenoty Amalfského pobřeží– s koupáním, SALERNO, přístavní letovisko,
cesta lodí nebo autobusem, starobylé AMALFI, kdysi námořní velmoc, náměstí Piazza Duomo s fontánou
del Popolo s antickými motivy, dóm Sant Andrea z 9. st.
v lombardsko-normandském sicilském stylu, půvabná
promenád a krásné koupání, místní dopravou RAVELLO, skutečný klenot amalfského pobřeží, vesnička
ve skalách, katedrála San Pantaleone, výhledy na Amalfské pobřeží, Villa Ruffolo ze 13. st. v arabském stylu
s maurským klášterním dvorem a jedinečnou květinovou
zahradou a s výhledy na pobřeží, palác Villa Cimbrone
a překrásnou zahradou s fontánami, umělé jeskyně,
napodobeniny chrámů, nádherné sochy a úchvatné výhledy na pobřeží Tyrhénského moře, návrat
4. den: archeologický areál POMPEJE– , unikátní vykopávky starořímského města zničeného v roce 79 n.l.
erupcí sopky, pohledy na sopku Vesuv, přejezd k Římu, koupání na dlouhých písečných plážích mezi
Gaetou a Terracinou, SPERLONGA, přímořské letovisko, staré město na skále (archeolog. muzeum – sochy
z bývalé Tiberiovy vily), ubytování
5. den: ŘÍM, celodenní prohlídka– , Kapitol a starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem), Marcellovo divadlo, židovská čtvrť, antické
chrámy a kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, nádherné renesanční paláce, fakultativně návštěva Villa Borghese

Archeologický areál v Pompejích se těší velkému zájmu turistů

V přírodním paku Garfagnana byl z Čechů málokdo

A34

A35

Florencie je kolébkou renesance, městem Michelangela a Medicejských. Potkáte se s historií a uměním na každém kroku, ochutnáte skvělé toskánské víno, zažijete
večerní atmosféru města Montecatini Terme. …pro ctitele výtvarného umění galerie Uffizi bez front. A na
Velikonoce vás čeká slavnost ohňů.

Renesanční Florencie, atmosféra městečka Vinci, kouzlo středověkého San Gimignana i majestátnost Pisy,
zájezd do Florencie zpestřený o přírodní park Garfagnana s jeskyní, bílé carrarské lomy a hlavně
s časem na koupání v moři s výhledy na Apuánské Alpy.

Florencie, kolébka
renesance a slavnost ohňů

18.4.–22.4.
Velikonoce
*25.10.–28.10.
svátek

7.490,5.390,-

91–054
91–055

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (ČB nebo Pl dle dohody a po
trase; svozy od 4 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč),
2. den: FLORENCIE – , toskánská metropole nazývaná kolébkou renesance, prohlídka s místním průvodcem: Santa
Maria Novella, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Santa Croce, Piazza Duomo,
dóm, Giottova kampanila, možnost návštěvy baptisteria
a kopule katedrály, galerie Pitti nebo zahrad Boboli, kostel
Santa Maria del Carmine a kaple Brancacciů, lázeňské městečko MONTECATINI TERME, možnost večeře za příplatek
3. den: klenoty Toskánska: středověké SAN GIMIGNANO– , poutní kostel, Torre Grossou, středověké město
s rodovými věžemi, ráj suvenýrů a uměleckých řemesel, výborné víno, olivový olej a balsamico, fakult. ochutnávka místních specialit a vína Vernaccia, historické město
PISA– , baptisterium, šikmá věž, Camposanto, LUCCA,
rodiště Pucciniho, kouzelné náměstí, krásný dóm San Martino z 11. st., vyhlídka, atmosféra podvečerního města,
pozdní návrat
4./*3. den: celodenní FLORENCIE, kostel San Lorenzo
a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte
Vecchio, možnost návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace
předem) nebo galerie Accademie, zahrady Boboli, tržnice
a atmosféra uliček, možnost večeře, na Velikonoce jedinečná velikonoční slavnost Scoppio del Carro – „výbuch
vozu“ s průvodem v historických kostýmech, zapalováním
velikonočního ohně a ohňostrojem, noční přejezd
5./*4 den: návrat ráno
V termínu s * zkráceno o program 3. dne (San Gimignano, Pisa, Lucca).
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem
k počasí a aktuálním podmínkám při slavnosti.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x/*1x hotel, 2x/*1x
ŘÍM A FLORENCIE pro kolektivy
snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu, místního průvodce po Florencii (5 €), příp. poFlorencie a Řím, papežský Vatikán a Vatikánská muzea
byt. taxu, vstupné, ochutnávky a fakult. služby (50–80 €).
1. den: odjezd odpoledne
Příplatek 1.200/ *600 Kč za 1lůž. pokoj.
2. den: FLORENCIE– , metropole Toskánska: dóm, Příplatek 480 Kč za 1x večeři.
Giottova zvonice, náměstí Signoria se sochou Davida, Příplatek 700 Kč záloha za vstup do galerie Uffizi.
kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí ( Michelangelo) Příplatek 160/*128 Kč za komplexní pojištění.
3. den: ŘÍM – , Colosseum, Forum Romanum, Pantheon,
Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna …
4. den: ŘÍM – VATIKÁN– , sídlo papeže, chrám sv. Petra, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, prohlídka ŘÍMA
5. den: návrat odpoledne
Cena od 5.990 Kč zahrnuje dopravu
autobusem, 2x ubytování s polopenzí, průvodce.
Více na www.kolektivy.cz



Florencie, Garfagnana
s koupáním a Carrara

1.7.–7.7.

svátek

8.990,-

91–056

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (ČB nebo Pl dle dohody,
svoz od 4 osob: HK, Pa, Br–za přípl. 400 Kč)
2.den: celodenní FLORENCIE– s místním průvodcem, (program viz zájezd A34), ubytování v MONTECATINI TERME, atmosféra lázní, fakult. večeře za příplatek
3. den: město věží SAN GIMIGNANO– s možností
ochutnávky místních specialit a vín, PISA– románské
památky a šikmá věž, VINCI, městečko na kopci, rodiště Leonarda da Vinci, možnost návštěvy Museo Leonardiano – pocta k 500. výročí úmrtí génia, návrat do hotelu
4. den: údolím Garfagnana s překrásnými přírodními
scenériemi Apuánských Alp, fakultativně cesta místním
busem do hor a návštěva krápníkové jeskyně, CARRARA, variantně dle počasí: výjezd k mramorovým lomům,
výhledy do Apuánských Alp, fakult. exkurze do dolů – jedinečný zážitek, nebo odpolední koupání na plážích
5. den: LUCCA, město s mohutnými hradbami a historickým jádrem, románská a gotická architektura, krátká prohlídka centra. Možnost volby dalšího programu:
1. skupina – individuální pobyt v LUCCE; 2. skupina –
odjezd k moři na pláže VIAREGGIO, koupání a relax, v podvečer návrat, cestou zastávka v LUCCE a nástup 1. skupiny (v případě nepříznivého počasí odjezd
z Luccy dříve, zastávka v PISTOII, starobylé město, nádherný dóm..., v případě zájmu 1denní individuální výlet do Florencie vlakem (galerie, muzea)
6.den: celodenní prohlídka FLORENCIE, galerie, muzea, atmosféra města, Ponte Vecchio, kaple Brancacciů,
možnost návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace) a dalších muzeí (doporučujeme Bargello s vlastní rezervací)
7.den: návrat dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, místního průvodce po Florencii
(4–5 €), ochutnávky a vstupné (90 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 700 Kč záloha za galerii Uffizi.
Příplatek 350 Kč záloha za vstupné do mramorových
dolů (min. 15 osob).
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

itálie

s francouzskými zahradami a s galerií (Pinakotéka s díly
význačných umělců Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Caravaggia…), variantně celodenní pobyt na ubytování a relaxace u moře a koupání
6. den: celodenní koupání a pobyt u moře nebo variantně OSTIA ANTICA, bývalé římské obchodní centrum, ruiny zříceniny přístavu ze 4. stol. př.n.l., archeol.
areál podávající velkolepý obraz o každodenním životě
v antickém Římě, večerní koupání
7. den: ŘÍM a VATIKÁN– , chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Sv. Petr od Berniniho, Andělský hrad na
břehu řeky Tibery, Vatikánská muzea, etruské umění
a antika, Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami,
čtvť Trastevere, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, možnost individuální večeře, noční přejezd
8. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a otvíracím hodinám navštěvovaných
objektů.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel, 5x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, loď na Capri a Amalfi, fakult. výlety a veškeré vstupné a místní dopravu a loď (90 €).
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj
Příplatek 500 Kč za dopravu autobusem na výlet na
Amalfi (mimo lodi, místní dopravy a případného vstupného)
Příplatek 590 Kč za vstupenku do Vatikánských muzeí
s rezervací, do 18ti let 350 Kč.
Příplatek 480 Kč záloha na vstup do muzea Villa
Borghese s rezervací/ do 18 let 130 Kč/ 18–25 let 250 Kč.
Příplatek 420 Kč záloha za sdružené vstupné: Koloseum,
Forum Romanum/ do 18 let 70 Kč/ 18–25 let 290 Kč.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

Město Michelangela a Medicejských – Florencie

A — Kultura a příroda Evropy

Náměstí sv.Petra – střed křesťanského světa

Neptunova fontána a „Neptunovy nymfy“

19

A36

A37



Poznáte krajinu, kulturu a umění tajemného národa Etrusků, románskou
a renesanční architekturu. Pocítíte lahodnou chuť toskánských vín. Cestu korunuje perla Toskánska Florencie a významná
galerie Uffizi, nejznámější poutní místo Itálie Assisi a tajemné město Orvieto.
Toskánská kuchyně a kvalitní vína Chianti a Montepulciano násobí zážitky.

A — Kultura a příroda Evropy itálie

23.9.–29.9.

20

po–ne

9.990,-



Florencie, Siena, Lucca –
poklady Toskánska letecky

Krásy Toskánska
a mystická Umbrie

91–057

1. den: odjezd z Prahy v 17 h, (ČB a po trase, svoz od
4 os.: HK, Pa, Br), transfer přes Rakousko
2. den: SIENA– , město patronky Toskánska, prohlídka s místním průvodcem, dóm s jedinečnými mozaikami na podlaze, baptisterium, nejkrásnější náměstí světa s renesanční kašnou, kouzelnou krajinou Crete Senesi
„toskánskou pouští“ do CHIANCIANO TERME, večerní
lázeňské městečko; dle času ráno středověké opevněné
městečko Monteriggioni
3. den: CHIUSI, návštěva etruského muzea, ORVIETO,
etruské město na kamenném ostrohu, lanovka do centra, katedrála, studna sv. Patrika, etruské muzeum, večeře
4. den: AREZZO, rodiště významného podporovatele umělců Gaia Maecenase, římský amfiteátr, kostel San
Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho a Petrarky, pevnost Medicejských, CORTONA, křivolaké uličky, etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje Valdichiana, Pienza– , ideální renesanční město, Palazzo Piccolomini nebo
malebné MONTEPULCIANO proslavené vynikajícím červeným vínem, možnost ochutnávky vína a specialit v původním šlechtickém sídle, možnost fakult. večeře za příplatek
5. den: etruská hrobka Ipogeo Volumni, PERUGIE,
město založené Etrusky, Palazzo dei Priori, krásná fontána ze 13. st., středověké uličky a průchody, etruská hrobka a nekropole, ASSISI– , proslulé středověké poutní
město sv. Františka a sv. Kláry, Giottovy a Lorenzettiho
fresky, relax u Trasimenského jezera nebo městečko
CASTIGLIONE del LAGO, 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, návštěva baptisteria, galerie
Pitti, kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, galerie
Uffizi (nutná rezervace) nebo
Accademia, odpočinek v za
hradách Boboli, atmosféra podvečerního města,
individuální večeře,
odjezd do ČR
7. den: návrat dopoledne
Ubytování na 1 místě v lázeňském městě Chianciano Terme.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel se snídaní, 2x
večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, případně pobytovou taxu, místního
průvodce ve Florencii a Sieně, dopravu vlakem, vstup
né do objektů a ochutnávky
(cca 80 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč
za 1x večeři.
Příplatek 700 Kč za
Uffizi (nutná rezervace).
Příplatek 224 Kč
za komplex. pojištění.

Majestátnost paláců města Orvieto

Kazatelna N.Pisana patří k tomu nej..

Víte, že má Siena nejkrásnější náměstí na světě?

Vypravte se s námi do srdce Toskánska, poznejte renesanční Florencii, gotickou Sienu a románskou Luccu.
Pro Vás, kteří máte slabost pro italskou historii, světoznámá muzea a galerie i atmosféru uliček, dobrou kávu
i vynikající kuchyni a shopping a jste pro leteckou přepravu pro pohodlí a ušetříte čas.
29.5.–2.6.

st–ne

17.990,-

91–058

1. den: odlet z Prahy odpoledne, přílet do města Bologna/Pisa, transfer do FLORENCIE, dle času procházka toskánskou metropolí
2. den: FLORENCIE– , prohlídka s místním průvodcem: Santa Maria Novella, Piazza della Signoria, Bargello, Santa Croce s náhrobky Florenťanů, Piazza Duomo,
dóm, Palazzo Vecchio a Michelangelův David, Giottova kampanila, Baptisterium a Cupola di Brunelleschi, atmosféra ulic a tržnic, dle zájmu kostel Santa Maria del
Carmini z 13. st. a kaple Brancacciů, večerní atmosféra u řeky Arno
3. den: polodenní výlet busem do města LUCCA, rodiště Pucciniho a oblíbené sídlo Karla IV., kouzelné náměstí, krásný dóm San Martino z 11. st., San Frediano
s mozaikami, San Michele in Foro s krásnou fasádou, vyhlídka, Via Fillungo, oblíbená obchodní ulice, ideální shopping, staré domky uvnitř bývalého amfiteátru, návrat
do FLORENCIE, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti a zahrady,
možnost společné večeře v trattorii
4. den: fakultativní výlet vlakem do SIENY– , kulturního centra Toskánska, náměstí Campo, jedno z nejkrásnějších světa, Palazzo Pubblico (Museo Cívico s obrazy a freskami), vysoká věž Torre del Mangia, výhled
na město, lodžie Capella di Piazza, fontána Fonte Gaia, Piazza del Duomo a Duom di Siena s nádhernou fasádou, uvnitř je Battistero di San Giovanni s krásnou křtitelnicí zdobenou reliéfy nejlepších sochařů, Ospedale di
Santa Maria della Scala s galerií nebo posezení v tradiční
místní trattorii, návrat a večerní Florencie; místo fakult.
výletu doporučujeme ind. návštěvu galerie Bargello
(Donatella, Ghiberti nebo Michelangelo) nebo galerie
Accademia (Michelangelův David) nebo indiv. výlet vlakem k archeologickému areálu Cittá di Fiesole s římským divadlem
5. den: FLORENCIE, nejstarší florentský kostel – bazilika
sv. Lorenza, Medicejská kaple, hrobky Medicejských s Michelangelovými náhrobky, obchodní ulice a trhy, dle zájmu nákupy, cesta vlakem na letiště, plán. přílet do Prahy okolo 22 h
CK si vyhrazuje právo záměn dnů a úpravu programu dle
jízdních a letových řádu.
Cena zahrnuje letenka Praha‑Pisa/Bologna‑Praha včetně letišt. tax, doprava do hotelu a zpět, 4x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, místního průvodce po Florencii a Sieně, místní
dopravu, vstupné (70 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za vstup do Ufizzi s rezervací.
Příplatek 250 Kč za komplexní pojištění.

Florencie jako na dlani

A38



Krásy Umbrie a Toskánska,
Perugia, město čokolády
Zažijte s námi pohodovou atmosféru známou z filmu Pod toskánským sluncem, zamilujete si kouzelná městečka v Umbrii, nadchnou Vás středověké památky, ochutnáte toskánská i umbrijská vína
a ochutnáte spousty čokolády.
4.6.–9.6.

út–ne

8.990,-

91–059

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h (ČB a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč), transfer přes Rakousko
2. den: cesta jižním Toskánskem, CORTONA, katedrála, radnice, místa spojená s filmem Pod toskánským sluncem, možnost oběda, ochutnávka vín, sýrů a uzenin, vyhlídky a středověké uličky, krásy Trasimenského jezera
a vzpomínka na slavnou bitvu vojevůdce Hanibala s Římany, ubyt. u Perugie
3. den: PERUGIA, věhlasná katedrála, okázalá radnice Palazzo dei Priori, fontána Fontana Maggiore ze 13. st.
(otec a syn Pisanové), největší kostel v Umbrii, středověké
uličky, umělecké poklady, umbrijská národní galerie, bohatá nabídka čokolád, možnost ochutnávky, TORGIANO,
nejslavnější vína z Umbrie (červená, bílá a sekty), muzeum vína a olivového oleje, pozdní návrat na ubytování
4. den: kouzlo Spoletského údolí, vína a románských
kostelů: MONTEFALCO, nejúchvatnějších ze všech vesnic údolí Spoleto, místní červené víno Sagrantino di Montefalco – ochutnávka vína Lungarotti a čokolády,
DERUTA, vesnice proslulá keramikou, SPELLO, možnost oběda, pohledy na vrcholky Monte Subasino, památky poutního města ASSISI– , dvoupatrová bazilika sv. Františka (Giottovy fresky), večeře a komentovaná
ochutnávka u hotelu
5. den: ORVIETO, město založené Etrusky na 300 m
vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, etruské hrobky
pod starým městem, lanovka, katedrála s překrásně zdobeným průčelím, studna sv. Patrika, návštěva podzemí
se sklepy, kde se lisoval olivový olej a chovali se holubi, archeologické muzeum, uličky, individuálně necropole, pevnost, možnost ochutnávky nejen známého bílého
vína Orvieto, nákup místních produktů, fakultativně večeře na rozloučenou – holub na orvietský způsob, odjezd
6. den: návrat do ČR v poledních hodinách
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a průběhu slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel se snídaní, 2x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobyt taxu, místní dopravu, ochutnávky a vstupné
do objektů (95 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůž. pokoj, 580 Kč za 1x večeři.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Orvieto, románsko-gotický dóm

Benátky, perla plující na vodě

Vyhledávané slavnosti v Benátkách – Karneval a Regata

A39

A41

A42

Benátky – pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami. Ostrovy Murano a Burano uchvátí romantikou a karnevalový průvod masek
potěší každého. Čeká vás nejslavnější
karneval světa. Chcete navštívit místo, kde se ženil George Clooney? Cesta tam bez nočního přejezdu!

Benátky – pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami, ostrovy Murano, Burano
a Torcello uchvátí romantikou a historií. Každého milovníka umění nadchnou početné galerie a kostely i okázalé slavnosti. Oslavte Velikonoce, svátky
gondol i Bienále umění v nejkrásnějším městě Evropy. Využijte státních svátků.

Mantova, Modena s překrásnou katedrálou, Verona,
město Romea a Julie, Padova, Ravenna se svými skvostnými mozaikami, Ferrara, Bologna s šikmými věžemi
a Benátky, klenot na Adriatickém pobřeží. Řada památek je zapsaná na seznamu UNESCO. A k tomu ještě
muzeum Ferrari od Kaplického, koupání v moři a nejstarší slavnost světel v Benátkách.

1.3.–4.3.

pá–po

5.590,-

91–060

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (ČB a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; Br za 400 Kč), přejezd do letoviska LIDO
DI JESOLO/CAVALLINO, ubytování, fakult. večeře
2.–3. den: BENÁTKY– , prohlídka historického města,
Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila,
Chiensa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Teatro la
Fenice, kostel San Paolo a Santa Maria Gloriosa dei Frari (Tizian, Bellini i Donatello) Scuola Grande di San Rocco
(fresky Tintoretto), Basilica di Santa Maria della Salute,
karnevalový průvod masek, divadelní a hudební představení na ulicích, Canal Grande a paláce, tržnice i židovská čtvrť, Ponte di Rialto, volný program; lodí po kanále
a na ostrovy Murano (ostrov sklářů) a Burano (barevný ostrov krajky), slavnostní masky pózují v uličkách pro
fotografy, odjezd 3. den večer
4. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt taxu, vstupné (60 €)
a všechny cesty lodí po Benátkách (cca 46 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůž. pokoj, 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

A40 – Benátky a ostrovy
benátské laguny letecky
Benátky jsou centrem kultury, místem konání světových uměleckých výstav a divadelních festivalů a v roce
2019 Bienále umění – La Biennale di Venezia. Cestujete pohodlně letecky a bezstarostně s průvodcem po
celou dobu s volností na individuální program.
17.5.–20.5.
25.10.–28.10.

pá–po
svátek

14.990,14.990,-

Benátky a ostrovy,
Velikonoce a La Biennalle

18.4.–22.4.
29.8.–2.9.
25.10.–29.10.

Velikonoce
slavnost gondol
podzimní svátek

5.590,5.590,5.490,-

91–063
91–064
91–065

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (ČB, svoz od 4 osob: HK, Pa,
Po, Br), transfer přes Rakousko
2.–4. den: BENÁTKY, prohlídka historického města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Teatro la Fenice
kostel San Paolo a Santa Maria Gloriosa dei Frari (Tizian,
Bellini i Donatello), Scuola Grande di San Rocco (freskyTintoretto), Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel), Bellini,
Bazilica di Santa Maria della Sallute, muzeum Peggy Guggenheimové, o Velikonocích atmosféra jarního svátku, a v termínu od 29. 8. zažijete slavnost gondol Regata Storica na Velkém kanále a možnost koupání, od
května do listopadu výstava v rámci 58. ročníku festivalu
La Biennale di Venezia – současné trendy světového výtvarného umění, Canal Grande a paláce, tržnice i židovská
čtvrť, Ponte di Rialto, event. volný program; lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů, dóm St. Maria e
Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov s rybářským městečkem a barevnými fasádami), event. Torcello (kdysi hlavní sídlo biskupa), tajemné
uličky Benátek, romantika kavárniček, odjezd 4. dne večer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
CK si vyhrazuje právo záměn programu 2.–4. dne.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel (2lůž. pokoje)
se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, pobytovou taxu, vstupné (50 €) a cesty lodí (třídenní 46 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč záloha na vstup na La Biennale.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

91–061
91–062

1. den: odlet z Prahy kolem poledne, transfer lodí do hotelu, dle času odjezd lodí do centra BENÁTEK, podvečerní atmosféra centra města
2. den: BENÁTKY– , prohlídka s průvodcem (Piazza
S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Chiesa della Pieta, Teatro la Fenice, kostel San Paolo a Santa Maria Gloriosa dei Frari (Tizian, Bellini i Donatello),
Scuola Grande di San Rocco (fresky Tintoretto), Chiesa di
San Zaccaria (renesanční kostel), Bellini, kostel Santa Maria della Sallute, muzeum Peggy Guggenheimové, Canal
Grande a paláce, tržnice i židovská čtvrť, Ponte di Rialto,
event. volný program (muzea, galerie, 58. ročník festivalu Benátské Bienále, možnost večeře a večerní město
3. den: pro zájemce výlet na ostrovy Murano (ostrov
sklářů) a Burano (ostrov barevných domů krajkářek a rybářů), Torcello (ostrov význačných památek),
4. den: individuální prohlídka ostrova Lido, nákupy,
před polednem lodí na letiště, odlet do Prahy
Cena zahrnuje zpáteční letenku Pha-Benátky‑Pha,
3x hotel na Lido di Venezia se snídaní, transfery lodí na
hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, 3denní jízdenku na MHD v Benátkách (40 €), vstupy do muzeí a galerií (30 €).
Příplatek 1.600 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 500 Kč za vstupenku
na Bienále.
Příplatek 200 Kč komplexní pojištění K5S.

Benátky, vstup do Arsenalu

Perly severní Itálie, UNESCO,
Benátky s koupáním

15.7.–21.7.

po–ne

9.990,-

91–066

1. den: večer odjezd z Prahy (ČB a po trase dle dohody, svoz od 4 os.: HK, Pa, Po; svoz z Br za 400 Kč), transfer do Itálie
2. den: MANTOVA– , renesanční město na břehu tří jezer, vévodský palác a Palazzo Te s jedinečnými malbami, renesanční chrámy od Albertiho, velké barokní divadlo, MODENA, středověké jádro, katedrála– , jedna
z nejkrásnějších románských staveb Itálie, věž Ghirlandina, Palazzo Ducale, návštěva výrobny balzamikového octa, ubytování
3. den: MODENA, návštěva jednoho z nejstarších trhů
v Itálii, (parmská šunka, parmezán, balzamikové octy…),
možnost nákupu, prohlídka Muzea Ferrari v MODENĚ – rodný dům zakladatele slavné automobilky – Enza
Ferrariho, multimediální expozice, původní budovu doplňuje ultramoderní přístavba – poslední stavba arch.
Kaplického, RAVENNA– , město s nádhernými mozaikami, někdejší hl. město Západořímské říše, antické a raně středověké památky, mausolea Gally Placidie a Theodoricha, hrob Dante Allighieriho, návrat do hotelu, večeře
4. den: VERONA– , město Romea a Julie, Juliin dům,
chrám San Zeno, římská aréna, PADOVA– , kaple
Scrovegniů, basilika Sant’ Antonio, historická universita s krásnou botanickou zahradou– , přejezd k moři do ROSALINA MARE, ubytování, fakult. večeře a večerní koupání
5. den: celodenní pobyt u moře nebo fakult. výlet
do města FERRARA– , renesanční město rodu Medici i d´Este, hrad a katedrála sv. Jiří ze 13. st. BOLOGNA, původně etruská Felsina, nejstarší univerzita Evropy, Piazza Maggiore s gotickou bazilikou a řadou paláců
(největší kostel na světě), Piazza San Stefano a 7 románských kostelů (5.–12. st.), 20 rodových středověkých věží a řady podloubí, gastronomické speciality – prosciutto a mortadela, tortellini, lasagne a tagliatelle, návrat
a v podvečer, koupání
6. den: BENÁTKY– , Piazza San Marco s byzantskou
bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Torre dell´Orologio,
San Giovanni e Paolo (křídlový oltářní obraz G. Belliniho),
jezdecká socha Colleoniho, bazilika Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. st., lodí po kanále, individ. Galleria
dell´Academia či muzeum Peggy Guggenheimové, možnost koupání na ostrově Lido nebo návštěva ostrovů Murano (sklářské dílny a muzeum, dóm s románskými
prvky a vzácnými mozaikami), Burano (krajkářské muzeum, rybářské domky s barevnými fasádami), večer vrcholí slavnost Vykupitele, projdete se po moři, oslavíte nejstarší svátek Benátčanů a o půlnoci zažijete ohňostroje
nad kanály a nad lagunou, odjezd do ČR v noci
7. den: návrat do ČR po poledni
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a možnosti místní dopravy v průběhu slavnosti v Benátkách. Dva noclehy jsou u moře a umožňují celodenní relax a koupání.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeře, dopravu vlakem a lodí do Benátek a na ostrovy, pobyt. taxu,
vstupné a fakult. akce (85 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 360 Kč za vstup a rezervace Mantova – Palazzo Te. Příplatek 400 Kč záloha za vstup a rezervaci kaple Scrovegniů Padova.
Příplatek 550 Kč za dopravu na fakultativní výlet 5. den
(od 20 os.). Příplatek 1.200 Kč za 2x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

itálie

Benátský karneval
tam bez nočního přejezdu



A — Kultura a příroda Evropy

Benátský karneval – divadlo vynesené na ulici
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Limone na břehu Lago di Garda

A43



Nejkrásnější italská jezera
a zahrady
Okouzlí vás malebná městečka, plavby loděmi, středověké kostely, alpské vyhlídky a subtropická vegetace, navštívíte známá i neprávem opomíjená místa na
pomezí Alp a Středomoří, cesta do Itálie bez nočního přejezdu.

A — Kultura a příroda Evropy itálie

15.5.–19.5.

st–ne

5.990,-

92–067

1. den: odjezd z Prahy v nočních hodinách (Br, HK, Pa,
Po, Sv, Lit, VM)
2. den: ráno jezero Lago di Garda, městečko RIVA
DEL GARDA, středověký ráz centra města, kamenná
věž, vodní tvrz, lodní výlet do oblíbeného letoviska LIMONE, proslavené pěstováním citrónů, staré kamenné
domy a úzké uličky, Malcesine pod horou Monte Baldo
3. den: SIRMIONE, městečko na poloostrově jezera Lago di Garda se středověkým vodním hradem a termálními
lázněmi, možnost výletu člunem kolem ostrůvků nebo návštěva hradu, dále jezero Lago di Iseo obklopené
skalními stěnami (2.000 m), prohlídka města ISEO, výlet
lodí na největší jezerní ostrov v Evropě Monte Isola,
kostel Panny Marie, rybářské vesničky, olivové háje, kouzelné výhledy, údolí řeky Brembo, lázeňské městečko San
Pellegrino Terme, proslulé pramenitou vodou
4. den: jezero Lago di Como pod vrcholy Rétských Alp,
LECCO, kostel s nejvyšší věží celé Lombardie, fakult. celodenní výlet, přejezd lodí nebo vlakem do VARENNY,
schodišťové uličky, terasovité zahrady Villy Monastero,
městečko BELLAGIA s malebným přístavištěm, domy
s barevnými okenicemi, kamenná schodiště, překrásné zahrady rezidence Melzi, návrat do Lecca, noční přejezd do ČR
5. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakult. služby, lanovku, vlak, lodní výlety.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 900 Kč za 2x večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Malcesine, hrad Castello Scaligero

Městské hradby v Sirmione

A44

A45

Překrásná scenérie jezera a jeho břehů pokrytých olivovými háji, citrusovníky a jasmíny a nad tím vznešené
panorama Dolomit, hrady nad vodou, líbezná městečka se středověkými památkami, zahrady a vily, Verona,
město na seznamu světového dědictví UNESCO.

Krásy severoitalských jezer Lago di Garda a Lago di
Tenno. Romantika Verony i s operním představením.

Krásy Lago di Garda
a Opera ve Veroně

Léto na jezeře Garda
s koupáním

14.6.–21.6.
24.8.–31.8.

pá–pá
so–so

10.990,10.990,-

92–068
92–069

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl), transfer
2. den: vycházka kolem magického jezera Lago di
Molveno pod vrcholy východní stěny masivu Brenta, lanovkou na Pradel, odtud pěší výlet (2 h) jedinečnou krajinou západních Dolomit, přejezd panoramatickou cestou nad údolím řeky Sarca, vodopády Varone
3. den: putování v okolí krásného jezera Lago di Garda, procházka podél jezera Lago di Ledro s výhledy na
majestátní vrcholky, Monte Tremalzo a Cima Tuflungo,
výlet skalnatou krajinou do lázeňského městečka RIVA
DEL GARDA
4. den: odpočinkový den, koupání v jezeře
5. den: městečko MALCESINE na břehu Lago di Garda pod pohořím Monte Baldo, možnost koupání, polodenní turistika na hřebeni Monte Baldo, možnost výjezdu lanovkou, procházky na horských loukách
s panoramatickými výhledy na jezero a hory, pro zdatnější panoramatická cesta na Cima delle Pozzete
(2.132 m n.m.) výhledy na jezero a okolí
6. den: výlet do města trident (TRENTO), římské Tridentium, gotický dóm a chrám sv. Petra, Palazzo Pretorio, Torre Civica, ARCO, kamenné uličky, náměstí, katedrála, možnost výstupu k hradu na skále, výhledy na
severní část jezera, údolí řeky Sarca a hory
7. den: SIRMIONE, městečko u jezera Lago di Garda
s malebnými uličkami a lázněmi, VERONA– , město
Romea a Julie s antickým amfiteátrem, paláce a kostely s nádhernou výzdobou
8. den: návrat do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu, 5x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, lanovky, loď, vstupné (60 €).
Příplatek cca 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj (info v CK).
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

6.8.–11.8.

Aida

10.590,-

92–070

1. den: odjezd z Brna brzy ráno, svoz z Prahy, večer ubytování v oblasti italského jezera Lago di Garda
2. den: Malcesine, hrad Castello Scaligero ze 13. st.,
muzeum, vyhlídky z Monte Baldo, fakultativně lanovkou, RIVA DEL GARDA, krátká zastávka, vodopády
Varone, panoramatickou cestou přes středověké vesničky k tyrkysovému jezeru Lago di Tenno
3. den: VERONA– , město Romea a Julie, románská
bazilika San Zeno Maggiore, Castel Vecchio, muzeum,
Piazza delle Erbe a Piazza dei Signori, paláce, náhrobky
Scaligerů, věž Torre Lamberti, nám. Bra, římský amfiteátr, Juliin dům se slavným balkónem, antický most Ponte Pietra, pozůstatky římského divadla, nádherné renesanční zahrady Giardini Giusti
4. den: muzeum olivového oleje, ochutnávka vín
v oblasti Bardolino ve vinařství, SIRMIONE, malebné
městečko na břehu jezera Lago di Garda, termální pramen Boiola, výlet lodí, odpočinek na pláži, návrat na hotel, podvečerní odjezd na představení opery ve Veroně, návrat na hotel cca ve 2 hodiny v noci
5. den: dopoledne přejezd k ROVERETU, kruhový dvoupatrový památník Castel Dante, připomínající 20 tis. obětí
1.svět. války, jeden z největších zvonů na světě, ulitý ze zbraní, La Campana dei Cauduti (Zvon padlých), TRENTO, katedrála, biskupský zámek Buonconsiglio, večer odjezd
6. den: příjezd do ČR ráno (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, 3x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobyt. taxu a vstupné (cca 80 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 870 Kč za operu Aida ve Veroně.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

A46



Opera ve Veroně
a Lago di Garda
Jezero Lago di Garda, starobylá města, antické památky a jedinečnéá představení ve veronské aréně – Verdiho Aida.
19.7.–22.7

Lago di Garda pod štíty skal

Verona, město památek a milenců
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Sirmione, klenot obklopený vodami Lago di Garda

Aida

5.990,-

92–071

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Tr, Jar, HK, Pa, Po a dále po trase)
2. den: cesta přes Dolomity do oblasti Lago di Garda, ARCO, městečko pod strmými vápencovými útesy Alp se
středověkým hradem a arboretem, přímořský ráz, RIVA
DEL GARDA, historické městečko na okraji jezera Garda, MALCESINE se Scaligerským hradem a s otáčivou lanovkou na Monte Baldo (fantastické výhledy) nebo koupání v jezeře, hotel u VERONY
3. den: SIRMIONE, letovisko na jezeře Garda, hrad Scaligerů, Catullova vila, největší římská vila v severní Itálii, krásné pláže a teplá voda, relaxace u jezera, pro
zájemce výlet kolem jezera – PESCHIERA, malebné rybářské městečko LAZISE; odpoledne VERONA– , Scaligerský hrad, římské divadlo, fantastické kostely, volno
před představením, večer velkolepé provedení Verdiho Aidy ve veronské Aréně, představení končí po půlnoci, pak noční transfer do ČR
4. den: návrat do ČR po poledni (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1 x hotel u Verony, vstupenku na představení, průvodce; nezahrnuje léčeb. poj. a vstupné (40 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč za 1x večeře.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Jen racci a vy shlížíte na Castello Doria

Parmská šunka, sýr a Lambrusco vás nenechají chladnými

Emilia-Romagna, kraj umění a kultury a lákavého jídla, kraj, kde kopce regionu na jihu zdobí hrady a rovinaté pláně ustupují apeninským vrcholkům. Památky, včetně několika zapsaných na seznamu UNESCO,
vznešené paláce a chrámy, ale i moderní stavba Kaplického – muzeum Ferrari překvapí každého, termální lázně a možnosti ochutnávat místní speciality – parmská šunka, ocet balsamico a sýr parmezán i víno
lambrusco jistě potěší každého milovníka italské kuchyně. Zájezd v době státního svátku. Cesta zpět
bez nočního přejezdu.
3.5.–8.5.

svátek

7.990,-

91–072

1. den: odjezd z Prahy v 20h, (svoz od 4 osob: HK, Pa; Br
za 400 Kč), transfer do Itálie
2. den: MANTOVA– , renesanční město na břehu tří jezer – Lago Superiore, Lago di Mezzo a Lago Inferiore, prohlídka vévodského paláce (po Vatikánu 2. největší palác
v Itálii) nebo vévodský zámek Palazzo Te (jedinečné fresky, komnata obrů), renesanční chrámy od Albertiho, velké barokní divadlo Teatro Bibiena, kouzlo úrodného kraje Emilia Romagna, MODENA, středověké jádro města,
katedrála– , jedna z nejkrásnějších románských staveb
Itálie, věž Ghirlandina, Palazzo Ducale, návštěva tradiční
výrobny balzamikového octa (aceto balsamico), ubytování v Modeně, fakultativně večeře
3. den: MODENA, ranní návštěva historického trhu, jeden
z nejstarších trhů v Itálii, typické potraviny z okolí Modeny
(parmská šunka, parmezán, balzamikové octy...), možnost
nákupu, prohlídka Muzea Ferrari v MODENĚ – poslední
stavba architekta Kaplického (snová auta, v případě zájmu
je možná i jízda na trenažeru F1 za 25 € /8 min. – nutná rezervace), přejezd do MARANELLA a exkurze do expozice Ferrari; PARMA, historické centrum města, lombardsko-románský Parmský dóm s kampanilou, baptisterium
s překrásnými freskami (jedny z nejvýznamnějších té doby), Vévodský palác s nejkrásnějším italským barokním divadlem, Piazza Della Pace, Piazza Garibaldi, individuální
volno, možnost nakoupit oblíbený sýr parmezán – Parmigiano (tradice výroby delší než 700 let) a ochutnat další lahůdky italské gastronomie (lanýže, speciality z hříbků z Borgotara a vína z Parmských vrchů – ač nejsou příliš známá,
mnohá mají značku kvality DOC), ubytování, fakult. večeře
4. den: Torrechiara, zastávka u nádherného hradu
z 15. st., exkurze do rodinné výrobny parmské šunky,
CASTELL´ARQUATO, jedna z nejkrásnějších vesnic v okolí řeky Pád spjatá s pohnutou historií, nádherné náměstí Piazza Matteotti, nejkrásnější stavba je Pallazzo Pretorio ze
13. st. a Rocca Viscontea, pevnost rodu Viscontiů, lázeňské městečko SALSOMAGGIORE, lázeňská architektura
ve stylu art deco, koupání v secesních termálních solných
lázních, variantně prohlídka města a parků, fakult. večeře
5. den: BOLOGNA– , původně etruská Felsina, nejstarší univerzita Evropy, Piazza Maggiore s gotickou bazilikou San Petronio a řadou paláců (největší kostel na světě),
Piazza San Stefano a 7 románských kostelů, 20 rodových
středověkých věží a řady podloubí, gastronomické speciality prosciutto (šunka) a mortadela, tortellini, lasagne
6. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, vstupné a fakult. akce (75 € )
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 990 Kč za 2x večeře (2. a 3. den).
Příplatek 360 Kč záloha za vstupné
a rezervaci Mantova – Palazzo Te.
Příplatek 490 Kč za večeři 4. den.
Příplatek 192 Kč
za komplexní
pojištění.



Ligurská riviéra a Cinque Terre s koupáním
Co je to Ligurie? Skalnaté divoké pobřeží 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,
vinařských a rybářských vesnic pod ochranou UNESCO. Cinque Terre vás určitě okouzlí, místní víno zachutná a koupání na riviéře osvěží. Zájezd s ubytováním u moře umožňuje variantní program a každodenní koupání.
1.7.–7.7.

svátky

10.990,-

91–073

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl; svoz od 4 osob: HK, Pa;
Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: cesta pohořím Appenino Ligure, JANOV,
hlavní město regionu, katedrála San Lorenzo, kostel El
Gesú, klášter Sant´Andrea, palác San Giorgio, kde napsal Marco Polo svůj Milión a kde je rodný Kolumbův
dům, Palazzi dei Rolli– , četné galerie, návštěva světoznámého akvária a kouzlo přístavu, ubytování a procházka u moře nebo koupání
3. den: kouzlo pobřeží Ligurie a Ligurské riviéry,
VENTIMIGLIA a přímořská Villa Hanbury na mysu
Mortola, exotická zahrada (na 3.000 tropických rostlin) a vinařská středověká horská vesnice Dolceacqua s hradem (světoznámé víno Rossese, možnost
ochutnávky), cesta kolem SAN REMA, města filmových
festivalů, koupání na plážích Ligurské riviéry nebo
variantně historické centrum města, CERVO, snad nejkrásnější přímořská vesnice, kostel San Giovanni Battista nad mořem, kouzlo uliček, 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. st., návrat na ubytování
4. den: fakult. cesta lodí z CAMOGLI (přímořské městečko, vysoké barevné domy v terasách, hrad), podél divokého pobřeží k opatství San Fruttuoso z 8. st. odříznutému od světa, koupání na malé pláži před
opatstvím nebo turistika stezkou do skal s vyhlídkami, lodí do malebného PORTOFINA, zátoka oblíbená
fotografy a celebritami, cesta kolem městečka SANTA
MAGHERITA DI LIGURIA, známé přímořské letovisko
s krásnou promenádou a plážemi, koupání, RAPALLO,
promenáda, hrad, fakultativně večeře za příplatek

Katedrála v Janově

5. den: opevněné městečko VARESE LIGURE („borgo
rotondo“) pod Ligurskými Apeninami, ráj pro fotografy, starý kamenný most, ochutnávka místních specialit,
koupání na krásných plážích Sestri Levante, možnost turistiky v okolí, Punta Manara s překrásnou vyhlídkou na pobřeží Levantské riviéry, návrat na ubytování,
variantně celodenní pobyt u moře a koupání, fakultativně večeře za příplatek
6. den: unikátní oblast typických přístavních vesniček Cinque Terre – , MONTEROSSO, koupání a pobyt na pláži a kombinace lehké i středně náročné
turistiky s cestováním vlakem po pobřeží nebo lodí při pobřeží a procházka pohodlnou „Cestou lásky“,
koupání a relax u moře, výhledy a romantická zákoutí, návštěva jednotlivých vesniček (MONTEROSSO, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA, RIOMAGGIORE), případně (individuálně) možnost lodí do PORTOVENERE, na
závěr LA SPEZIA, velký obchodní a vojenský přístav, odjezd pozdě večer
7. den: návrat do Prahy brzy odpoledne
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.
Ubytování na 2 místech, vždy u moře umožňuje koupání.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakultativní výlety, lodní jízdenky, vlak, vstupné (80 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za 2x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

itálie

Italská Emilia Romagna,
za uměním, auty Ferrari
a gastronomií

A48

A — Kultura a příroda Evropy

A47

Poklidné pláže Monterosso

Portovenere
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Tremezzo – zahrada vily Carlotta. No není krásná?

A50

A51

Zájezd pro milovníky květin, krásných zahrad
a půvabných letovisek do oblasti Jižního Tyrolska, severoitalských jezer i Švýcarska. 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, které dotvářejí
atmosféru pro nádherné vily navržené věhlasným italským architektem Andreem Palladiem. Navštivte ráj
památek UNESCO: Verona, Vicenza, Padova.

Pojeďte s námi objevovat rozkvetlé Lazio a načerpat
inspiraci pro vaše zahrady nebo jen žasnout nad tou
nádherou jarní Itálie. Ve Viterbu zažijete středověkou tradici květinových slavností, odpočinete si
u sopečného jezera Lago di Bolsena a bude se vám tajit dech při výhledech z městeček Civita di Bagnoregio,
Montefiascone a Orvieto.

3.5.–8.5.

A — Kultura a příroda Evropy itálie

Zahrady Villa Lante nedaleko Viterba vás prostě omráčí

A49

Nejkrásnější zahrady Itálie

svátek

7.390,-

92–074

1. den: odjezd večer z Prahy (HK, Pa, Br; svoz od 4 os.: Ol
za 250Kč), noční přejezd do Rakouska
2. den: Jižní Tyrolsko, hrad Tirol nad Meranem – srd
ce historického Tyrolska, prohlídka zámku a zahrady
Trauttmansdorff, ukázky různých typů zahrad, dřeviny
z celého světa, typická jihotyrolská vinice, růžová zahrada a zahrada s kaméliemi, geologická kamenná zahrada,
aj., překrásné výhledy na jedno z nejmalebnějších alpských údolí v Itálii, MERANO, přitažlivé lázeňské městečko plné kaváren ve stylu belle époque, dle časových možností zastávka u kaskády vodopádu Varone vytvořené
ledovcem, výstup k vodopádům přes botanickou zahradu
3. den: Lago di Garda, městečko Gardone riviera, botanická zahrada André Heller se zakomponovanými sochami Keithe Haringa a Roye Lichtensteina, množství květů, rostlin a stromů, zahrada Vittoriale, 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, malebné město TREMEZZO a zahrady vily Carlotta, založené v 17. st., půvaby italské zahradní architektury, překrásné květinové
kompozice na terasách, fakult. lodní výlet do městečka
BELLAGIO, místo, které inspirovalo kasino v Las Vegas,
kamenná schodiště a domy s barevnými okenicemi, safírově modré přístaviště, překrásné zahrady vily Melzi
Giardini, trajektem zpět na západní pobřeží jezera
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 ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt přes jezero
Como, 3x hotel, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakultativní služby,
vstupné (75 €), další plavby lodí a lanovky.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 960 Kč za 3x večeři.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Rozkvetlé Trauttsmansdorffské zahrady u Merana
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Procházet se v zahradách villy Garzoni

Kouzelné zahrady
Benátska a Palladiovy vily

8.5.–12.5.
5.6.–9.6.

st–ne
st–ne

8.890,8.890,-

92–075
92–076

1. den: odjezd z Prahy ráno, (Be, Pl a po trase), INNSBRUCK,
návštěva zámku Ambras s nádhernými zahradami
2. den: VERONA, náměstí Piazza delle Erbe a Piazza dei
Signori, paláce a památky – Casa di Giulietta, Archa Scaligere, Palazzo della Regione, Loggia del Consiglio, prohlídka zahrad Giardino Giusti, patří mezi nejkrásnější renesanční zahrady v Itálii; VICENZA s renesančními
paláci postavenými význačným rodákem Andreou Palladiem, vyhlídka od poutní baziliky di Monte Berico,
významné dílo Palladia renesanční Villa La Rotonda
ze 16. st., Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo Civico, Museo Naturalistico, Museo Diocesano
3. den: Villa Pisani – Nazionale s překrásnou zahradou
ležící u městečka Stra, benediktinský klášter Abbazia
di Praglia situovaný na úpatí kopců sopečného původu
Colli Euganei; zahrady Barbarigo – Pizzoni Ardemani
u městečka VALSANZIBIO, zahrada slavného architekta
Berniniho, nejzachovalejší barokní park světa, kašny, rybníky a vodotrysky, potůčky, jezírka a studánky
4. den: PADOVA, historické centrum, Prato della Valle,
Basilica di Sant´Antonio, Piazza del Santo s jedinečnou
renesanční jezdeckou sochou od Donatella, nejstarší
univerzitní botanická zahrada Orto Botanico– , Piazza dei Signori, Palazzo della Regione, Café Pedrocchi,
barokní Villa Contarini ze 16. st., obrovský park s kanály, jezery a zahradou, přejezd k jezeru Lago di Garda,
krátká zastávka v MALCESINE, nocleh v jižním Tyrolsku
5. den: zastávka ve WATTENS, návštěva muzea Křišťálového světa Swarovski, návrat do ČR večer (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (160 Kč),
dopravu na výlet, veškeré vstupné a taxi (80 €). Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj, 1.100 Kč za 3x večeři.

A32 – Řím, Vatikán a zahrady
Tivoli a květinový koberec
5denní zájezd za památkami Říma, zahrady Borghese,
zahrady Tivoli a jedinečná květinová slavnost.
6.6.–10.6.

čt–po

7.590,-

91–051

Podrobné informace zájezd A32 na str. 18. Info v CK.

Kamenné sochy v zahradách Bomarza

Zahrady kraje Lazio
a Den květin ve Viterbu

26.4.–1.5.

pá–st

8.990,-

91–077

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl, svoz od 4 osob: HK, Pa;
Br za 400 Kč), přejezd do Itálie
2. den: Civita di BAGNOREGIO, pohádkové středověké městečko na skalním ostrohu s kamennými domky
a fantaskními výhledy do kraje, přírodní zahrada Lazia,
zemní pyramidy, speciality zdejší gastronomie či návštěva sklepů hloubených Etrusky, BOLSENA, kouzelné město nad největším jezerem vulkanického původu v Evropě, hrad, katedrála Santa Cristina, MONTEFIASCONE
na okraji kráteru vyhaslé sopky u jezera Lago di Bolsena, vévodí mu katedrála ze 17. st., hrobka biskupa Fuggera, milovníka zdejšího legendárního vína Est! Est!
Est!, ochutnávka a možnost nákupu
3. den: krásné zahrady Itálie: CAPRAROLA, pozdně
renesanční venkovská vila Palazzo Farnese s freskovou výzdobou a krásnými zahradami, BAGNAIA, Villa
Lante, elegantní renesanční zahrady a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru, pozoruhodný systém
rozvodu vody, snad nejkrásnější zahrady Lazia, TUSCANIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se 2 románskými kostely v lombardském stylu
na místě etruské akropole – exteriéry a reliéfy, VITERBO,
bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami, monumentální papežský palác se síní, kde se ve
13. st. scházelo konkláve, slavnost květů San Pellegrino in Fiore, krásné květinové dekorace na kašnách,
balkónech, domech, nádvořích a studnách i chodnících –
soutěží celá čtvrť, hostitelé ve středověkých kostýmech
vzdávají hold květinám, květinový trh, individ. možnost
přejezdu místní dopravou a koupání v termálech Terme
dei Papi nebo možnost večeře
4. den: den ve fantastických zahradách Sacro Bosco
(Svatý les, též zvané Park příšer) v údolí pod zámkem Orsini v BOMARZU, gigantické sochy a objekty v manýristických zahradách, GARAVICCHIO, Giardino dei Tarocchi – zahrada Mysterií, srovnávaná s parkem Güell A.
Gaudího v Barceloně nebo Palais Ideal Ferdinanda Chevala ve Francii, fantastické sochy od různých světových
autorů ukryté v zeleni
5. den: ORVIETO, město založené Etrusky na vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, etruské hrobky pod starým
městem, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, možnost
návštěvy podzemí, park kolem bývalé pevnosti, možnost
ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup
místních produktů, fakultativně večeře na rozloučenou, večer odjezd do ČR
6. den: návrat odpoledne
Ck si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám při slavnostech.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, příp. pobyt.
taxu, vstupné a ochutnávky (70 €).
Příplatek 1.800 Kč 1lůžkový pokoj,
550 Kč za 1x večeři v Orvietu.
Příplatek 192 Kč za komplexní
pojištění.

Víno z Chianti je pravý nektar

A52

A53

Jižní Toskánsko a etruský kraj Lazio

út–ne

8.990,-

91–078

1. den: odjezd v 17 h z Prahy, (Pl po trase dle dohody;
svoz od 4 osob: HK, Pa; Br za 400 Kč), přes Rakousko
2. den: SAN GIMIGNANO– , kulturní i gastronomický klenot Toskánska, poutní kostel, prohlídka středověkého městečka rodových věží, kde jako by se zastavil
čas, obchůdky s řemeslnickými dílnami a s toskánskými produkty (uzeniny, sýry, olivové oleje), možnost
oběda, fakultativně ochutnávka místních sýrů a vína
Vernaccia s výkladem a výhledy na okolí, večeře
3. den: cesta kouzelným krajem Chianti, RADDA IN
CHIANTI, městečko z 6. st. spojené s regionem Chianti,
obchod s místními delikatesami, hrad Meleto přestavěný
v rokokové letní sídlo uprostřed vinic, ochutnávka olivových olejů, klášter Badia na místě poustevny z 8. st., klášterní sklepy, ochutnávka vín, BROLIO, sídlo barona Ricasoli, ministerského předsedy a propagátora toskánských
vín, prohlídka zámku, kaple, parku s vyhlídkami, vinařství
a historických i moderních sklepů s ochutnávkou vín
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 rodinného vinného statku v Chianti DOCG, prohlídka s ochutnávkou vín,
fakultativně večerní ochutnávka sýrů, vín, uzenin, paštik, olivových olejů a dalších místních produktů s výkladem
5. den: MONTERIGGIONI, opevněná vesnička na kopci
proslavená Dantovým Peklem, plná romantických zákoutí
kamenných domů a květin, nákup místních specialit,
SIENA– , jedno z nejkrásnějších měst Toskánska,
odvěký rival Florencie, prohlídka katedrály s mozaikovými
podlahami a kazatelnou od Pisana, nejkrásnější náměstí
Itálie Piazza del Campo s radnicí a věží, renesanční paláce,
možnost oběda, uličky plné restaurací, vinoték a obchodů
s místními produkty, fakultativně večeře na rozloučenou
6. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn pogramu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v místech ochutnávek.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani, 1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobyt. taxy, vstupné a ochutnávky (90 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 650 Kč za 1x večeři v Sieně.
Příplatek 730 Kč za Brolio – zámek, vinařství a ochutnávku vín (min. 20 os.).
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Tiché náměstí a Palazzo Comunale v Montepulcianu

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, sopečná jezera, přírodní termály, idylická krajina toskánského venkova, pro lehkou turistiku jako stvořená, proslulá vína, skvělá gastronomie
a krásné koupání v moři i termálech…to vše vás čeká tento prázdninový týden.
19.8.–25.8.

po–ne

10.490,-

91–079

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (Pl nebo ČB, svoz od 4 osob:
HK, Pa; Br za 400 Kč), noční přejezd
2. den: CIVITA DI BAGNOREGIO, kouzelné raně středověké městečko na dvou skalních ostrozích spojených pouze mostem s výhledy do kraje divokých údolí
se zemními pyramidami, muzeum a ráj suvenýrů, ochutnávka vína, třeba i EST!EST! EST!, VITERBO, bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami, nejstarší čtvrť San Pellegrino s kašnami, bohatě zdobené
paláce, zajímavé fontány a zahrady, ochutnávka vína
a specialit
3. den: CAPRAROLA, pozdně renesanční venkovská
vila Palazzo Farnese se vzácnou freskovou výzdobou
a zahradou s fontánou, TARQUINIA, jedinečná etruská
nekropole, hrobky s nádhernou výzdobou– , koupání v moři a odpočinek na pláži, TUSCANIA, bývalé biskupské sídlo se dvěma románskými kostely v lombardském stylu (exteriéry)
4. den: BOLSENA, město na břehu největšího jezera vulkanického původu v Evropě, středověké centrum, hrad,
katedrála Santa Cristina a výhledy na stejnojmenné jezero, přejezd k přírodnímu divu kraje Saturnia, přírodní termální lázně, koupání v travertinových kaskádách s jezírky se sirnou vodou (připomínají turecké
Pamukkale), cesta do oblasti unikátních cest ďáblů
vytesaných Etrusky ve skalách (vie cave) a výborných vín, turistika romantickou krajinou s úžasnými vyhlídkami na město na vysoké skále, PITIGLIANO, město
na skalním výběžku, středověké uličky, bývalé židovské
ghetto (muzeum), akvadukt, palác Orsiniů, vyhlídky do
kaňonu, podvečerní atmosféra, ochutnávka vín a místních specialit
5. den: půvabné městečko SOVANA se zříceninou hradu rodu Aldobrandeschi, paláci a románským dómem,
archeologický areál s etruskými skalními hrobkami v přírodě (Tomba Ildebrando, Tomba Pisa)
a fascinujícími skalními cestami, lehká turistika, SORANO, město jak 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. st.,
zastávka v renesančním
městě P IENZA– , rezidenční město papeže

Pia II., Piazza Pio II., dóm, výstavný Palazzo Piccolomini,
hotel v Chianciano Terme, fakultativně večeře
6. den: MONTEPULCIANO, historické centrum, Palazzo Comunale, renesanční studna, ochutnávka vína
a gastronomických specialit kraje, možnost nákupu, SIENA– , město patronky Toskánska Kateřiny Sienské, fakult. prohlídka s místním průvodcem, kostel S. Domenico, klášter Kateřiny Sienské, románsko-gotický dóm
s fasádou z barevného mramoru a s jedinečnými mozaikovými podlahami, bohatě zdobené baptistérium, nejkrásnější náměstí Itálie Piazza Campo, místo konání světoznámého Palia, kostely, paláce, muzea, fakultativně
italská večeře na rozloučenou, noční přejezd
7. den: návrat do Prahy dopoledne
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a aktuálních dopravních podmínek.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, průvodce po Sieně, pobyt. taxy, fakult. služby a vstupné (75 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 990 Kč za 2x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

itálie

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.

A — Kultura a příroda Evropy

Gurmánské Toskánsko
a víno kraje Chianti

20.8.–25.8.

Pohádková města etruského kraje Lazio

Nemáte taky chuť?

Historické městečko Bagnoregio jako ve snu
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Dóm v Miláně zní jako varhany

Vernazza, klenot Cinque Terre

A54

Milano, Turín, Janov
a krásy Cinque Terre
letecky a rychlovlakem
Jedinečný eurovíkend na trhu. Letecký a vlakový eurovíkend do Milána, metropole proslulá jako město módy i město Leonarda da Vinci (letos akce ke 500. výročí
úmrtí), se spoustou památek, nádherným dómem, divadlem La Scala, muzei i slavnými obchodními pasážemi a slavnou freskou Poslední večeře páně (individuálně). Poznáte Turín, jako město památek, aut značky
Fiat, jako výrobce kávy Lavazza a vermuthu Martini a Janov, středověké město Marca Pola s akváriem
a možností vyjet do pověstných vesniček Cinque Terre.

A — Kultura a příroda Evropy itálie

11.9.–15.9.

st–ne

17.990,-

91–080

1. den: odlet z Prahy do Milána brzy odpoledne, transfer do hotelu, MILANO– , centrum historie, uměni
a módy, gotický Dóm, obchodní pasáž Galerie Viktora Emanuela II., individuální volno
2. den: MILÁNO a pocta Leonardu da Vinci 500 let:
Duomo di Milano (největší gotická stavba Itálie, možnost vyhlídky ze střechy katedrály), zámek Castello
Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek
s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta,
návštěva galerie Pinacoteca di Brera, jedna z nejslavnějších obrazáren světa (Mantegna, Rafael, Rembrandt,
Bellini), Museo d´Arte Antica, sbírka starožitností i uměleckých děl (Tizian, Van Dyck, poslední Michelangelovo sousoší Pieta Rondanini), Basilika di Saint Ambrogio
– nejstarší sakrální stavba města, individuální volno k procházkám a nákupům
3. den: cesta nejrychlejším vlakem Evropy Frecciarossa do města TURÍN (TORINO), město historie a designu s dějinami od dob Římanů (Porta Palatina), město
aut Fiat i výrobce kávy Lavazza nebo vermuthu Martini,
hrad, královský palác a zahrady Venaria a řada paláců,
dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. roucha, posvátná relikvie
Turínské plátno, atmosféra města nebo návštěva slavného Muzea automobilů, zpět regionálním vlakem
4. den: fakultativní výlet vlakem na pobřeží, JANOV,
individuálně prohlídka, katedrála San Lorenzo, kostel El
Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión a kde je rodný Kolumbův dům, Palazzi
dei Rolli– , světoznámé akvárium a kouzlo přístavu
a zpět do MILÁNA nebo variantně s průvodcem vlakem
do vesnic Cinque Terre– , romantické vesničky propojené pouze lodí nebo vlakem, turistika nebo střídání
vlak, loď, turistika a koupání, návrat vlakem do MILÁNA,
variantně celodenní pobyt v MILÁNĚ s možností návštěv
muzeí, Monumentálního hřbitova nebo ulic módy (Corso Buenos Aires, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele)
5. den: MILÁN, světové centrum módy, milánský „Zlatý čtyřúhelník“ (Quadrilatero d´Oro) s obchody módních návrhářů, exteriéry divadla La Scala a po individ. objednávce (na dopoledne), slavná Leonardova malba
Poslední večeře v kostele Santa Maria delle Grazie, odpoledne transfer na letiště, předpokládaný návrat do Prahy po 21. hodině
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle aktuálního počasí a dopravních podmínek.
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Milano-Praha
vč. letištních tax, zpáteční vlak Milano-Turín, 4x hotel se
snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu (cca 8 € – platba na místě), stravu a veškeré vstupné (60 €)
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč záloha na vlak do Janova.
Příplatek 500 Kč záloha
na katedrálu v Miláně.
Příplatek 250 Kč za komplexní pojištění K5S.

A55

A56

Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala
a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu a město
labužníků a město módy. Zažijeme operní představení na jedné z nejslavnějších operních scén světa a výstavy Leonardo da Vinci u příležitosti 500. výročí jeho
úmrtí génia…

Vydejte se do jednoho z nejromantičtějších koutů Evropy na pomezí dvou států – Itálie a Švýcarska, kde se
nad malebnými jezery tyčí vysoké hory.

Milano a opera v La Scale
a Leonardo da Vinci

A
B

18.9.–21.9.
st–so
18.9.–21.9.
st–so
A – Autobusem

6.990,91–081
15.490,91–082
B – Letecky

1. den: Program A) odjezd z Prahy večer (HK, Pa, Po, Lit,
Sv, VM, Br), cesta do Itálie
Program B) odlet z Prahy do Milána, transfer do hotelu,
prohlídka centra a katedrála
2. den: MILÁN– , pulsující město Lombardie, město
umění, návrhářství a světové módy, Piazza Duomo s gotickou katedrálou Duomo, vyhlídka ze střechy katedrály (za jasného počasí je vidět až do Švýcarska), stylová
obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., možnost ochutnat v Il Salotto nejlepší kávu v Miláně, prohlídka slavné nástěnné malby Leonarda da Vinciho Poslední večeře Páně v kostele Santa Maria delle Grazie, dále
varianty: výstava Leonardo da Vinci Parade, (k 500.
výročí úmrtí) v muzeu Scienza e Tecnologia nebo nákupy
v úzkých dlážděných milánských uličkách nebo na Corso
Buenos Aires, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele
3. den: Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, Museo d’Arte Antica, sbírka maleb
(Tizian, Van Dyck, Michelangelo), Pinacoteca di Brera,
slavná italská obrazárna s díly od A. Mantegny (Mrtvý
Kristus), Rafaela (Sňatek Panny Marie), Belliniho, Rembrandta… odpoledne návrat do hotelu, večer představení na nejslavnější operní scéně světa – La Scala
(Teatro alla Scala), operní představení Rigoletto od
Giuseppe Verdiho, pozdní návrat do hotelu
4. den: A) kartuziánský klášter CERTOSA DI PAVIA, cesta kolem Rétských Alp, odjezd do ČR, návrat v noci až
časně ráno
B)* 4denní letecká varianta zájezdu do Milána na
představení opery G. Verdiho „Rigoletto“
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a event. aktuální situace v Miláně.
Ředitelství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na změnu
programu i změnu sólistů.
Nutná včasná rezervace (nejpozději do 15. 6. 2019 nebo
do vyprodání – více info v CK)
Cena zahrnuje dopravu A) autobusem/B) letecky a transfery a kabinové zavazadlo, 2x/*3x hotel, 2x/3* snídani,
vstupné na prohlídku Leonardovy fresky vč. rezervace,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupenku
na operu do Teatro La Scalla, MHD, fakult. služby a další
vstupné (50 € + katedrála 530 Kč/student 280 Kč).
Příplatek 1.300 Kč/2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A)128/B)160 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek vstupné na operní představení v La Scala

Leonardo da Vinci – L´Uomo Vitruviano, kol 1490
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Milano, hrad dal postavit vévoda Sforza



Milano, jezero Maggiore
a Lugano a horský vláček

4.7.–8.7.

čt–po

6.290,-

92–083

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (dále Pl a po trase)
2. den: BERGAMO, staré centrum uvnitř původních hradeb (Piazza Vecchia, Piazza del Duomo aj.), MILANO– ,
moderním životem pulsující metropole Lombardie, luxusní obchody, elegantní kancelářské budovy, gotická katedrála Duomo, nejslavnější operní dům na světě, individuálně galerie Pinacoteca di Brera, dojezd na ubytování
3. den: okruh po italských jezerech, Lago Maggiore,
STRESA, romantické městečko, promenády, kvetoucí zahrady s palmami a pomerančovníky, možnost lodního výletu na ostrov Isola Bella se známým zámkem
a krásnými Boromejskými zahradami, LOCARNO, barevné kvetoucí městečko se zahradami na švýcarské části
jezera, podvečerní zastávka v LUGANU a na jezeře Lago Lugano
4. den: nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcarska, městečko Poschiavo se známou horskou dráhou, variantně možnost jízdy horským vláčkem přes průsmyk Bernina kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie
do Pontresiny, či procházka k ledovcovému splazu ROSEG, na závěr horské středisko SV. MOŘIC, odjezd do ČR
5. den: návrat v ranních hodinách
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu dle
aktuálního počasí a zájmu klientů.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), 2x polopenzi, průvodce, pojištění
CK; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby,
vstupné (55 € +20CHF).
Příplatek 460 Kč za jízdenku horským expresem.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A57 – Karneval ve
Viareggiu, Lucca a Pistoia
Carnevale di Viareggio patří k nejslavnějším karnevalům na světě. Corsi mascerati, jak se říká obrovským
papírovým maskám často vyšším než domy v ulicích,
přinášejí veselí. Nazdobené ulice, masky plné nadsázky a ironie, všude konfety, pohodoví Italové, speciální karnevalová muzika a stánky plné dobrot croccanti
a torronti a večerní ohňostroj určitě stojí za to.
21.2.–24.2.

čt–ne

4.990,-

91–084

1. den: odjezd z Prahy večer, (ČB; svoz od 4 osob: HK,
Pa, Br–za 400 Kč); transfer přes Rakousko do oblasti Toskánska
2. den: PISTOIA, toskánské historické město proslulé vinařstvím, románský dóm San Zeno (na výzdobě oltáře
se podílel Brunelleschi), baptisterium (Pisano), středověký špitál, chrámy p. Marie (Bramante, Vasari) a sv. Jana, MONTECATINI TERME, lázeňské město, ubytování, fakult. večeře
3. den: LUCCA, opevněné starověké a renesanční město s náměstím v bývalém římském amfiteátru, rodiště Pucciniho, odjezd do přímořského letoviska VIAREGGIO,
účast na světoznámém karnevalu – přehlídka alegorických vozů, pestrobarevné masky, slavnost vrcholí ohňostrojem, pozdě večer odjezd do ČR
4. den: příjezd do ČR dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a slavnostem.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxy, vstupné (50 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Městečko Matera a jeho obydlí vyhloubená do skály

Milano – galerie Vittorio Emanuelle II.

Nejkrásnější zahrady,
jezera a Alpy Lombardie

A59

Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním
Malý kousek ráje na zemi leží na sluncem prohřáté jižní Itálii a jmenuje se Kalábrie a Apulie. Její dějiny dokumentují ruiny řeckých staveb (Metaponto), středověká opatství, byzantské kláštery, normanské hrady, osamělá městečka na kopcích, vykopávky starobylého města Sybaridy,
unikátní architektonické skvosty a exotika Apulie, obydlí vyhloubená do skály (Matera) a trullská
vesnice Alberobello, četné památky UNESCO. Hotely u moře umožňují téměř každodenní koupání, četné ochutnávky specialit, olivových olejů a vín.

Jezera Lago Maggiore, Lago di Como a Lago di Lugano.
23.7.–30.7.

út–út

11.590,-

92–085

1. den: odjezd z Prahy večer (HK, Pa, Pl), cesta do Itálie
2. den: park Sigurta, vodní zahrada a přírodní park aj.,
historické Bergamos řadou středověkých památek
3. den: STRESA, městečko na břehu jezera Lago
Maggiore s úchvatnými výhledy na jezero a na Boromejské ostrovy, vyhlídková plavba na ostrovy Madre, vila z 18. st. s krásnou zahradou, Isola Bella, barokní palác
a impozantní terasovité zahrady, lanovkou k botanické
zahradě s nádhernou vyhlídkou na jezero, vrchol Mottarone (1491 m n.m.), výhledy na zasněžené hory
4. den: lodí z městečka ISPRA podél kláštera Santa Caterina di Sasso na vysoké skále nad jezerem Maggiore, členité zahrady vily Taranto s překrásnou exotickou
květenou, švýcarské LOCARNO, barevné kvetoucí město
5. den: LUGANO, švýcarské město na břehu jezera Lago
Lugano, pozemní lanovkou na vyhlídku Monte San Salvatore, procházka ke kostelu, vyhlídka ze střechy na Lago Lugano, MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“, CASLANO, ukázka výroby čokolády
6. den: jezero Lago di Como pod strmými svahy hor, vila Carlotta s nádhernou botanickou zahradou, lodí
z Cadenabbia do BELLAGIA, procházky uličkami a po
březích jezera, COMO, město založené Římany, dóm
7. den: klášterní komplex Certosa di Pavia, úchvatná
gotická a renesanční architektura, MILANO, hlavní město Lombardie, město umění, návrhářství a módy, slavná
gotická katedrála Duomo, vyhlídka ze střechy, stylová
obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II.
8. den: návrat do Prahy v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůžk. pokoje s přísl.), 5x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní poj., lodní lístky a vstupné (cca 135 € + 40 CHF).
Příplatek cca 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj. Info v CK.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

Sloupy antického chrámu Metaponto

Kamenné trully v Alberobellu

6.9.–16.9.

pá–po

15.990,-

91–086

1. den: odjezd z Prahy v 9 h (HK, Pa, Po, Br a po trase do
Rakouska), noční přejezd do Itálie
2. den: cesta napříč Itálií do Kampánie, antické
PAESTUM– „Poseidonovo město“ a přímořské letovisko, nejvýznamnější archeologický areál v Kampánii, dórský chrám zvaný Bazilika, Héřin a Poseidónův
chrám, muzeum, hotel u moře, odpolední koupání
3. den: krásy a romantika krajů Basilicata a Calabria:
RIVELLO, původně řecké městečko vysoko v horách, byzantské kostelíky a barokní kostel San Nicolo, úchvatné
vyhlídky, klášter San Antonio, MARATEA v panensky
čistém zálivu Golfo di Policastro, koupání na nejkrásnější pláži nebo pěšky podél přímořských skal, Muzeum Cedro v Santa Maria di Cedro s ochutnávkou, DIAMANTE,atmosféra přímořského městečka, festival
cedrátů a peperoncina, hotel blízko moře, koupání nebo návštěva centra, fakult. večeře
4. den: den pro NP Pollino, romantická horská cesta
napříč Kalábrií, SCALEA, ranní zastávka pro fotografy,
scenérie NP a vyhlídky na Monte Pollino, MORANO
CALABRO, horské městečko na pyramidovém kopci, klášter San Bernardino, hrad, Kapucínský klášter s vyhlídkovou
terasou, přírodní ráj, albánské městečko CIVITA, turistika ke kouzelné soutěsce Raganello k Ďáblovu mostu
nebo Albánské muzeum, ubytování, apartmánové vily
v oblasti Corigliano, koupání a relax na plážích, večeře
5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, kostel S. Antonio, prohlídka hradu s vyhlídkou, SIBARI, archeolog.
areál jednoho z nejbohatších měst Velkého Řecka starověké Sybaridy, archeologické muzeum, do hor přes CERCHIARA DI CALABRIA, klášter z 11. st. Santa Maria
delle Armi na hoře Monte Sellaro, poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, termální siřičité lázně Grotte delle Ninfe, léčivý relax, koupání, večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem
6. den: celodenní odpočinek na pláži u moře nebo fakultativně výlet na jih poloostrova: foto Torre Melissa,
CROTONE, původně achajské město, centrum vinařského kraje Marchesato, působiště Pythagorovy filosofické
školy, katedrála a pevnost, nejvýchodnější kalábrijský
mys Capo Colonna s archeologickým areálem s pozůstatkem Héřina chrámu, mohutným dórským sloupem,
působivý mohutný aragonský hrad Le Castella s vyhlídkami, koupání v zálivu Golfo di Squillace, cesta vinařským krajem Ciró
7.den: půvabné městečko ROSSANO, kdysi centrum byzantské civilizace, byzantský kostelík, barokní katedrála s freskou z 9. st. Madonnou Acheropitou,
MuzeumDiocesano (s Purpurovým kodexem ze 6. st.),
cesta k NP Sila, lehká turistika v přírodním parku Cozzo
del Pesco s věkovitými gigantickými kaštany, byzantský
klášter Pathirion (exteriéry) v krásném přírodním
prostředí, návrat, koupání, večeře
8.den: cesta do Apulie, kouzelné
mysy Capo Spúlio a pohled na hrad Rocca Imperiale,
s t a ro v ě k é

 ETAPONTO, centrum bohatého antického městského
M
státu, kde žil Pythagoras, monumentální dórský chrám
bohyně Héry s 15 sloupy, cesta podél Tarentského zálivu, TARANTO, staré město na ostrově, muzeum antiky, rybářský přístav, románská katedrála z 11. st., aragonská pevnost, rybí speciality, cesta Apulií do „údolí
trullů“, pohledy na bílé město LOCOROTONDO, podvečerní ALBEROBELLO– , asi 1.500 trulů, kostel, obchůdky s vínem, sýry, likéry a suvenýry, ochutnávka specialit s výkladem
9.den: exotická a tajemná Apulie a Basilicata, oblast Valle d´Itria s ojedinělou architekturou bílých domků
s kuželovitými střechami – trully, ranní foto ALBEROBELLO, kostel Cosmy a Damiána, fascinující MATERA– ,
městečko na okraji hluboké strže, historické Sassi s obydlími a kostely ve skalách, prohlídka s místním průvodcem,
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, kdysi centrum byzantských i normanských vládců jižní Itálie, staré město
s dominantou baziliky sv. Mikuláše a katedrála v apulsko-románském stylu, unikátní oltářní baldachýn a biskupský stolec, normansko-štaufská pevnost a hrad Rogera
II. a Fridricha II., exotika tržnic a úzkých uliček starého
města, přístav, možnost oběda v rybí restauraci, koupání a odpočinek na pláži nebo odpolední prohlídka města, slavné divadlo Petruzzelo a Pucini, guvernérský palác,
v podvečer odjezd do ČR
11. den: návrat do ČR večer
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Hotely jsou většinou na pobřeží (1x Kampanie, 1x Basilicata, 4x Vily u Corigliana s polopenzí), 2x v Alberobellu.
Teploty bývají 25–28 °C.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x ubytování,
8x snídani, 4x večeři (u vil), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, místního průvodce, fakult. služby, příp. ochutnávky a vstupné (85 €).
Příplatek 3.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.200 Kč za neobsazené lůžko ve vile (4 noci).
Příplatek 500 Kč večeře 3. den, 600 Kč večeře 9. den.
Příplatek 650 Kč za fakultativní výlet 6. den (od 25 os.).
Příplatek 352 Kč za komplexní pojištění.
Ubytování 4x hotel*** ( 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, kontinentální snídaně, 2x u moře v Kampanii
a v Basilikatě a 2x v Alberobellu). 4x jednoduše zařízené
řadové apartmánové vily s polopenzí v Kalábrii nedaleko pláže. V přízemí se nachází obývací místnost s TV, kuchyňským koutem, lednicí, koupelnou a toaletou. V patře jsou umístěny 2 ložnice (jedna s manželskou postelí
druhá se samostatným lůžkem a palandou). Povlečení
v ceně, ručníky je potřeba mít vlastní. Na plážích jsou
vhodné boty do vody (písek s drobnými kamínky).
Stravování Kontinentální snídaně a 4x večeře. Nápoje jsou v ceně jen u snídaní. V apartmánech je
možné si vařit. V případě dostatečného zájmu
průvodce zajistí min. 1x ochutnávku místních specialit na hotelu nebo na pláži. Bude vám umožněno nakoupit si na trhu nebo v supermarketu.

itálie



A — Kultura a příroda Evropy

A58

Bohatá nabídka zájezdů do Itálie
za památkami a koupáním
www.italie-zajezdy.cz
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Sardinie, v zálivu Golfo di Orosei

A60



Sardinie, rajský ostrov nurágů v tyrkysovém moři

A — Kultura a příroda Evropy ostrovy středomoří

Pobytový zájezd s turistickými výlety po provincii Nuoro a ubytováním v Cala Gonone s průvodkyní Ing. Ivou
Bártovou (autorka průvodce Sardinie). Zavedeme vás do jednoho z nejzajímavějších koutů „ostrova nurágů“, do přímořského letoviska Cala Gonone, na podzim je moře vyhřáté a cesty nejsou tak rozpálené. Poznáte celý ostrov, přírodu, památky a kouzelné pláže. Můžete odpočívat u průzračného tyrkysového moře, koupat
se v nejprůzračnějších zálivech a slunit se podle libosti na nejbělejších, nejčervenějších a nejčernějších plážích, rozjímat nad nejtajemnější historií ostrova, obdivovat tisícileté nurágy (UNESCO) nebo se toulat čarokrásnou přírodou
a romantickým pobřežím. Poznáte celý ostrov křížem krážem, oceníte různé možnosti dopravy, ubytování a stravování a pro náročné nabízíme pohodlí letecké přepravy až na ostrov. Termín 9. 6. pro malou skupinu 18 osob.
2luž. chata hotel s polopenzí
B 9.6.–16.6.
25.990,32.990,91–087
A 19.9.–28.9. 16.990,26.990,91–089
B 20.9.–27.9. 25.990,32.990,91–091
A – Autobusem
B – Letecky

V termínu od 9. 6. letecký zájezd s místním mikrobusem s důrazem na turistiku pro skupinu max. 18 osob.
1. den: Program A: odjezd z Prahy těsně po půlnoci (HK,
Pa, ČB a po trase; svoz od 4 osob: Br za 400 Kč), tranzit
přes Rakousko do LIVORNA k trajektu (noční trajekt, 6–8
hodin na lodi a v přístavech) na Sardinii
2. den: Program A: OLBIA/golfo aranci , cesta za krásami severního pobřeží ostrova podél Smaragdového pobřeží přes Costa Smeraldu na úchvatné
Capo d´Orso, procházka skalami, půvabné městečko
Santa Teresa di gallura, dle času Castelsardo,
tradiční sardinský přístav s atmosférou starého města
Program B: odlet z Prahy, přílet do Sardínie, společně
A+B cesta do letoviska CALA GONONE, ubytování
u nejkrásnějších pláží Sardinie (chaty v kempu****
v piniovém háji pár metrů od pláže nebo hotel nedaleko
od pláže), koupání a odpočinek na růžové pláži
3. den: koupání a odpočinek u moře nebo fakult. lodní
výlet okolo pobřeží s koupáním a možností návštěvy mořských jeskyní, kde se množili mroži (Bue Marino s prehistorickými rytinami „petroglyfy“, jedinečná krápníková jeskyně Grotta del Fico – 50 €), zpět lodí nebo
turistikou nad pobřežím (3 h), ráj pro fotografy, ochutnávka slavných sardinských vín s výkladem (400 Kč)
4. den: celodenní výlet za kulturou západního pobřeží: zachovalý nurág Santa Sabina, Algherský záliv
a katalánské ALGHERO, věž Torre di Porta Terra a dóm
ze 16. st., nebo půvabné PORTO TORRES, dále vápencový mys Capo Caccia s krásnými výhledy, nejvýznačnější
románská památka kostel Santissima Trinitā di Saccargia u SASSARI (freskový cyklus ze 13. st.), cesta divokým pobřežím do přístavního barevného městečka
BOSA, historická čtvrť Sa Costa, aragonský gotický dóm,
řemeslné barvířské a krajkářské dílny
5. den: DORGALI, kouzelné kamenné městečko plné
umělců a řemeslníků, význačné megalitické stavby a toulání exotickou krajinou, turistika k unikátní jeskyni
Ispinigoli s říčkou Su Anzu, návštěva nurágové vesnice, turistika s výhledy na zátoku, variantně celodenní odpočinek u moře, koupání a turistické procházky
6. den: v září fakultativně celodenní výlet na jih ostrova, CAGLIARI, hlavní město ostrova, vysoko polože-

Kouzelné pobřeží Sardínie

28

ná čtvrť Castello s úchvatnými výhledy, římské památky
a nejrozsáhlejší muzeum ostrova, Su-Nuraxi, nurágový
komplex u BarumIni – , nejvýznamnější megalitická památka v přírodě nurágového typu, unikátní Casa
Zapata, jedinečné muzeum kultury nurágů u nejstaršího města ostrova NORA na samém jihu ostrova – a možná uvidíme i plameňáky; v červnu fakult. pěší výlet do pohoří Gennargentu (Gorropu/Tiscali)
7. den: celodenní výlet do hor a dvě sardinská nej:
pohledy na kaňon řeky Gorropu, turistika v přírodní
rezervaci Barbarria (okruh 4 h), unikátní pastevecká
obydlí „cuile“, výhledy na nejvyšší horu ostrova La Marmora, barevné skály mysu Capo Bellavista u přístavu ARBATAX, pohoří Gennargentu, nejvýše položená rázovitá horská víska FONNI s malovanými domy, fakultativně
výborná typická sardinská večeře (800 Kč pro klienty ubytované v chatkách)
8. den: pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, variantně možnost zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou
pláž Cala Luna, návrat turistickou cestou, nebo variantně koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou pláž Cala Cartoe plnou rostlinných endemitů, návrat
turistickou cestou
9. den: společně A+B: odjezd z Cala Gonone, rozloučení s plážemi, kam se budete chtít jistě vracet, cestou v případě času krátké, ale romantické toulání u přírodní
rezervace Capo Comino, program B: transfer na letiště, odlet do ČR; program A: turistika v rezervaci,
koupání, trajekt ze Sardinie do LIVORNA, cesta do ČR
10. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn programů vzhledem k počasí, jízdním řádům lodí a turistické zdatnosti klientů.
U varianty A je možnost zajištění kajut na trajektu za
příplatek. Info v CK. Termín od 9.6. je pro náročnější
turisty, maximálně 18 osob a pouze letecky. U ubytování v chatách je možnost na místě snídaně i večeře.
Ubytování: Chaty v kempu**** v Cala Gonone, 500 m
od moře v borovém háji. 2lůž. chaty (zčásti zděné, zčásti
dřevěné), vybavené vlastním příslušenstvím a terasou s kuchyňkou a lednicí. Možnost zajištění snídaní i večeří přímo
v areálu kempu nebo využít služeb hotelové restaurace.
Suroviny pro vlastní stravování je možné zajistit v supermarketu 10 minut od areálu. V ceně zájezdu zahrnuto
povlečení. Hotel Cala Luna***+ na východním pobřeží ostrova, Hotel má 2lůž. pokoje s přísl., jídelnu, výbornou sardinskou kuchyni. Půjčovna kvalitních kol v místě
cca 18 €/den, v dosahu ideální terén pro terénní cyklistiku,
pěší turistiku, potápěn í, další vodní sporty a horolezectví.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, přístavní poplatky a pobytové taxy, 7x chaty (2–3lůž. pokoje)
s možností vaření nebo *7x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, výlet 6. dne, vstupné, fakult. služby a ochutnávky vín (200 €).
Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj v hotelu.
Příplatek 3.900 Kč za obsazení chaty 1 osobou.
Příplatek 2.300 Kč za pokoj s balkonem (pouze hotel).
Příplatek 4.700 Kč za pokoj s balkonem + výhled na moře (pouze hotel).
Příplatek 850 Kč za fakult. výlet 6. den (min. 20 os.).
Příplatek 800 Kč 1x sardinská večeře (pouze chaty).
Příplatek 400 Kč ochutnávka sardinských vín.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S pro B.
Příplatek 500 Kč za komplexní pojištění K5S pro A.
Příplatek cca 1.000 Kč za lůžko ve 4lůžkové kajutě
na vyžádání v CK pouze pro bus A.

Malta, megalitický chrám Mnajdra
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Malta, srdce Středomoří
Opevněná města, katedrály, kostely, které tvoří dominantu každého města i malého městečka.
4.5.–11.5.
1.6.–8.6.
*29.6.–6.7
*11.9.–18.9.

svátek
so–so
so–so
st–st

26.490,26.490,29.490,29.990,-

92–093
92–094
92–095
92–096

1. den: odlet z Prahy na Maltu, transfer do hotelu
2. den: polodenní výlet po ostrově, chrám Hagar
Qim – , významná památka z doby kamenné, Jeskyně tmy Ghar Dalam (kosti zvířat z doby ledové), vesnice
MARSAXLOKK, trh, přístav s tradičními rybářskými loděmi „luzzu“, volno
3. den: individuální volno, oběd i večeře v hotelu
4. den: LA VALLETTA, hlavní město ostrova, zahrady Baracca s výhledem na přístav, katedrála Sv. Jana, palác velmistrů, sídlo maltského parlamentu, oběd, RABAT, římská památka, MDINA, bývalé hlavní město, katedrála
sv. Pavla, z hradeb nádherný výhled na celý ostrov, fotostop u úchvatných útesů Dingli, výhledy na ostrov Filfla
5. den: fakultativně celodenní výlet na sousední ostrov Gozo, kdysi obývaný mýtickou nymfou Kalypsó, prehistorické chrámy Ġgantija, procházky v oblasti Fungus
Rock a tzv. Vnitřní moře, oběd v typické vesničce, VICTORIA, hlavní město ostrova, citadela a katedrála, nákupy
6. den: návštěva trojměstí – SENGLEA, COSPICUA
a VITTORIOSA, Sliema, oběd v místní restauraci, projížďka na jachtě dvěma přírodními přístavy města
Valletta – Marsamxett Harbour a Grand Harbour,
projížďka Sliemou po pobřežní promenádě
7. den: město MOSTA, prohlídka dómu Panny Marie,
3. největší kopule v Evropě, vesnička TA’QALI, výroba tradičních maltských výrobků (hrnce, sklo a stříbro), nákupy, zahrady paláce velmistra ve vesnici
ATTARD, nyní rezidence prezidenta Malty, městečko
BOLZAN, kde žila známá česká herečka Adina Mandlová, individuální volno
8. den: indiv. volno, odlet do ČR (In)
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Malta-Praha,
letištní taxy a poplatky, transfery, návštěvy a vstupy do
většiny objektů dle programu, 7x hotel***, 7x snídaně,
7x večeři, 3x oběd, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění.
Sleva 1.200 Kč/*2.000 Kč pro 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 2.700 Kč/*4.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

Sardinie, Santissima Trinita v pisánském slohu

Romantika Liparských ostrovů

Krása korsické přírody, foto I. Bártová

A63



Sicílie, Lipary, země vulkánů a památky UNESCO

Korsika – Napoleonův ostrov, jehož subtropická příroda nabízí azurové moře, fantastické pobřeží i štíty hor,
romantické kaskády a zákoutí prastarých pinií a korkových dubů. Ubytování v bungalovech v zátoce Valinco s bazénem.
*30.5–10.6.
28.6.–7.7.
23.8.–1.9.

čt–po
pá–ne
pá–ne

14.790,16.490,14.990,-

92–097
92–098
92–099

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bla), dle jízdního řádu trajektu z Itálie na Korsiku, dle času trajektu
návštěva starobylého města CORTE s citadelou pod horami na západním pobřeží nebo přístavního města BASTIA, cesta překrásným hornatým vnitrozemím na západní pobřeží, ubytování v zátoce Valinco u PROPRIANA
3. den: vyhlášené letovisko PROPRIANO, písečné pláže, skaliska, janovská věž, prohlídka města, koupání
4. den: fakultativně celodenní výlet do městečka Évisa
(805 m n. m.) a sestup do soutěsky Spelunca (2–3 hodiny), koupání v kaskádách, PORTO– , perla Korsiky, janovská věž, bizarní skály Calanche– , procházky po
okolí, vesnička Carghese, jejíž obyvatelé jsou potomky Řeků
5. den: pobyt u moře, v podvečer pro zájemce Filitosa,
proslulé prehistorické naleziště s menhiry, večerní návštěva města SARTENE, úzké křivolaké uličky, duch mafie
a vendetty tu stále žije
6. den: pro zájemce turistika mezi skalními věžemi Bavella, různé varianty obtížnosti, odpoledne pobyt u moře
7. den: vyhlášené město BONIFACIO s bělostnými útesy, fakul. projížďka lodí pod skalnatými útesy (20 €),
možnost koupání nebo procházka po útesech k majáku
a pláži u ostrůvku St. Antoine
8. den: fakultativní výlet do hlavního města Korsiky AJACCIO, rodný dům Napoleona Bonaparte, muzeum, dále Iles Sanguinaires, janovská věž, návrat ma ubytování
9.–10. den: odjezd do Bastie, dle času krátká prohlídka přístavu, plavba trajektem do Itálie, návrat do ČR
* Termín rozšířen o 2 programové dny:
1. den koupání a relaxace u moře
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
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle trajektů.
Ubytování: v zátoce Valinco u Propriana, 250–400 m od
pláže, areál s bazénem; jednoduché 4lůžkové bungalovy
– dva oddělené pokoje (1 ložnice s manželskou postelí +
1 ložnice s palandou a samostatným lůžkem), kuchyňka,
příslušenství a terasa.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, vstupní
a výstupní poplatky, pobytovou taxu, 7x/ *9x ubytování
v bungalovech, povlečení, vedoucí zájezdu; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné a fakult. výlet lodí (120 €)
vratnou kauci za ubytování (30 €/os).
Příplatek od 4.800 Kč za neobsazené lůžko (info v CK).
Příplatek 3.120 Kč za 6x polopenzi 3.–8. den.
*Příplatek 4.160 Kč za 8x polopenzi 3.–11. den.
Příplatek 320/*384 Kč za komplexní pojištění.

Sopečné ostrovy Sicílie a Lipary, svět mezi Afrikou a Evropou, jsou křižovatkou kultur, antických, arabských i normanských památek, směsicí slohů, jazyků, zvyků. Poznáte památky UNESCO, přírodní krásy Egadských ostrovů,
Lipary i solný ostrůvek Mozia nebo majestátnost činné sopky Etna. Pokloníte se antickým chrámům a barokním
skvostům, poznáte příběhy pověstné mafie. Ochutnáte místní speciality arancino, nápoj granita a výtečné
víno, jedinečnou sicilskou kuchyni a skoro každý den vás čeká mořská nebo bazénová koupel.
14.9.–21.9.

so–so

25.990,-

91–100

1. den: odlet z Prahy kolem poledne do

města
CATANIA, historické centrum– , normanský dóm
(průčelí Vaccarini), ubytování, večeře, možnost večerního koupání
2. den: celodenní koupání a odpočinek na plážích,
variant. fakultativní výlet lodí na Aiolské ostrovy Lipary, přístavní městečko LIPARI s pevností a katedrálou, ostrov Vulcano, relax u moře a koupání v termálních pramenech, možnost půjčení skútru nebo výstup
na velký kráter s překrásnými výhledy, ochutnávka místních specialit, cesta zpět lodí podél pobřeží a přímořské jeskyně, návrat na ubytování, večeře
3. den: cesta po severním pobřeží: CEFALÚ– kouzelné přímořské letovisko, normanský dóm krále Rogera II. z 12. st., turistika na hrad s jedinečnými výhledy na
záliv nebo koupání na nejkrásnější pláži na Sicílii, PALERMO, hlavní město Sicílie, historické centrum, kdysi město Féničanů i Arabů, jedinečné normanské stavby
v orientálním stylu, královský palác, kostel sv. Jana, náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria od florentských sochařů, katedrála, brána Porta Nuova aj., MONREALE–
na úpatí pohoří Concu d´Oro, nejvýznamnější arabsko – normanská památka Sicílie, katedrála a klášter
s rajskou zahradou, původně královská hrobka, chrám
Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky,
dojezd na ubytování k západnímu pobřeží k moři, večeře
4. den: kouzlo západní Sicílie: tajemné město ERICE
na legendární hoře Eryx, kdysi centrum kultu bohyně
lásky a plodnosti, divokou sopečnou krajinou s výhledy, Segesta, řecké památky, proslulý chrám s dórskými sloupy, divadlo, turistika, dále variantně a) tajemné přístavní městečko TRAPANI, historické centrum,
barokní památky z dob španělské vlády, fakult. výlet lodí na Egadské ostrovy: ostrov Favignana s tufovými
útesy, koupání na romantických plážích, zpět na pevninu; dle počasí b) variantně přes Saline di Trapani, bílá
krajina se solnými nádržemi a hromadami soli, ostrůvek
Mozia s archeologickým areálem (po stopách Féničanů), cesta západní Sicílií na jih na ubytování, koupání
5. den: rozlehlý chrámový komplex v Údolí chrámů
u AGRIGENTA– , jedno z nejvýznamnějších měst antického světa, chrámy v kouzelné krajině, Chrám Svornosti, chrám Dia Olympského i Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, Héřin chrám, za antickými mozaikami do
vnitrozemí, PIAZZA ARMERINA, Villa Romana del Casale– úchvatné podlahové mozaiky, pohádkové hory

s výhledy na města na vrcholcích, anebo variantně město ENNA, nejvýše položené město Sicílie, chrám na Rocca Cerere (kult bohyně Démétry), hrad Castelo di Lombardia (Fridrich II.), cesta horami k východnímu pobřeží
Sicílie, ubytování, večeře
6. den: cesta k nejvyšší činné sopce Evropy Etně, přírodní ráj Sicílie, lanovkou a terénním busem do výšky
3.000 m (63 €), nebo jenom lanovkou (37 €) a výstup na
Etnu, turistika, obří lávová pole, výhledy na CATANII, přírodní unikát na úpatí sopky Etny: přírodní park soutěska Alcantara, divoké čedičové skály nad řekou, ochutnávka místních produktů z medu, osvěžení v řece,
nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, starověké
řecké divadlo Teatro Greco (3. st. před Kr.), aragonské
domy v čele s palácem Corvaia, antická aréna Naumachie s cisternou, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou a výhledem na Etnu, úžasná atmosféra
podvečerního města, návrat na hotel
7. den: celodenní koupání a pohoda u moře nebo fakult. výlet za antikou, barokem a krásami východního pobřeží: NOTO, klenot sicilského baroka– ,
katedrála, skulptury na Palazzo Villadorata, SYRAKUSY– , město s bohatou minulostí, podle Cicerona nejkrásnější řecké město, ostrovní stará část města Ortygia,
dóm, ruiny chrámu Apollóna a Artemidy, Arethusin pramen a báje o vodní víle, antická čtvrť Neapolis (archeologický areál s řeckým divadlem), barokní katedrála Santa
Lucia, návrat na ubytování a možnost večerního koupání, večeře, fakultativně ochutnávka sicilského vína
8. den: rozloučení se Sicílií, ranní koupání, odjezd na letiště, suvenýry, odpoledne přílet do Prahy
CK si vyhrazuje právo změn programu dle letového řádu
a počasí. Zájezd je koncipován pro cca 30 účastníků.
Cena zahrnuje letenku Praha-Catanie-Praha, letištní taxy, dopravu místním autobusem, 7x hotel, 7x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, výlet na Lipary a Etnu a dále výlet na Egadské ostrovy, ochutnávky
a veškeré vstupné (100 € – mimo výletu na Etnu 37–63 €).
Příplatek 4.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 650 Kč za fakult. výlet (Noto, Syrakusy).
Příplatek 1.700 Kč za fakult. výlet
na Liparské ostrovy (od 12 os.).
Příplatek 400 Kč za komplexní
pojištění K5S.

ostrovy středomoří

Korsika, rajský ostrov



A — Kultura a příroda Evropy
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Archeologický areál Syrakusy je pamětníkem dávných dob

Skalnaté pobřeží Korsiky láká k turistice i náročnější turisty

Na Sicílii potkáváme antické památky téměř na každém kroku

Kouzelné pobřeží Egadských ostrovů
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Na Krétě si užijete hory i moře

Kypr – hrad Kolossus

A — Kultura a příroda Evropy ostrovy středomoří a atlantiku

A64

Kypr – ostrov dvou tváří
Tento zájezd Vás zavede na malebný a z historického
hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Nabízí památky
od neolitu po středověk, svébytmou kulturu a přírodu tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.
23.9.–1.10.

po–út

27.990,-

92–101

1. den: přílet na Kypr, transfer do hotelu, ubytování
2. den: hrad Kolossi rytířů sv. Jana, starověký
Kourion,antické naleziště z pozdně římských dob,
historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna, možnost koupání na nejkrásnější pláži
Petra tou Romiou, kde se dle pověsti zrodila z mořské
pěny Afrodita, archeologický park Pafos– , mozaiky,
Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki
a sloup sv. Pavla, Hrobky králů
3. den: hlavní město Nikósie, poslední rozdělené město na světě, Kyperské muzeum, Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác, pěší přechod přes
hranici do turecké části, orientální Büyük Han (Velký hostinec), mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště
4. den: výlet na tureckou stranu ostrova, Famagusta,
město duchů, Citadela, Benátské hradby, mešita Laly Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši,
zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974, starověká Salamis, působivé antické
královské město, římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky, klášter sv. Barnabase, nyní muzeum
5. den: nejzajímavější místa severní turecké části Kypru, romantický hrad sv. Hilarion, Kyrenie, malebný přístav a hrad, nejstarší dřevěný vrak lodi, zastávka v Bella
pais, augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“
6. den: výlet do pohoří Troodos, malebná vesnička
Lania, výroba tradičního kyperského vína Commandaria, nejslavnější klášter Kykkos, hora Throni, výhledy, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III.,
vesnička Pedoulas s kostelem archanděla Michaela,
překrásné fresky–
7. den: volný den, možnost koupání
8. den: Larnaka, kostel svatého Lazara, přímořská
promenáda, mešita Hala Sultan Tekke, islámské poutní místo u solného jezera, Choirokoitia, neolitické osídlení– , vesnička Lefkara, proslulá výrobou nádherných
krajek, nocleh dle času letu
9. den: přílet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou dopravu vč. tax, dopravu busem
či mikrobusem na výlety, 7x hotel, 7x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění.

Mozaiky v Kourionu
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Typické domky původních obyvatel Madeiry v Santaně

A65

A66

Nádherná, stále ještě panenská příroda, usměvaví lidé, hory i moře – to je jihovýchodní Kréta. Vydejte se s námi netradičně nejen za koupáním v Libyjském moři, ale také do hor. Učarují vás panoramatické
výhledy i vůně bylin. A to v období, kdy je slunečno, sucho a nejsou velká horka. Během příjemných túr objevíme tradiční život, nedotčenou přírodu a procházku
vždy zakončíme obědem skládajícím se z typických mezedes – talířků s místními specialitami.

Zveme vás na hornatý portugalský ostrov, který je protkán množstvím zavlažovacích kanálů, levád, podél
nichž vedou turistické stezky s nádhernými výhledy.

Turistika a koupání
na jihovýchodní Krétě

1.6.–8.6.
21.9.–28.9.

so–so
so–so

21.590,21.590,-

Madeira, turistika
na ostrově věčného jara

92–102
92–103

1. den: odlet z Prahy (Br, Os) do HERAKLIONU, transfer
do města IERAPETRA, nejjižnější město celé Evropy,
dlouhá promenáda, krásné čisté pláže s jedinečným
černým pískem, benátská přístavní pevnost ze 13. st.,
původní domky, klikaté uličky a kostelíky, dům, kde nocoval Napoleon během cesty do Egypta, mešita Tzami
a Otomanská fontána, archeologické muzeum, ubytování po celý pobyt
2. den: volný den ke koupání a odpočinku
3. den: výlet busem přes typické vesničky a podél východního pobřeží do oblasti Sitie do vesničky Chrysopigi,
turistika po úzké kamenité stezce do Peponas
(10 km, 2h, 250 m), krásné výhledy do celé oblasti, při
cestě zpět zastávka na tradičním obědě ve vesnici
Stavrochori, seznámení s krétskou kuchyní, výrobou krétských předkrmů mezedes a nebude chybět
ani sklenička rakije (hroznová pálenka), večer koupání
4. den: volný den ke koupání a odpočinku
5. den: výlet na nejvýchodnější části ostrova do soutěsky Kato Zakros – „Údolí mrtvých“: cesta busem
do hor, kde si v tradiční vesničce pochutnáte na kávě na
řecký způsob – vaří se již s cukrem, procházka nádhernou přírodou plnou vzácných rostlin a krétských bylinek,
přejezd do Údolí mrtvých, kde ve skalních stěnách uvidíte mnoho přírodních i umělých jeskyní, do kterých lidé
až do raně křesťanské doby pohřbívali své mrtvé (8 km,
2,5 h, 100 m), při cestě zpět se zastavíme na oběd v přímořské vesničce Kato Zakros s krásnými výhledy na
moře, večerní koupání
6. den: výlet do malebné vesničky Agios Ioannis, nenáročný výstup po rovné silnici ke kostelu proroka Eliáše,
nádherné panoramatické výhledy na Libyjské i Krétské
moře (14 km, 3 h, 100 m), krétský oběd ve vesničce Kato Chorio v tradiční taverně se sklenkou rakije. (Celková doba chůze: 3 hodiny, 14 km, převýšení
cca 100 m.), pozdě odpoledne koupání
7. den: volný den ke koupání a odpočinku
8. den: transfer na letiště a odlet do Prahy (Br, Os) (T2)
Cena zahrnuje letenku Praha/Brno/Ostrava-Heraklion
a zpět vč. let. tax, transfery a výlety dle programu, 7x ubytování ve 2lůž, pokojích s přísl., 7x snídaně, 3x oběd (skládající se z typických řeckých předkrmů, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 3.050 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

10.5.–20.5.
28.6.–8.7.
12.7.–22.7.
9.8.–19.8.
20.9.–30.9

pá–po
pá–po
pá–po
pá–po
pá–po

29.980,31.980,29.980,29.980,29.980,-

92–104
92–105
92–106
92–107
92–108

1. den: odlet z ČR kolem poledne, přílet na Madeiru k večeru, ubyt. v Machicu na 3 noci
2. den: podél levády Do Caniçal z vesničky Maroços,
údolí, výhledy na políčka a celé Machico (3,5 h); po cestě si jistě dáte kávu, pivo či zmrzlinu; vyhlídka Pico do Faco
na jihovýchodní pobřeží, pro zájemce sestup do Caniçalu s výhledy na poloostrov São Lourenço (1h), v Caniçalu
variantně koupání nebo Museu da Baleia (muzeum velryb)
3. den: do nejvyšších hor na „střechu Madeiry“; přes vyhlídku na Portele a Paso de Poiso na 3. nejvyšší horu ostrova Pico do Areiro (1.818 m), je na výběr: varianta A pro
nejzdatnější, přes 2. nejvyšší vrchol ostrova Pico das Torres (1.847 m) k chatě pod nejvyšší horou Pico Ruivo, varianta B: návrat z vyhlídky na Pico do Areiro, přejezd na vyhlídku Achada do Teixeira (1.592 m) a výstup na Pico Ruivo
(1.862 m), nejvyšší horu ostrova (20 min.), přes vesnici SANTANA, typické domky s rákosovou střechou
4. den: východní část ostrova, Ponta de Sao Lourenco,
skalnatý poloostrov téměř bez porostu, po úzkém hřebeni až
k farmě Casa do Sardinha, maják na nejvýchodnějším mysu
ostrova, koupání, jediná přírodní písečná pláž na Madeiře Prainha, koupání, odjezd na ubytování k PORTO MONIZ
5. den: náhorní plošina Paul da Serra (1.400 m), samota Rabacal, podél levády Do Risco k vodopádu Risco, dále podél levády 25 Fontes k jezírku, možnost osvěžující koupele,
k levádě Da Rocha Vermelha, tunelem na jižní stranu ostrova (dle zvolené trasy 3,5 – 4,5 h i s koupáním), Fanal, procházka kolem starých vavřínů, Ribeira de Janela, výhledy
6. den: výstup na vyhlídku Bica da Cana (1.620 m,
90 min.), leváda Gran Canal do Norte, přes 4 tunely do
průsmyku Encumeada (1.007 m), možnost občerstvení
– madeirský likér poncha v obchůdku s korkovým zbožím,
městečko SAO VICENTE, PORTO MONIZ, koupání v lávových jezírkách s mořskou vodou (v místě ubytování)
7. den: leváda Ribeira da Janela, krásná a málo navštěvovaná, 10 tunelů, nejdelší 1200 m (30 min. v tunelu), celkem
7 h, čelovky nutné, cesta podel levády (lze kdykoliv ukončit)
8. den: podél západního pobřeží Madeiry, vyhlídka Ponta do Pargo, PAÚL DO MAR, RIBEIRA BRAVA, na Cabo Girao, 580 m vysoký útes, rybářské městečko CAMARA DE
LOBOS s malebným přístavem, podle levády Dos Piornais s úsekem vytesaným ve skále (60 min.), do FUNCHALU, ubytování na poslední 3 noci
9. den: tržiště ve FUNCHALU, botanická zahrada, výjezd
na vrch Monte (600 m n. m.), zájemci mohou jet na saních
– místní atrakce, průsmyk Eira do Serrado (1.094 m), sestup (1,5 h) do městečka CURRAL DAS FREIRAS, založeného jeptiškami jako úkryt před piráty; možnost ochutnávky likérů a místní speciality – pražených kaštanů
10. den: podle levády Caldeira Verde skrz 4 tunely do
Caldeira Verde (2 h), jezírko s vodopádem, koupání, delší varianta po levádě Caldeira do Inferno (1 h), návrat
stejnou cestou pro obě varianty (celkem 4–6 h); městečko PORTO DA CRUZ na severním pobřeží
11. den: odlet z Madeiry odpoledne, přílet v noci do Pha
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám. (Kt)
Cena zahrnuje letenku včetně letištních tax a poplatků,
dopravu po Madeiře menším busem, 10x hotel/penzion,
10x snídani, českého průvodce, ochutnávku madeirského
vína; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (50 €), jízdu na
saních (30 €), muzeum velryb (10 €) večeře (6–15 €/os./den).
Příplatek 4.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za komplexní pojištění K5S.

Krásy Azorských ostrovů
Hory, oceán a sopečné krátery na Azorských ostrovech.
Projedete 5 z 9 ostrovů, které jsou rájem milovníků nedotčené přírody. Můžete zdolat nejvyšší horu Portugalska,
navštívíte termální prameny a vykoupete se v Atlantiku.
*22.6.–29.6.
*29.6.–6.7.
7.7.–20.7.
*27.7.–3.8.
*17.8.–24.8.

Slavnost sv. Jana
svátek (8 dní)
ne–so (14 dní)
so–so (8 dní)
so–so (8 dní)

33.980,33.980,52.980,33.980,33.980,-

92–109
92–110
92–111
92–112
92–113

1. den: odlet z ČR ráno, přílet do Lisabonu, prohlídka centra, Expo ’98 a Oceanárium, odpoledne odlet na ostrov Terceira, ubytování v ANGRA DO HEROÍSMO–
2. den: pohoří Serra do Cume; koupání v lávových jezírkách u BISCOITOS, čedičové skály, Gruta do Natal (lávové jeskyně), Furnas do Enxofre, sirné fumaroly, Algar do
Carvao – sopečný krb, jeskyně
3.–4. den: turistika po západě ostrova s jezírkem Lagoinha
(2,5 h), zastávka u kaple Impérios, ochutnávka azorského
sýra, odlet na ostrov Faial, výstup na vrcholek Cabeço Verde (487 m), sestup až k západnímu poloostrovu Vulcão dos
Capelinhos (2,5 h), kde proběhla v letech 1957–58 poslední
erupce na Azorech, koupání u Varadouro
5. den: turistika kolem kráteru, nejvyšší hora Cabeço Gordo (1.043 m), výhledy na celý ostrov (2,5 h), HORTA s jachetním přístavem, trajektem na ostrov Pico
6. den: autem do 1.200 m, výstup na nejvyšší horu Portugalska Pico (2.351 m), nádherný pohled na okolní ostrovy (6–7 h); var. fakult. lodí na pozorování velryb a delfínů
7. den: správní středisko MADALENA, vesnička LAJIDO na
severním pobřeží, krásné kapličky, turistika po rozervaných skaliskách, vyhlídková jízda a turistika středem ostrova, přístav LAJES DO PICO, odkud dříve vyplouvaly velrybářské výpravy, trajektem na ostrov São Jorge
8. den: São Jorge, URZELINA, osamocená věž kostela zničeného lávou, sestup k Fajã da Caldeira de Santo
Cristo, podle pobřeží do Fajã dos Cubres, jízda po vrcholové silničce, výhledy, výstup na nejvyšší horu Pico da Esperanca (1.053 m, 45 min.), správní středisko VELAS
9. den: odlet na ostrov São Miguel, jízda na vrchol Barrosa, sestup k Lagoa do Fogo, krásné koupání, možnost pokračovat až do tajemného místa uprostřed ostrova (1,5 h),
večer příjezd do hlavního města ostrova – PONTA DEL GADA
10. den: pěšky na nejvyšší horu ostrova Pico da Vara (1.103 m), továrna na zpracování čaje, ochutnávka,
jezírko v zarostlém kráteru Lagoa do Congro (1 h); lázně
FURNAS, zahrady Parque Terra Nostra, koupání v termálních jezírkách
11. den: turistika zarostlým údolím říčky Rio do Faial da
Terra kolem vodopádů, vesnice FAIAL DA TERRA (3 h), jezero Lagoa das Furnas s geotermální aktivitou, kde se v zemi
vaří místní specialita oblíbené „cozido“, mariánská kaple nad
městem VILA FRANCA, schodiště z azulejos
12. den: ananasové plantáže, ochutnání místního likéru,
západ ostrova, procházka kolem jezírek, kráter Caldeira
das Sete Cidades, vyhlídka Sombreiros s pohledem do kráteru se třemi jezery, královská vyhlídka – vista do Rei, městečko SETE CIDADES, Ponta da Ferraria, západní výběžek
ostrova tvořený lávou, koupání
13.–14. den: PONTA DELGADA, tržnice, pevnost São Bras,
koupání, v podvečer odlet do ČR s jedním přestupem, noční přestup v Lisabonu, přílet do Prahy cca v 6 hodin ráno (Kt)
Cena zahrnuje letenku včetně letištních tax; dopravu po ostrovech autem, mikrobusem, dopravu mezi ostrovy (2x letecky, 2x trajekt), 12x hotel/penzion se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeře, vstupy (70 €).
Příplatek 7.590 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za komplexní pojištění K5S.
*8denní program (4 dny Sao Miguel, 2 dny Terceira,
1 den Lisabon). Info na www.geops.cz
*Cena zahrnuje letenky včetně všech
příplatků; 6x hotel/penzion se snídaní; dopravu po ostrovech autem, mikrobusem; dopravu mezi ostrovy
(1x letecky), průvodce.

A68

Barcelona a Katalánsko
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.
31.5.–9.6.
6.9.–15.9.
13.9.–22.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

11.990,11.990,11.990,-

92–114
92–115
92–116

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (svoz Be, Hoř, Rok, Pl,
Br; svoz od 6 osob: HK, Pa, Lt, Most, KV – za 500 Kč, UL)
2. den: ubytování na pobřeží Costa Brava/Maresme, Costa Dorada poblíž Barcelony, relaxace a koupání
3. den: BARCELONA, celodenní výlet, gotická čtvrť, katedrála, přístav, individuálně návštěva Španělské vesnice
„Pueblo Espaňol“ nebo mořského akvária
4. den: výlet do CADAQUÉS, malebné přístavní město,
přírodní rezervace Cap de Creus, perla pobřeží, oblíbené
místo umělců, Dalího dům v zátoce Portlligat, odpoledne FIGUERAS, muzeum Salvadora Dalího
5. den: Montserrat, klášterní komplex, křížová cesta, výhled do údolí řeky Llobregat, návrat na ubytování, možnost koupání
6. den: pobyt u moře, možnost fakult. výletů, koupání
7. den: BARCELONA modernistická– , celodenní
výlet, exteriér Gaudího katedrály Sagrada Familia, Placa Catalunya, Casa Batlló, La Pedrera, fakultativní prohlídka stadionu Camp Nou, přístav, indiv. prohlídka středu města, La Rambla, Font Mágica, jedinečná podívaná,
hra světel a vody
8. den: výlet do GERONY, historického centra Kata
lánska, gotická katedrála, jedna z nejzachovalejších středověkých židovský čtvrtí, Besalú, románské kostely,
benediktinský klášter, lázně 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, příp. pobyt. taxu (cca 0,50 € /den), vstupné (80 €).
Příplatek 3.600 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

A68a – Barcelona
a Katalánsko letecky
Obdobný zájezd s leteckou dopravou pro náročné
a 1 dnem relaxace u moře.
1.6.–8.6.
7.9.–14.9.
14.9.–21.9.

so–so
so–so
so–so

19.990,19.990,19.990,-

92–117
92–118
92–119

1. den: odlet z Prahy do Španělska, ubytování
2.–7. den: totožný program jako 3.–8. den u zájezdu A69
8. den: relaxace u moře, odlet do ČR (Id)
Cena zahrnuje zpáteční letenku, letištní taxy a poplatky, autobus po Španělsku, 7x hotel, 7x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu (cca 0,50 € /den), vstupné (80 €+60 € na další vstupy).
Příplatek 3.600 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

Casa Battló fantastické krajkoví secesní architektury Gaudího

Majestátní architektura města Madrid

A70



Královský Madrid,
Toledo a perly Kastilie
Madrid, živá kosmopolitní metropole, město elegantní architektury, fantastických muzeí a galerií, honosných náměstí i bulvárů plných temperamentních
Španělů. Poznáte Toledo, město umění tří kultur, monumentální klášter El Escorial, starobylé centrum vzdělanosti Alcalá de Henares.a 2 kastilské skvosty Avila
a Segovia. V malé skupině max 16 osob se cestuje lépe.
10.9.–15.9.

út–ne

17.990,-

91–120

1. den: dle letového řádu odlet z Prahy, přílet do MADRIDU, transfer do hotelu, MADRID, náměstí Puerta del
Sol, symbolická socha medvěda, Královské divadlo, Plaza
Oriente s katedrálou Almudena, Plaza Mayor, úchvatné náměstí, zdobené reprezentační domy s balkóny, jezdecká socha krále Filipa III., zelená oáza Retiro Park s jezírkem a sochou Alfonse XII., večer ochutnání tapas
2. den: výlet do pohoří Sierra de Guadarrama (od 15
osob): EL ESCORIAL– , prohlídka monumentálního
paláce a kláštera Filipa II., královská knihovna s freskami, mramorový královský panteon, nenáročná turistika v pohoří a NP Sierra de Guadarrama, návrat do
MADRIDU, možnost návštěvy muzeí nebo fotbalového
stadionu Realu Madrid
3. den: MADRID, nádraží Atocha, jedinečné vlakové nádraží s tropickou zahradou, jezírkem a pomník obětem
atentátu, variantně fakult. výlet vlakem do TOLEDA– ,
středověké městské opevnění, křivolaké uličky a náměstí, přepychové paláce a chrámy, brány Alcántara“ a „Bisagra“, náměstí Zocodover, dominanta města - Alcázar,
monumentální katedrála, perla vrcholné gotiky (Goya, El
Greco, Velasquez,Tizian), půvabná radnice, kostelíček
Santo Tomé (slavné dílo El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze),
synagogy a překrásný gotický klášter San Juan de los
Reyes, most sv. Martina a návrat do MADRIDU, Palácio
de Cristal (architekt Velásquez) ze skla a oceli a zrcadel, večer ochutnání tapas v „Museo del Jamon – muzeu šunky“
4. den: celodenní MADRID: Paseo del Prado, třída světoznámých muzeí: Museo del Prado (největší kolekci španělských mistrů na světě), Museo Reina
Sofía (přehlídka umění 20. století a slavná Picassova
Guernica), Museo Thyssen-Bornemisza (osm století
výtvarného umění); Královský palác, největší v západní Evropě nebo muzeum koridy Las Ventas nebo gastronomické zážitky a procházky v Park Retiro
5. den: fakult. celodenní výlet vlakem do Kastilie a Leónu s průvodcem: cesta do města svaté Terezie Ježíšovy,
ÁVILA– , středověký skvost s nejlépe zachovanými hradbami v Evropě, klášter sv. Terezy*, bazilika, *lehký oběd tapas, SEGOVIA– , monumentální katedrála*, dominanta
hradu Alcazár* (inspirace pro společnost Walta Disneye),
dvouposchoďový římský akvadukt s oblouky, návrat
večer, MADRID, variantně individuální návštěva muzeí
6. den: ALCALÁ DE HENARES– , město kultury a vzdělanosti (rodiště Miguela de Cervantese), Plaza de Cervantes, Cervantesova socha, Corral de Comedias, jedno z nejstarších fungujících divadel v Evropě, Calle Mayor,
náměstí lemováné sloupovím, renesanční budovy univerzity, katedrála, biskupský palác, dle času letu transfer na letiště a odlet do Prahy odpoledne, přílet večer
Ck si vyhrazuje právo záměn částí programu dle letového řádu a počtu zájemců. Výlet do El Escorialu se uskuteční při min. 15 os.
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Madrid-Praha,
letecké taxy, kabinové zavazadlo dle podmínek letecké
společnosti, transfer z/na hotel, výlety dle programu (mimo fakult. výletu), 5x hotel, 5x snídani, cestu vlakem do
Toleda a zpět, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxy, fakultativní výlety, jízdenky na MHD,
další vlaky a vstupné (80 € + při fakult. výletu 55 €).
Příplatek 4.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.300 Kč za výlet Ávila, Segovia včetně lehkého oběda a 4 vstupů* (min. 10 osob, info v CK).
Příplatek 1.350 Kč zavazadlo do 20 kg.
Příplatek 300 Kč komplexní pojištění.

portugalsko  • španělsko
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Gaudího „gauč“ v Güellově parku v Barceloně k večeru

A — Kultura a příroda Evropy

Azory, pohled z Miradouro de Santa Iria
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kláštery Santa Maria de Poblet
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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 — Kultura a příroda Evropy španělsko

A
B
A
B

31.5.–9.6.
pá–ne
1.6.–8.6.
so–so
30.8.–8.9.
pá–ne
31.8.–7.9.
so–so
A – Autobusem

15.990,92–121
23.990,92–122
15.990,92–123
23.990,92–124
B – Letecky

1. den: Program A: odjezd z ČR v dopoledních hodi
nách, (Be, Ro, Pl; svoz od 6 os.: Br; Li, Pa, HK dle dohody za 500 Kč)
2. den: A: dopoledne příjezd na pobřeží Costa Brava/
Maresme, volno, možnost koupání; B: odlet, přílet do
Španělska a transfer do hotelu v oblasti Costa Brava/
Maresme, volno, možnost koupání; Dále 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 Cervantese, prohlídka historického centra, katedrála, rodný
dům M. de Cervantese (exteriér), univerzitní čtvrť
4. den: MADRID, prohlídka hlavního města Španělska, Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského
paláce, možnost návštěvy Centro de Arte Reina Sofia,
Museo del Prado
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, pohled na
románský kostel Veracruz, městské opevnění
6. den: AVILA– , prohlídka města, 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. st. dnes kostel Cristo de la Luz
7. den: cesta do pevnostního města CUENCA– , „zavěšené domy“, věž Mangana, katedrála, odjezd do horského města proslulého mudejarskou aragonskou
architekturou TERUEL– , náměstí Carlos Castell, mudejarská katedrála, kostel San Pedro, věž San Martín
8. den: BARCELONA– architektonická díla A. Gaudího – park Güel, exteriér katedrály Sagrada Familia, exteriér La Pedrera, prohlídka gotické čtvrti a přístavu
9. den: A – volný program, odjezd do ČR; 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 hotel, 7x polopenzi, dopravu autobusem po Španělsku, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, vstupy (90 €).
Příplatek 3.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A: 500 Kč/B: 400 Kč za kompl. pojištění K5S.
Ubytování je zajištěno v hotelech kategorie**/*** ve
2lůž. pokojích s vlastním příslušenstvím s polopenzí.

Rondu půlí hluboký kaňon řeky Guadalevin
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Andalusie, památky, přírodní parky a Sierra Nevada
Andalusie je nejen perla maurské architektury, země památek UNESCO, ale také turistika v přírodním
parku El Torcal a v podhůří pohoří Sierra Nevada, jeskynní město Guadix, bílé vesnice Alpujaras,
Ronda, kolébka corridy vysoko nad kaňonem či pravěká jeskyně Nerja i přírodní zázrak soutěska
Chorrro, dále pak vína, tapas, mořské plody a rytmy flamenca, to vše je čarokrásná Andalusie. Zájezd
se zaměřením na turistiku pro cca 30 osob.
9.5.–17.5.

čt–pá

24.990,-

91–125

1. den: odlet Praha‑Malaga, Španělsko, transfer do hotelu u ANTEQUERY
2. den: cesta pohořím Serranía de Ronda do městečka
RONDA, kolébka corridy a město Hemingwaye, kaňon
Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, místní speciality nebo turistická procházka do kaňonu řeky s výhledy
na Rondu, cestou bílých vesniček „pueblos blancos“,
výhledy na pohoří Peña de los Enamorados, geologický div Andalusie propast a soutěska Garganta del
Chorro, krásná turistika podél nádrže a do hor s výhledem na propast a stěnu soutěsky (5 km) nebo turistika
po visutých chodnících celou soutěskou (8–10 km) na
3–4 hodiny (nutná rezervace několik měsíců předem),
návrat na ubytování
3. den: ANTEQUERA (původně římská Anticaria) s maurskou pevností a řadou kostelů, dolmen de Menga, nejstarší megalitická stavba, pohoří Torcal: turistika v přírodním parku El Torcal– , vápencové skály a probouzející se
jarní květena, divoké pivoňky, kosatce a orchideje v jedné
z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy – ráj botaniků
a fotografů, cesta do pohoří Sierra Nevada, LOJA, zastávka na kávu, speciality a výhledy na typickou bílou vesničku, MONACHIL, turistika v soutěsce a korytem říčky
Monachil i mezi olivary (7 km, středně náročná turistika),
dle počasí variantně vesnička a nenáročná procházka podél řeky, ubytování v GRANADĚ
4. den: dopolední výlet do města GUADIX, kde žijí lidé
v jeskyních vydlabaných do jílových kopců a kde se zastavil čas, katedrála, GRANADA– , jedno z nejkrásnějších měst světa v jedinečné přírodní scenérii, zasněžené
vrcholy Sierra Nevada, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad maurských vládců – Alhambra a zahrady
Generalifen– , maurská architektura (využití světla, vody a ornamentů); jedinečný Lví dvůr, královský palác,
muslimská čtvrť Albayzín s vyhlídkou San Nicolas a maurská historie, po večeři jedinečný zážitek večerní flamenco
v jeskyních, procházka noční GRANADOU
5. den: vrcholné zážitky přírodní části v horách, turistika
pod vrchol La Veleta (3.398 m n. m.) v pohoří Sierra Nevada, horská květena, vzácná fauna, krásné výhledy, nenáročná hřebenová túra, cesta podél pohoří Sierra Nevada na pobřeží, ubytování v letovisku TORREMOLINOS
6. den: cesta k pobřeží Costa del Sol, horské město
NERJA a „Balkón Evropy“ na vysokém útesu nad mořem, pravěká jeskyně Cueva de Nerja, nazývaná „přírodní katedrála Andalusie“, vyhlášené pochoutky tapas, FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty)
a turistika kaňonem s levadou nebo výstup k maurské zřícenině s překvapivými výhledy na pohoří Tejeda
Almijara, ubytování na Costa del Sol
7. den: prostor pro individuální program a fakultativní
výlety:
1) fakult. výlet na Gibraltar, pevnost Evropy: místním
autobusem z Torremolinos, zpáteční jízdenka cca 30 €,
potom na Tarikovu skálu taxi cena 38 €, Tarikova skála,

tlupa opic magoti í, jeskyně, výhledy na španělskou
CEUTU v Maroku, záliv Algeciras, Costa del Sol, jízda
taxíky do přírodní rezervace Upper Rock se 4 zastávkami (od 20 os. busem)
2) turistika z BENALMÁDENY (individ. vlakem), lanovkou do pohoří Mijas, návrat na ubytování
3) individ. celodenní fakultativní výlet rychlovlakem do CÓRDOBY– , nádherné maurské město na
řece Guadalquivir, původní hlavní město chalifátu al
‑Andalus, katedrála Mezquita, původně velká mešita
s Pomerančovníkovým dvorem, židovská čtvrť, kouzelné uličky, španělská pevnost Alcazar se zahradami, začátek velké mariánské slavnosti Feria de Mayo, andaluští kavalíři a dámy v tradičním krojích, zní sevillana,
nabízí se víno a tapas, veřejná představení ve velkých stanech – cikánská vystoupení, flamenco, přehlídky jezdců)
8. den: MALAGA, přístav od dob Féničanů, katedrála
přezdívaná Jednoruká, sbírky Nadace Picassa a rodný
dům, pevnost Alcazaba z 8. až 11. st. se zahradami, archeologické muzeum, ruina hradu Castillo de Gibralfaro,
moderní stavby, botanická zahrada nebo koupání a relax
na pláži, transfer na letiště, odlet pozdě v noci
9. den: přílet do Prahy k ránu
CK si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých dnů v případě nepříznivých podmínek v horách a umístění hotelu
či případných slavností, které mohou zaznamenat časové změny.
Cena zahrnuje letenku Praha-Malaga-Praha vč. poplatků, 1 zavazadlo (15 kg), dopravu místním luxusním autobusem, 7x ubytování v hotelu (2x vnitrozemí u Antequery, 2x u Granady, 3x Costa del Sol), 7x snídani, 6x večeři,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxu, fakultativně mikrobusy na Gibraltar, cesty veřejnou
místní dopravou a ochutnávky, vstupné (90 €).
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč záloha za vstupné do Alhambry s rezervací.
Příplatek 850 Kč za fakult. výlet – doprava z Torremolinos do La Línea de la Concepción (taxíky na samotný Gibraltar se platí zvlášť, orientační cena 38 €).
Příplatek 560 Kč za zálohu na turistickou trasu El Chorro.
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S

Geologický div Andalusie, soutěska Chorro
Geologický div Andalusie,
soutěska Chorro
Zájezdy
za uměním
a přírodou Španělska

Katedrála v Teruelu vzhlíží k nebesům

32

Sevilla – Plaza de España

Nejslavnější svátek Španělska Semana Santa v rozkvetlé Andalusii: Granada a Sevilla, památky
UNESCO, turistika v přírodních parcích i andaluské speciality i flamenco. Rozkvetlý ráj v době svátků. A ubytování v Granadě umožní i večerní procházky.
14.4.–22.4.

ne–po

24.590,-

91–126

1. den: odlet Praha‑Malaga, transfer do stylového hotelu
v Antequeře
2. den: ANTEQUERA s maurskou pevností, oblouk Arco de los Gigantes, turistika v přírodním parku El Torcal
– vápencové skály v jedné z nejpůsobivějších krasových
krajin Evropy– , ráj botaniků a fotografů
3. den: cesta pohořím Serranía de Ronda do
městečka RONDA, kolébka corridy a město Hemingwaye, kaňon El Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, ochutnávka místních specialit a vína nebo turistika kaňonem
řeky s výhledy na Rondu, cestou bílých vesniček „pueblos blancos“, přejezd kvetoucí mandloňovou cestou
přes NP Fuente de Piedra do perly Andalusie SEVILLY
na ubytování, večer v době svátku Semana Santa
4. den: SEVILLA, kdysi nejbohatší město Španělska, centrum Fiestas Semana Santa, památky UNESCO: katedrála, věž La Giralda, Alcázar, rezidence emírů s kvetoucími
zahradami Reales Alcázares, patia a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz, slavnostní atmosféra ulic,
svátek Semana Santa zde vrcholí a bývá nejbarvitější
5. den: cesta přes NP Fuente de Piedra do Granady,
pozorování růžových plameňáků u Laguny v NP
Fuente de Piedra, návštěva dolmenu Dolmen de Menga
(nejzachovalejší dolmen Evropy– ), GRANADA, podvečerní
atmosféra města, průvod velikonočního procesí
6. den: celodenní GRANADA, jedno z nejkrásnějších
měst světa, zasněžené vrcholky Sierra Nevada, prohlídka
komplexu paláců, pevností a zahrad maurských vládců –
Alhambra a zahrady Generalife – , jedinečná maurská architektura; světoznámý Lví dvůr, královský palác
s královskou kaplí, uličky Albaicínu a maurská historie
GRANADY, večerní slavnost v Albaicínu či flamenco
7. den: fakultativní polodenní výlet: jeskynní město
GUADIX, čtvrť troglodytů, 2000 jeskynních obydlí, katedrála a podhůří Sierry Nevady, ALMERÍA s největší pevností
Maurů ve Španělsku, cikánská čtvrť La Chanca, katedrála, přírodní park Cabo de Gata, skály sopečného původu,
bažiny, zátoky, duny nebo variantně GRANADA s individ. programem, večerní atmosféra slavností
8. den: cesta krajem bílých horských vesniček „Las
Alpujarras“, výhledy na pohoří Sierra Nevada nebo
vnitrozemím do MALAGY, zahrada Paseo del Parque,
katedrála přezdívaná Jednoruká, Nadace Picassa, maurský hrad Alcazaba z 8.–11. st. se zahradami, ruina hradu
Castillo de Gibralfaro, řada muzeí a galerií (Pablo Picasso, o otevřená pobočka pařížského Centre Pompidou –
skleněná krychle zv. El Cubo), transfer, odlet pozdě v noci
9. den: přílet do Prahy k ránu
CK si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých dnů v případě nepříznivých podmínek v horách, umístění hotelu či
změnám velikonočního programu (přesný program v době otištění katalogu Španěly ještě není vypracovaný).
Cena zahrnuje letenku Praha-Malaga-Praha včetně let.
poplatků, dopravu autobusem, 7x hotel*** (2x Antequera, 2x Sevilla, 3x Granada), 7x snídaně, 6x večeře, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu,
výlet Guadix‑Almeria, fakult. služby, cesty veřejnou místní
dopravou a ochutnávky, vstupné (70 €).
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 890 Kč za výlet Guadix – Almería při min. 18 os.
(nezahrnuje vstupné).
Příplatek 700 Kč záloha za vstupné do Alhambry s rezervací.
Příplatek 495 Kč za komplexní pojištění K5S.
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Andalusie, památky unesco a přírodní parky
Perly maurské architektury (UNESCO): Sevilla, Córdoba, Granada a maurské paláce Alhambra i nejstarší
megalitické stavby 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 flamenca, na
podzim i vyhřáté pláže..to je Andalusie. Využijte pobyt u moře s lehkou turistikou a bohatými výlety za „nej “ Andalusie. Na jaře navíc svátek patií v Córdobě a na podzim pouť San Miguel v Torremolinos.
2.5.–10.5.
26.9.–4.10.

svátek
čt–pá

23.990,23.990,-

91–127
91–128

1. den: odlet z Prahy do MALAGY, transfer do hotelu
2. den: výlet do pohoří Torcal: ANTEQUERA (původně
římská Anticaria) s maurskou pevností a řadou kostelů,
turistika v přírodním parku El Torcal – vápencové skály a probouzející se jarní květena a orchideje nebo v barvách podzimu v jedné z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy – ráj botaniků a fotografů, na jaře pozorování
růžových plameňáků u laguny Fuente de Piedra, návrat
3. den: olivovo-mandloňová cesta přes NP Fuente de Piedra (sušenky „mantecados“) do „perly Andalusie“ SEVILLY– , kdysi nejbohatší město Španělska,
katedrála, věž La Giralda, Alcázar, rezidence emírů,
zahrady Reales Alcázares, patia a radnice a paláce
zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz, atmosféra obchodních uliček, zahrady Maria Luisa, moderní
čtvrť výstaviště, ubytování u Sevilly
4. den: cesta podél NP Doňana– , JEREZ DE LA
FRONTERA, město proslavené jezdeckou španělskou
školou, a vínem sherry, ochutnání sherry, přístav El
Puerto de Santa Maria, CÁDIZ, katedrála a zahrady,
pozdrav Atlantiku a bílému pobřeží Costa de la Luz,
variantně dle počasí a polit.situace návštěva GIBRALTARU, britské kolonie s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, Gibraltarská skála, fakultativně terénními
vozy na vrchol, vyhlídka na Afriku, opice makakové; ubytování na pobřeží Costa del Sol v Torremolinos
5. den: cesta pohořím Serranía de Ronda do městečka
RONDA, kolébka corridy a město Hemingwaye, kaňon
Tajo, býčí arena a muzeum corridy, ochutnání místních
specialit a vín nebo turistická procházka do kaňonu
řeky s výhledy na Rondu, cestou bílých vesniček „pueblos blancos“, nahlédnete do geologického divu Andalusie soutěsky Garganta del Chorro, turistika v okolí (4 km), cesta pobřežím a koupání na Costa del Sol,
návrat na ubytování, večer možnost shlédnutí vystoupení flamenca – jedinečná podívaná (30 € s nápojem)
6. den: fakultativně maurská cesta na sever Andalusie, návštěva dolmenu Dolmen de Menga– (národní
kulturní památka), zastávka v oblasti vína a keramiky
azulejos MONTILLA, možnost nákupu specialit a vína,
CÓRDOBA– , maurské město na řece Guadalquivir, židovská čtvrť, Mezquita (mešita přestavěná na katedrálu),
kouzelné uličky, na jaře vyzdobená nádvoří na „Slav-

Slavnostní chvilka pro Andalusanky, kterápak je Carmen?

nost pátií“, rozsáhlé zahrady, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh, stříbrné filigránové šperky a variantně relaxace u moře i bazénu v TORREMOLINOS
a procházka podél pobřeží nebo individuálně vlakem do
BENALMADENY (hrad, Akvárium nebo lanovkou do
hor Mijas s turistickými trasami) nebo vlakem do MALAGY (historické centrum, Picasso), na podzim můžete
zažít svátky Feria de San Miguel, návrat
7. den: celodenní výlet do města GRANADA– , jedno z nejkrásnějších měst světa, zasněžené vrcholky Sierra
Nevada, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad
maurských vládců – Alhambra a zahrady Generalife– , jedinečná maurská architektura (využití světla, vody a ornamentů); jedinečný Lví dvůr, královský palác,
uličky Albaicínu a maurská historie, cesta krajem bílých
horských vesniček „Las Alpujarras“, Loja a vyhlídky
na pohoří Sierra Nevada, návrat na ubytování
8. den: po pobřeží Costa del Sol na „Balkón Evropy“
a za bílými vesničkami, FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty), místní trhy a turistika v kaňonu nebo k maurské zřícenině, NERJA na vysokém útesu nad
mořem, pravěká jeskyně Cueva de Nerja, nazývaná
„přírodní katedrála Andalusie“, vyhlášené pochoutky tapas, MALAGA, přístav od dob Féničanů, katedrála
přezdívaná Jednoruká, sbírky Nadace Picassa, maurský
hrad Alcazaba z 8. až 11. st. 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
CK si vyhrazuje právo přesunu programu v případě nepříznivých podmínek v horách, vzhledem k umístění hotelu a průběhu slavností, jejichž změnu nemůže ovlivnit.
Cena zahrnuje letenku Praha-Malaga-Praha včetně letištních poplatků, dopravu místním autobusem, 7x hotel***
(2x vnitrozemí, 1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 7x snídani, 6x
večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakultativní služby, výlet do Córdoby, cesty veřejnou místní dopravou, ochutnávky a vstupné (90 €).
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč záloha na vstup
a rezervaci Alhambry.
Příplatek 800 Kč za dopravu na výlet
do Cordóby.
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

španělsko

Andalusie na Velikonoce,
Granada, Sevilla, Semana
Santa a Sierra Nevada

Kouzlo arabských památek Granady

A — Kultura a příroda Evropy

A73




Frigiliana – jedna z bílých vesniček
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Že Gaudího styl je nezaměnitelný dokazuje i Astorga

A75

A76

Vyhlášená poutní cesta do Santiaga de Compostela,
která už po staletí láká poutníky a cestovatele díky přírodě plné kontrastů, mystické kontinuitě a historickému bohatství. V programu je turistika ve stopách poutníků. Pro vaše pohodlí do Madridu letecky.

Máme tu pro vás okruh Baskickem, během něhož byste
měli Baskicko poznat alespoň trochu. Poznáme baskická
města a městečka, ale také jedinečnou přírodu s horami,
lesy, pastvinami a údolími, i nádhernou krajinu Atlantského pobřeží s rybářskými městy a vesničkami. A v neposlední řadě pohostinnost lidí a bohatou gastronomii,
o které se říká, že je nejchutnější z celého Španělska.

A — Kultura a příroda Evropy španělsko  • portugalsko

Svatojakubská cesta
do Santiaga de Compostela

34

3.6.–11.6.

po–út

27.990,-

92–129

1. den: odlet z Prahy do Madridu (za přípl. transfer
z Br), LEÓN, jedno z hlavních měst středověkého Španělska,
ubytování v Leonu
2. den: dopoledne prohlídka LEONU, katedrála a kostel sv.
Isidora s královským panteonem v románském stylu, nemocnice poutníků San Marcos, vrcholná malířská, sochařská a architektonická díla, procházka „mokrou čtvrtí“ s typickými bary a restauracemi
3. den: pěší túra kastilskou mesetou z Hospital de Orbigo do
San Justo de la Vega (13 km), trasa vede po nejdelším původně románském mostu, kolem vinic a obilných polí a kříže sv.
Toribia, ASTORGA s románskými a středověkými hradbami, gotická katedrála, Biskupský palác přestavovaný podle plánů A. Gaudího, muzeum Svatojakubské cesty
4. den: přejezd nejautentičtějším úsekem Svatojakubské cesty, pěšky z Cruz de Hierro do Aceba (10 km), jeden z nejhezčích úseků Svatojakubské cesty, malebná ves
MOLINASECA se šlechtickými domy, PONFERRADA, templářský hrad z 11. st., kostely
5. den: VILLAFRANCA, středisko oblasti el Bierzo, románský
kostel de Santiago, přejezd autobusem, pěší túra z Ruitelán do O Cebreiro (10 km) rozmanitou krajinou, O CEBREIRO, vesnice opředená legendami, brána do Galicie, zastávka u kláštera Samos, jednoho z nejstarších klášterů ve
Španělsku
6. den: autobusem do FERREIROS, pěší túra z Ferreiros do
Portomarín (9 km) zelenou galicijskou krajinou až k řece Mino, zastávka v PORTOMARÍNU s římským mostem, přejezd
k vrcholu Monte de Gozo, vyhlídka na SANTIAGO DE
COMPOSTELA– , katedrála, pradávný cíl všech poutníků, procházka centrem města s paláci, kláštery a kostely
7. den: volno v SANTIAGU, návštěva tržnice Abastos, možnost návštěvy polední mše, fakult. pěší procházka parky kolem centra
8. den: zastávka v Carnotě, největší horreum v Galícii, vodní
kaskády na řece Xallas, FiINISTERRA (konec země) – nejzašší výběžek Evropy, poutní kostel S. María das Areas ze 12. st.,
fakult. výšlap k proslulému majáku na pozorování západu
Slunce
9. den: volno ke koupání na pláži Langosteira či procházky po
městě, odjezd do Porta, odlet do Prahy (Em)
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Madrid-Porto-Praha, letištní taxy, dopravu autobusem po Španělsku, 8x hotel
(2lůž. pokoje), 8x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění a vstupné
Příplatek 5.300 Kč za 1lůž. pokoj, 2.750 Kč za 8x večeři.
Příplatek 800 Kč za svoz z Brna do Prahy a zpět.
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

Poutní komplex Bom Jesus do Monte

Bilbao, nejstarší gondolový most na světě

A77



Baskicko, hrdá země

5.9.–12.9.

čt–čt

33.990,-

92–130

1. den: odlet z Prahy do Bilbaa, transfer na ubytování
2. den: BILBAO, staré gotické město, čtvercové náměstí
s podloubími, secesní domy s prosklenými balkony zvanými galerías, poutní místo Nuestra Señora de Begoña,
Guggenheimovo muzeum, individuální volno, návštěva muzeí či posezení v některé z typických kaváren nebo
lanovkou na vyhlídku Artxanda
3. den: výlet do Vitorie, středověké jádro, náměstí
s podloubími, renesanční paláce a gotická katedrála, zastávka u pevnosti Mendoza
4. den: po baskickém pobřeží Atlantiku, nejstarší gondolový most světa Puente Colgante– , svatyně San
Juan Gaztelugatxe, rybářské město Bermeo, Mundaka s výhledy na rezervaci Urdaibai, Gernika, terč
kobercového náletu Luftwafe, starý dub Gernikako
Arbola, místo slibů španělských králů, Casa de Juntas,
sochy H. Moora a E. Chillidy, jeskyně v Kortézubi s malbami 13.000 let starými
5. den: starobylé Oñate, renesanční budova první baskické univerzity, gotický kostel, poutní místo Arántzazu, kaple pro sošku P. Marie, novodobý symbol Baskicka,
možnost výstupu do sedla nejvyšší baskické hory Aitzgorri nebo procházky kolem, ubytování v San Sebastianu
6. den: lázeňské město San Sebastian, proslavené
světovým filmovým festivalem, pahorek Monte Urgull,
kovové sousoší Větrný hřeben, které při příboji rozeznívá moře, historická čtvrť s katedrálou, secesní plážová promenáda, klášter Museo de San Telmo, rybářský
přístav s Akváriem
7. den: město Hernani, ateliér sochaře Eduardo Chillida, jeho 40 děl, letovisko Hondarribia, hradby, hrad
z doby Karla V., měšťanské domy s dřevěnými vyřezávanými balkony, renesanční paláce, Pasaia Donibane, rázovitá rybářská vesnice s kamennými domy, tady po staletí
žili velrybáři, psal Victor Hugo
8. den: dle letového řádu transfer na letiště do Bilbaa
a odlet do ČR (Id)
Cena zahrnuje leteckou přepravu Praha-Bilbao-Praha,
letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu, dopravu
autokarem během programu, 7x ubytování (hotely***,
2lůžkové pokoje s přísl.), 7x snídani, služby českého průvodce, vybavení infomateriálem; neobsahuje cestovní
pojištění a pojištění proti stornu, vstupy, místní dopravu,
pobytovou taxu, fakultativní služby cca 80 €.
Příplatek 8.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 800 Kč za svoz na letiště (Br, VBí, VM,Ji, Hu) –
alespoň 6 osob v nástupním místě.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.

Portugalsko, země
mořeplavců, příroda
a památky UNESCO
Portugalsko, země spojená s cestováním. Za středověku se říkalo „…až na konec světa“ a námořníci ho
nazývali zemí mořeplavců. Portugalsko má nepřeberné množství vzácných památek, jedinečnou přírodu,
výbornou kuchyni a skvělé víno. Ubytování v centru
měst umožňuje variabilitu programu.
17.5–25.5.

pá–so

25.990,-

91–131

1. den: odpoledne odlet Praha – Lisabon, LISABON, přílet
večer, aerobusem do centra, ubytování, dle času krátká večerní procházka v centru
2. den: LISABON, město spojené s historií mořeplavců,
historickou tramvají do čtvrti Alfama, klášter sv. Vincence, kde jsou pohřbeni členové královského rodu Braganzů, křivolaké uličky, čtvrť Belém: věž Torre de Belém,
památník mořeplavců, klášter Mosteiro dos Jerónimos– s hrobem mořeplavce Vasco de Gama, katedrála Sé ze 12. st. na místě mešity, cesta výtahem Santa Justa, který obdivoval i Eiffel, pohledy na Castelo de
S. Jorge, čtvrť Bairo Alto, večerní Baixa, ulice plné portugalských restaurací, možnost večeře
3. den: SINTRA, královská rezidence, přes NP Sintra
‑Cascais až na Cabo da Roca, nejzápadnější bod kontinentální Evropy, turistika po útesech s výhledy na Atlantik,
večerní pohoda v LISABONU
4. den: fakultativní výlet do vnitrozemí, ÉVORA– , sídlo portugalských králů, katedrála Sé, římský chrám, kostely
zdobené azulejos, pohodová turistika v kraji megalitů,
největší dolmen v Portugalsku, korkové háje a vinohrady, variantně indiv. program v LISABONU, návštěva muzeí, čtvrť EXPO 98 na břehu s moderní architekturou
a přístavem malých lodí, Oceanarium (největší v Evropě)
5. den: OBIDOS, středověká vesnička s bílými domky
a hrad, kostel Santa Maria, Porta da Villa, romantické pobřeží a vesnička NAZARÉ s vyhlídkou na Atlantik a procházky po pobřeží, TOMAR– , sídlo Řádu templářských
rytířů, opevněný klášter Kristova řádu ze 12. st., manuelský
styl, ubytování ve FÁTIMĚ, večerní procházka
6. den: FÁTIMA, jedno z nejvýznamnějších poutních míst
křesťanského světa, COIMBRA, centrum vzdělanosti,
2. nejstarší univerzita na světě a kostel Santa Cruz s náhrobkem 1. portugalského krále, katedrála, hist. budova
univerzity s vyhlídkou a botanická zahrada, turistika v přírodním parku Buçaco s palácem, hotel v PORTU
7. den: PORTO, vyhlídkovým místním busem za památkami, katedrála Sé z 12. st., Torre dos Clerigos, moderní
budova Casa Música, Palaco de Cristal, čtvrť Ribeira, projížďka lodí po řece Douro pod 6 mosty, exkurze a ochutnávka portského vína, lanovka nebo možnost večeře
8. den: fakultativně výlet do regionu Minho a řeky
Douro za vínem a přírodou: GUIMARÃES– , město označované za kolébku portugalského národa (narodil se 1. portugalská král Alfons I.), historické centrum s vévodským palácem, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel
Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 st. BRAGA,
jedno z nejstarších portugalských měst katedrála, zahrady
sv. Barbary, dle času i Bom Jesus do Monte, slavná poutní barokní svatyně na kopci nad Bragou, procházky
v parku, variantně indiv. pobyt v PORTU, návštěva
muzeí a využití MHD
9. den: PORTO, klášterní kostel sv. Františka– ,
možnost jízdy historickou tramvají, nákupy, transfer na letiště a odlet do ČR (Porto-Pha), návrat večer
Cena zahrnuje letenku Praha-Lisabon a Porto-Praha vč. letištních tax, transfer letiště-hotel a zpět, 8x hotel, 8x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu a veřejnou dopravu, vyhlídkový
bus, lodě, lanovky, vstupné (130 €). Příplatek 5.500 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.700 Kč za fakult. výlet do Minho (od 12 os.).
Příplatek 1.250 Kč za fakult. výlet do Evory (od 12 osob).
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

Porto, město světoznámého vína

A78

A79

Porto, víno, památky
a řeka Duoro

Lisabon, královská sídla a krásy pobřeží s koupáním

17.990,-

91–132

1. den: odlet z ČR odpoledne (Pha‑Porto), ubytování, večerní procházka
2. den: PORTO– , historická budova nádraží zdobená
azulejos, cesta vyhlídkovým busem za památkami
i výhledy: katedrála Sé z 12. st., věž Torre dos Clerigos, moderní budova Casa Música, Fundaçaode Serralves, veřejný park s museem moderního umění, Castelo do
Queijo, pláže Matosinhos, Palacio de Cristal s překrásnými zahradami (8 ha, arch. Emille David) s nádhernými výhledy na město a řeku, výtahem nebo pěšky do rybářské
čtvrti Ribeira– , Palácio de Bolsa, výhledy na slavný most
Ponte Dom Luis I., fakult. cesta lodí pod 6mosty až k ústí do moře, nábřeží čtvrti Villa Nova de Gaia s rybářskými
loďkami, místní delikatesy ve stylové tržnici, možnost
lanovky s pohledy na Monsteiro da Serra do Pilar a na město, exkurze do výrobny proslulých vín porto s ochutnávkou, večerní nábřeží s možností večeře
3. den: *fakultativní celodenní výlet v okolí řeky
Douro– busem a lodí s obědem, z centra PORTA busem a dále cesta kouzelnou krajinou po řece Douro do
města AMARANTE, historické městečko na řekou Douro s jedinečnou bazilikou sv. Gonçalo, místní trh, typické
cukrářské dobroty, cesta vinařskou oblastí, PROVESENDE,
historická vesnička, malebná krajina s výhledy na neuvěřitelně strmé svahy porostlé vinicemi a vinařskými usedlostmi, PINHAO, stylové nádraží s azulejos, oběd – místní
kuchyně, projížďka lodí (50 min.), exkurze na vinařství
s ochutnávkou DOC Douro, přejezd do REGUA, večer
návrat busem do PORTA podél řeky Douru, pro zájemce
večerní PORTO
4. den: fakult. celodenní výlet busem vinicemi do vnitrozemí regionu Minho a řeky Douro, známé nejen víny Vinho Verde, ale i víny červenými a bílými, exkurze
do vinařství s ochutnávkou, GUIMARÃES– , město považované za kolébku portugalského národa (narodil se 1. portugalský král Alfons I.), vévodský palác, hrad
Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 st., BRAGA, jedno z nejstarších portugalských měst, arcibiskupské sídlo, katedrála, park Sv. Barbory, podle času i barokní klenot Bom
Jesus do Monte, poutní místo zasazené do zeleně nad
městem, historická lanovka podél křížové cesty, dodnes
využívá pro pohon důmyslný systém přečerpávání vody,
procházky v rozsáhlém parku, návrat do PORTA, večerní
město a fakult. večeře
5. den: PORTO: klášter sv. Františka, možnost projížďky
vyhlídkovou historickou tramvají nebo indiv. oběd
na rozloučenou, transfer na letiště a odlet do ČR (Porto –
Pha), návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn částí programu nebo směru jízdy lodi vzhledem k úpravám letového řádu a změnám v dopravě.
Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha –Porto vč. letištních tax, cestu letiště – hotel a zpět, 4x hotel, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, veřejnou
dopravu, vyhlídkový bus, lodě, lanovky, příp. pobyt. taxu a vstupné (90 €).
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.870 Kč za fakult. výlet řeka Douro, loď,
oběd (od 12 os.).
Příplatek 1.700 Kč za fakult. výlet místním busem
4. den (od 12 os.).
Příplatek 250 Kč za komplexní pojištění K5S.

*11.6.–16.6.
Porto vlakem
**9.7.–14.7. koupání Cascais
1.10.–6.10.
Évora

19.390,19.390,19.390,-

91–133
91–134
91–135

1. den: odlet z Prahy, přílet večer do LISABONU, ubytování v centru Lisabonu
2. den: LISABON, Praça do Commercio, historickou
tramvají, Alfama, úzké a křivolaké uličky s úchvatnými
výhledy, kostel s klášterem Sv. Vincent, Largo das Portas
s kavárnami a specialitami, Castelo de S. Jorge, pevnost
a sídlo portugalských králů, vyhlídkové terasy, dům patrona
města sv. Antonína, katedrála Sé z 12. st., výtahem, který obdivoval i Eiffel, Igreja do Carmo, ruina karmelitánského kláštera, Bairo Alto, večerní Baixa, ulice plné portugalských restaurací
3. den: čtvrť Belém, jízda vyhlídkovým autobusem, Mosteiro dos Jerónimos– , hrob mořeplavce Vasco de Gama, stylová cukrárna s typickým pudinkovým koláčem
Pastéis de Belém, exteriér památníku portugalských
mořeplavců, Torre de Belém, fakultativně projížďka lodí do čtvrti Belém, pohodlně s krásnými výhledy na Castelo de S. Jorge, katedrálu a hist. centrum, Cristo Rei (socha
Krista), most Ponte 25 de Abril, možnost ochutnávky portugalských vín (suchá i portská)
4. den: individuální prohlídka Lisabonu, muzea a galerie,
čtvrť Expo 98 na břehu řeky Tajo s moderní architekturou
a přístavem malých lodí, Oceanárium, největší v Evropě či pobyt u Atlantiku s koupáním, variantně fakultativní výlet a) *v červnu fakultativní celodenní výlet vlakem za
vínem do PORTA– s průvodcem (cca 60 €), druhé největší
město Portugalska, historické město, katedrála Sé, Eiffelův most, ochutnávka slavného portského vína, návrat na hotel pozdě nebo individuální program v Lisabonu,
návštěvy muzeí či pobyt u Atlantiku, b)**v červenci cesta
a koupání na pobřeží Atlantiku: LISABON, ranní zastávka v tržnici, Cais de Sodré, plážovým vlakem do přímořského letoviska ESTORIL, (např. James Bond Casino Royal), CASCAIS, historické centrum, barevné uličky, rybářský
přístav, pevnost, nádherná vila hraběte Castro Guimãres,
fakultat. grilované čerstvé ryby nebo maso, možnost
koupání na písečných plážích mezi útesy, skalní útvary Boca do Inferno („ústa pekla“), krátká procházka na
skalnatém pobřeží, kde divoké vlny bičují pobřeží, přístav
plachetnic, c) v říjnu cesta do vnitrozemí do kraje Alenteja, přes supermoderní 17 km dlouhý most Vasco da Ga-

Lisabon – Památník objevů, na přídi Jindra Mořeplavec

ma s výhledy na čtvrť EXPO 98 a mrakodrapy, ÉVORA,
hradbami obehnané město UNESCO, sídelní město portugalských králů, katedrála Sé, zachovalý římský chrám, kostely zdobené azulejos (malované keramické dlaždice), univerzita, pohodová turistika v kraji megalitů, největší
dolmen v Portugalsku a korkové háje, vinohrady
5. den: fakultativní výlet do Serra de Sintra– : Palácio
de Queluz, královský palác s nádhernými zahradami, SINTRA, Palácio Nacional de Sintra, královská rezidence až do
roku 1910, možnost ochutnat místní specialitu – dezert
Travesseiros, cesta přes COLARES, půvabná vesnička plná květin na svazích Serry de Sintra, obklopená vinicemi,
průjezd Národním parkem Sintra-Cascais až na Cabo da
Roca, nejzápadnější bod kontinentální Evropy (můžete si
koupit i certifikát), zastávka na surfařské pláži Guincho; variantně individuálně atmosféra LISABONU a návštěva muzeí
nebo v červenci indiv. vlakem na pláž Cascais – celodenní
relax u Atlantiku, večerní čtvrť Chiado, fakultativně večeře s vínem a hudebním programem – fadem, jedinečný zážitek, noční atmosféra, *v červnu večerní slavnost
sv. Antonína v tradičních krojích, v ulicích se tančí, grilují
se tradiční sardinky a vepřové a pije sangria
6. den: LISABON, dopoledne volno k nákupům ev. prohlídce
dle času odletu, odpoledne odlet do Prahy, návrat v podvečer
CK si vyhrazuje právo záměn a posunu programu vzhledem
k počasí a leteckému řádu. (Skupina max. 24 osob).
Cena zahrnuje dopravu letecky Praha-Lisabon-Praha včetně letištních tax a zavazadla, transfer z/na letiště místní dopravou, 5x hotel v centru Lisabonu, 5x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, veřejnou
dopravu v Lisabonu, loď, fakult. výlety (Sintra a další dle termínů), ochutnávky, vstupné (110 € mimo výlety).
Příplatek 3.950 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.200 Kč záloha za večeři s vínem a kulturním vystoupením fada.
Příplatek 1.250 Kč záloha na výlet do Sintry (od 15 os).
*pouze u termínu od 11.6. příplatek 1.500 Kč záloha za
zpáteční vlak do Porta (od 15 os. aktuální cena 60 €/os. –
doúčtováno na místě).
*pouze u termínu od 9.7. příplatek 500 Kč záloha na fakultativní výlet do Cascais a Estoril (od 15 os.).
*pouze u termínu od 1.10. příplatek 1.100 Kč záloha na
fakultativní výlet do Evory (od 15 os.).
Příplatek 300 Kč za komplexní pojištění K5S.

portugalsko

út–so

Zažijte v Lisabonu slávu portugalských mořeplavců, slavnost patrona města, poznejte nádherné kostely, kláštery
i paláce, ale i romantické skalnaté pobřeží a přímořská rybářská městečka s plážemi. Ochutnejte výborná portugalská vína, tradiční jídla, poslechněte slavné fado. Barevná čtvrť Alfama, historické tramvaje v neuvěřitelně úzkých
uličkách, čtvrti Chiada a Bairro Alto, místní bary, věž Belém, která vítala mořeplavce ze zámořských cest, a klášter
Mosteiro dos Jerónimos i krásné pláže Atlantiku v létě nebo v říjnu majestátní Evora, prastaré megality. Ubytování
v centru Lisabonu umožňuje užít si večerní atmosféru s živou hudbou na ulicích a stylové restaurace.

A — Kultura a příroda Evropy

I Vy si zamilujete Porto, přístavní město nad řekou
Douro, proslavené výrobou slavných portských
vín. Poznáte památky UNESCO i mořské pobřeží, kraj
vinic a barevných lodí, ochutnáte skvělá portská i zelená
vína. Čekají Vás pohledy na strmé svahy s vinohrady řeky Douro, Guimares kolébka portugalského státu, Braga portugalský Vatikán a možná navštívíte slavné poutní místo Bom Jesus do Monte. Fakultativní výlety (vždy
s průvodcem) umožňují svobodně volit program.
27.8.–31.8.

Křížová chodba kláštera sv. Jeronýma v Lisabonu

Lisabon – katedrála Sé, románsko-gotická
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Výhled na ostrůvek Gospa s kostelíkem

Korfu, záliv

A80

A81

A — Kultura a příroda Evropy albánie  • černá hora  • řecko

Korfu a Jižní Albánie
Jedinečná kombinace relaxace na nádherných plážích
a objevování krás tajuplného kraje Albánie a nejzelenějšího řeckého ostrova Korfu, který je právem nazýván Smaragdový ostrov.
3.6.–13.6.
16.9.–26.9.

po–čt
po–čt

24.990,24.990,-

92–136
92–137

1. den: odlet z Brna/Prahy na Korfu, transfer do hotelu s bazénem
2. den: celodenní koupání, indiv. volno
3. den: celodenní výlet do hlavního města KORFU, letní
zámeček Achillon, postavený pro rakouskou císařovnu
Sissi, poloostrov Kanoni, výhled na Myší ostrov a klášterní
ostrov Vlacherna, palác Mon Repos, koloniální architektura, ruiny tří starověkých chrámů, největší řecké náměstí
Spianada, kostel sv. Spyridiona, indiv. možnost posezení u kávy, romantické podloubí Liston z dob Napoleona
4. den: celodenní koupání, indiv. volno
5. den: půldenní výlet do PALEOKASTRITSI, mužský ortodoxní klášter ze 13. st., krásný výhled na záliv a moře
z místních zahrad, indiv. koupání v moři, barevné pláže,
fakult. projížďka lodí s proskleným dnem nebo rychlými
čluny, během zpáteční cesty zastavení na vyhlídce Bella
Vista, impozantní výhled, vesnička MAKRADES, možnost nákupu tradičních výrobků, olivový olej, koření, víno
6. den: ranním trajektem do města SARANDA, brána do
jižní Albánie, hlavní turistické letovisko, promenáda, zbytky stavby antického města z 5. st., pevnost Lekures s překrásným výhledem na protější Korfu, Butrintské jezero
a masivy hor ve vnitrozemí Albánie, odjezd na ubytování
7. den: vnitrozemí Albánie, GJIROKASTËR– , město bílých střech, hrad, typické jihoalbánské domy, pevnost vysoko nad městem a údolím řeky Drin, vojenské a etnografické muzeum, rodný dům diktátora Envera Hodži,
oběd, „Syri i kalter“– Modré oko, bezedný pramen řeky
Bystrica připomínající lidské oko, údolí vodních elektráren postavených za pomoci československých odborníků
8. den: Albánská riviéra, pláže s průzračně modrou vodou, divoké pobřeží, tradiční vesnice v zátokách, zbytky hradu Himara s pravoslavnými kostely, PORTO PALERMO, bývalá ponorková základna z dob komunismu,
hrad Ali Pasha, návrat na ubytování
9. den: celodenní koupání, indiv. volno
10. den: historické město BUTRINT, podle legendy založeno Helenusem a uprchlíky z Tróje, nejvýznamnější antický areál v Albánii– , pozůstatek starověkého
města BUTHROTUM, památky řeckého i římského období, zbytky hradeb, baptisterium, benátská pevnost,
oběd, koupání na pláží Ksamil, možnost doplavat k malým ostrůvkům v tyrkysové zátoce, fakult. večeře s hudbou (27 €)
11. den: dopoledne indiv. volno, odpoledne trajekt na
Korfu, transfer na letiště, odlet do Brna/Prahy (T2)
Cena zahrnuje letenku Praha/Brno-Korfu-Praha/Brno
vč. poplatků, transfery, trajekty a výlety dle programu
na Korfu a v Albánii, 10x snídani, 9x večeři, 4x oběd během výletů, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobyt. taxu (cca 4 €/pobyt), fakult. služby, vstupné
do objektů (cca 15 €).
Sleva 700 Kč pro 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za komplexní pojištění K5S.

Písečné pláže pobřeží Saranda
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Národní parky a moře
Černé Hory

pá–ne
pá–ne
pá–ne

13.990,13.990,13.990,-



Řecko, starověké památky
				
Řecko
je zemí, kde na vás dýchá kus historie téměř ne-

Poznávací zájezd s pěší turistikou s několika variantami obtížnosti. Poznáte čtyři národní parky, historická města i panenskou přírodu býv. jugoslávsko-albánského pomezí, nádherné pobřeží a relaxaci u moře.
28.6.–7.7.
9.8.–18.8.
23.8.–1.9.

Akropolis v Athénách

92–138
92–139
92–140

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bla)
2. den: orient v černohorském městě PLJEVLJA, mešita
Gazi Husei Pašova s nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu klášteru Svaté trojice z 12. st.,
most nad kaňonem řeky Tara do pohoří Durmitor, horské
středisko ŽABLJAK
3. den: turistika v národním parku Durmitor– , lehká
túra k jezerům Crno, Zminje a Jablan a planina Crepuli Poljana, náročnější varianta – Crvena Greda (2.164 m)
4. den: lehčí túra: dopoledne skalní vyvýšenina Ćurovac s výhledem do strží řeky Tary, odpoledne lanovkou na
Savin Kuk (2.313 m), pro nejzdatnější výstup na na nejvyšší horu Durmitoru Bobotov Kuk (2.523 m), nebo alternativně možnost raftingu na řece Tara (45 € ), 3. nebo
4. den večeře (v ceně zájezdu u hotel. varianty) – jehně nebo pstruh, k tomu salát, víno a pálenka
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 v aparthotelu u moře
v okolí Budvanské riviéry, večerní prohlídka centra Budvy
6. den: cesta s vyhlídkami na Boku Kotorskou – fjord
Balkánu, NJEGUŠI, rodné město černohorských vladyků,
sušárna pršutu, možnost ochutnávky vína a sýra (za pří
platek), NP Lovčen, CETINJE, po staletí hlavní město Černé Hory, centrum náboženského života, možnost výstupu
na Jezerski vrch (1.660 m), mauzoleum Petra II. Njegoše
7. den: výlet do kaňonu řeky Cijevny, koupání v řece,
NP Skadarské jezero na černohorsko-albánském pomezí obklopeném vysokými horami, (rezervace vodního ptactva), fakultativně projížďka po jezeře s koupáním, ochutnávka pečených ryb v originální rybářské krčmě na skále
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, koupání, fakult. fishpiknik
ve městečku Rose, plavba lodí kolem HERCEGNOVI, nejzelenější město Jadranu, odjezd do ČR
10. den: návrat do ČR v podvečer
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí. V případě nedostatečného naplnění zájezdu
může mít zájezd společnou autobusovou dopravu s cyklistickou variantou, která je koncipována tak, aby výrazně nenarušovala program.
Cena zahrnuje dopravu busem, 7x hotel/aparthotel s polopenzí (3x v horách, 4x na pobřeží), vedoucí zájezdu, kompl.
pojištění; nezahrnuje fakul. akce, lodě a vstupné (cca 70 €).
Příplatek 2.600 Kč za 1lůžkový pokoj na hotelu.
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

Tichý poklid kláštera v Černé Hoře

ustále. Navštívíme nejznámější starověké památky, vykoupeme se na plážích, ochutnáme místní speciality.
A
B
A
B
A
B

11.5.–21.5.
12.5.–19.5.
1.10.–11.10.
2.10.–9.10.
11.10.–21.10.
12.10.–19.10.
A – Autobusem

so–út
ne–ne
út–pá
st–st
pá–po
so–so

14.790,92–141
27.590,92–142
14.790,92–143
27.590,92–144
14.790,92–145
27.590,92–146
B – Letecky

1. den: Program A: odjezd z ČR dopoledne směr Maďarsko
2. den: Program A: příjezd do Makedonie, SoluŇ – ,
byzantské kostely Agios Dimítrios, Agía Sofia, Bílá věž,
Program B: odlet z Prahy do Soluně, dle letového řádu
připojení ke skupině, dále A i B
3. den: pohoří Olympus – „sídlo bohů“, zastávka
v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna, komplex klášterů Meteora– na
vrcholcích skalních věží
4. den: památník u Thermophyl, starověké
DELFY – , posvátný Apollónův okrsek, Tholos – Athenin chrám, klášter Osios Loukas
5. den: prohlídka ATHÉN– , Akropole s Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Archeologické muzeum,
chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk
6. den: poloostrov Peloponés, archeologický areál
Korintu, Apollónův chrám, EPIDAUROS– posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem
v Řecku, MYKÉNY– , palácový komplex s proslulou Lví
bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice
7. den: pobyt u moře, indiv.volno, letovisko TOLO,
NAFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, přístav
8. den: starověká SpartA, architektonický skvost byzantského stylu, areál MYSTRA– , opevnění s hradem, bohatě zdobené kostely a kláštery, krásná příroda pohoří Target
9. den: OLYMPIE– , posvátný okrsek náboženství
a sportu, Svatý okrsek se zbytky Diova chrámu, Archeologické muzeum, program A: v nalodění v Patrasu na
trajekt do Itálie, program B: transfer z Patrasu na letiště
do Athén, odlet do Prahy
10. den: program A: trajekt Patras-Ancona, vylodění
v Itálii, příjezd do ČR brzo ráno následující den
Cena zahrnuje Program A: dopravu lux. klim. busem,
trajekt z Řecka Patras-Ancona (polohovací sedadla),
7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce,
Program B: let. dopravu Praha-Soluň, Athény-Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu*** (2lůžk. pokoje s přísl.),
7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakult. služby a vstupné.
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj (A i B).
Příplatek 390 Kč za komplexní pojištění (A).
Příplatek 530 Kč za komplexní pojištění K5S (B).
Příplatek 800 Kč za 4lůžk. kabinu na trajektu (A).

Kláštery Meteora na vrcholcích skal
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Rumunsko
a perly Transylvánie
Stále ještě exotická země s orientálním duchem Balkánu, krásnou přírodou a zajímavými památkami láká k poznávání. Čeká Vás retroměsto Bukurešť, malované hřbitovy, snová příroda i tajemné příběhy knížete
Drákuly. Navštivte Rumunsko, dokud nepodlehne postupující globalizaci. Cesta tam bez nočního přejezdu.
18.6.–24.6.
23.7.–29.7.

út–po
út–po

9.190,9.190,-

A85

Panenskou přírodou
rumunského Banátu

92–147
92–148

1. den: odjezd z Prahy ve 4 h (Br, Bla), přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska, transylvánská pevnost
ARAD, městu se říká „maďarská golgota“, ortodoxní
i katolická katedrála, památník třinácti mučedníků, procházka parky na březích řeky Mureš
2. den: SIBIU, nejvýznamnější město Sedmihradska,
mohutné opevnění s věžemi, půvabná náměstí v historickém centru, Stará radnice, Brukenthalův palác, evangelický kostel, kde leží Drákulův syn Mircea Zlý, Lhářův most, ortodoxní katedrála, která je zmenšeninou Agia Sofia, cesta
do oblasti Rumunských Karpat, horské letovisko PREDEAL
3. den: zámek Peleš krále Karla I., 160 přepychově zařízených pokojů v historizujícím stylu, muzeum s cennými sbírkami, zámeček Pelišor – „Malý Peleš“, Drákulův
hrad Bran, horské lyžařské středisko Poiana Brašov, největší město Sedmihradska BRAŠOV, historické jádro města, Stará radnice, Černý kostel, brána Poarta Schei, nejužší ulička v Rumunsku Strada Sforii, návrat na ubytování
4. den: město BUSTENI, výlet do pohoří Bucegi, lanovkou k chatě Cabana Babele (2.200 m) skalní útvar Babelská sfinga, výhledy, variantně kratší túry po okolí, lanovkou zpět, SINAIA, bývalé letní sídlo královské rodiny,
historický Sinaiský klášter, návrat na ubytování
5. den: hlavní město BUKUREŠŤ (Paříž východu), bulváry Kiseleva a Calea Victoriei, vítězný oblouk, Královský palác, náměstí Revoluce, Atheneum, sídlo Metropolity, Palác Parlamentu, uličky ve staré obchodní čtvrti,
atmosféra města, Skanzen rumunské vesnice
6. den: středověké město SIGHISOARA– , zachované
hradby s 9 věžemi, věž s orlojem, rodný dům knížete
Vlada Tepese – Drakuly, odpoledne odjezd do ČR
7. den: návrat do ČR v ranních hodinách (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel***
ve 2lůžkových pokojích s přísluš., 5x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, lanovku a vstupy (50 €).
Sleva 500 Kč za 3. os. na přistýlce (omezené množství).
Příplatek 3.000 Kč za 1lůž. pokoj (omezené množství).
Příplatek 1.590 Kč za 4x večeři.
Příplatek 224 Kč za kompl. pojištění.

Zámek Peleš

Zapomenutý kraj Banátu nás vrací do dob u nás už dávno minulých, okouzlující příroda nedotčená civilizací,
milí lidé, kteří si zachovali kulturu své vlasti, to vše tvoří
pestrou mozaiku, která lahodí očím a duši.
28.6.–6.7.

pá–so

9.990,-

92–149

1. den: odjezd odpoledne z Prahy (Be, Tá, ČB a po trase),
noční přejezd přes Slovensko do Maďarska
2. den: dopoledne příjezd do Rumunska, TEMEŠVÁR, barokní město rumunského Banátu, historie byzantského císaře, vpádu Mongolů, dlouhá historie Habsburků i revoluce 1989, ubytování ve vesnici
GERNIK, seznámení s lidmi a okolím vesnice
3. den busem do SASCY ROMANY, celodenní pěší výlet do kaňonu řeky Nery (skalnaté stěny jsou místy až
400 m vysoké, malé tunely a mosty, možnost koupání
v řece, vodopády Văioaga, několik variant náročnosti
4. den: GERNIK, kulturní dům s obecní knihovnou, místní škola a hřbitov, turistika v okolí Gerniku, pěší výlet
k vodním mlýnkům U Petra, volný večerní program
5. den: pěší túra k jeskyni Turecká díra (cca 1,5 h), do
SVATÉ HELENY pěšky či autobusem, seznámení s vesnicí
6. den: celodenní autobusový výlet do srbského Banátu: ČEŠKO SELO, prohlídka místního muzea
a kostela, BELA CRKVA – tržnice, oběd v rybí restauraci na břehu Dunaje, pro zájemce trajektem do RAMU (2 h), pevnost a pravoslavný kostel, na závěr kou
pání u jednoho ze srbských jezer, návrat do Svaté
Heleny
7. den: dopoledne pěší výlet na Kulhavou skálu, návštěva školy ve Svaté Heleně, výhledy na Dunaj, Kazaňská soutěska, pohled na zříceninu hradu Golubec (srbská strana Dunaje), volný večerní program
8. den: celodenní autobusový výlet: plavba lodí po Dunaji – Kazaňská soutěska, jeskyně Veterani, koupání ve
starých termálních lázních Băile Herculane (bazény
v přírodě), návštěva české vesnice BÍGR, rozloučení s krajem Banátu, návrat na ubytování
9. den: časně ráno odjezd do ČR, předpokládaný příjezd
pozdě večer (Qi)
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování v rodinách – 3x v Germiku, 4x ve Sv. Heleně, 7x plnou penzi
(v rodinách, oběd ve formě balíčku), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a veškeré vstupné (50 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 288 Kč za komplexní pojištění.

Plavba lodí po Dunaji do Jeskyně

Příroda, města a památky
UNESCO Ukrajiny
a východního Slovenska
Čekají na vás nejpřitažlivější místa východního Slovenska a bývalé Haliče (o které tak poutavě píše ve svých
povídkách Jaroslav Hašek), navíc ještě zapsaná na seznamu památek UNESCO. Tento trochu zapomenutý
kraj má své kouzlo a půvab, který stojí za poznání. Cesta bez nočních přejezdů.
17.8.–22.8.

so–čt

9.490,-

92–150

1. den: ráno odjezd z Prahy (Br) na Slovensko, LEVOČA, perla spišské koruny, historické centrum– , gotický oltář mistra Pavla z Levoče, HERVARTOV, dřevěný
římskokatolický kostel sv. Františka z Assisi– , BARDĚJOV– , centrum, středověké městské opevnění s baštami, starobylé náměstí s radnicí, bazilika minor s 11 gotickými oltáři, ubytování
2. den: dřevěný pravoslavný kostelík LADOMÍROVÁ–
, Dukelský průsmyk, známý z 2. světové války, PRZEMYSL, druhé nejstarší polské město, ubytování ve LVOVĚ
3. den: prohlídka LVOVA, centrum– , katedrály řeckokatolické, římskokatolické i arménské církve, renesanční kaple Boimů, čtvercové náměstí s radnicí a památnými
renesančními městskými domy, ubytování
4. den: horskou oblastí přes poloninu Boržava, KOLOČAVA, minimuzeum Ivana Olbrachta v místní škole, občerstvení borščem a pivem nebo nealko nápojem v bývalé četnické stanici, dnes hospodě, hrob Nikoly Šuhaje
i jeho ženy Eržiky, dřevěný kostelík sv. Ducha, národní přírodní park a jezero Siněvir, procházka podél největšího a nejvýše položeného ukrajinského jezera uprostřed lesů pohoří Gorgony, legenda o mladém chlapci
Virovi, který je pochovaný pod mohylou na ostrůvku
a dívku Sini, kterou rozplakal jeho příběh a slzami naplnila celé jezero, ubytování v horském hotelu
5. den: cesta krásnou karpatskou hornatou krajinou
s malebnými výhledy na pasoucí se koně i starobylé chalupy, UŽHOROD, krajanský spolek Tomáše Garyka Masaryka, čtvrť Malé Galago, staré vládní a obytné budovy
postavené čs. vládou, často ve funkcionalistickém stylu,
řeckokatolická katedrála, hradní tvrz, individuální volno,
možnost návštěvy užhorodského skanzenu lidové architektury, 30 dřevěných stavení ze Zakarpatí, večerní
atmosféra města, fakult. večeře za příplatek v typické vinárně, ubytování u centra města
6. den: přejezd na Slovensko, historické centrum KOŠIC,
procházka památkovou rezervací, pěší zóna s vodotrysky, domy a paláce z období gotiky, baroka i secese, největší gotická slovenská katedrála sv. Alžběty, cestou domů zastávka na nákup domácích sýrů, příjezd do Brna
večer, do Prahy pozdě v noci (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel, 5x snídani, 1x boršč s nápojem v Koločavě, průvodcovské
služby; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
(15 € + 75 UAH).
Příplatek 3.200 Kč za jednolůžkový
pokoj.
Příplatek 1.060 Kč
za 4x večeře.
Příplatek 192 Kč za
komplexní pojištění.

rumunsko  • UKRAJINA • slovensko
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Koločava

V banátských vesnicích se zastavil čas

A — Kultura a příroda Evropy

Radnice v Brašově

Půvab dřevěnic na travnatých svazích Transylvánie
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Dvojno jezero v srdci Triglavského národního parku

A86

A87 – 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, řada památek UNESCO
s procházkou podél slovinských jezer Bohinj a Bled, starými městy, hrady, dobrým jídlem a vínem… To vše vás
čeká ve Slovinsku… a pozor, mořské lázně v ceně!

…a hory jsou tak vysoko, že se mraků dotýkají a jezerní hladina tak hladká, že se v ní slunce třpytí a soutěsky plné bystrých vodopádů… Pobyt na jednom místě
na břehu jezera umožňuje větší svobodu. Relaxační
víkend s pobytem u jezera bez nočního přejezdu
a bez dovolené!

Slovinsko, hory a moře

7.6.–13.6.
*20.9.–25.9.

A — Kultura a příroda Evropy slovinsko

Rybaření na Bohinjském jezeře v Julských Alpách

pá–čt
pá–st

9.790,8.490,-

91–151
91–152

1. den: odjezd ve 21 h z Prahy (Br, po trase dle dohody; svoz
od 4 osob: HK, Pa), transfer přes Rakousko
2. den: perly Julských Alp: ranní kouzelná krajina slovinsko-italských jezer Laghi di Fusine (na jaře), toulky údolím Tamar k vodopádům, turistika k pramenu Nadiža
či až k vodopádu Crna voda (na podzim), prameny Sávy Dolinky, krátká zastávka v srdci Triglavského NP – KRANJSKA
GORA, cesta kolem Bledského jezera, ribčev laz, místní
kostelík a ochutnávka sýra
3. den: Triglavský národní park a jezero Bohinj, turistika podél největšího slovinského vodopádu Savica (72 m),
fakult. lanovkou na Vogel, výhledy na Bohinjské jezero
a kouzelná hřebenová turistika – různé typy náročnosti, variantně vesničky STARA FUŽINA a ribčev laZ procházka korytem řeky Mostnice nebo plavba lodí po jezeře Bohinj a procházka podél jezera, v září se koná lidová
slavnost pastevců „Kravji bal“
4. den: letovisko BLED s majestátním hradem Bled vysoko nad Bledským jezerem, procházka podél jezera, Titova vila, projížďka po jezeře, Postojenské jeskyně, největší krápníkové jeskyně Evropy, jízda podzemním vláčkem,
koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb (macarát
jeskynní), návštěva romantického „loupežnického hradu“
ve skalách Predjamski grad, cesta na pobřeží moře, ubytování, hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, individuálně večerní procházka do PORTOROŽE, posezení v hospůdce
5. den: v září relax u moře s možností koupání nebo koupání
ve slaných hotelových bazénech v Laguně, výlet s turistikou do Slovinského krasu, unikátní jeskynní systém Škocjanské jamy– ,11 propojených podzemních jeskyní, propadlé údolí a přírodní mosty, procházka s výhledy přes propast,
v podvečer koupání, park s galerií v přírodě Forma Viva
6./*5. den: dopolední koupání ve slaných hotelových
bazénech v Laguně nebo prohlídka starobylého přístavu PIRAN, náměstí v benátském stylu, LUBLAŇ, krátká zastávka v hlavním městě Slovinska, odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a kouzlo uliček, noční přejezd
7./*6. den: návrat ráno
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem
k počasí, místu ubytování a slavnostem.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x/*3x penzion/hotel*** (2x blízko jezera, 2x/*1x u moře s mořskými lázněmi), 4x/*3x polopenzi, vstup do Mořského parku Laguna,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu
(cca 2,5 €/den), lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, vstupné do objektů a na akce (60 €).
Příplatek 2.400 Kč/*1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 224 Kč/*192 Kč za komplexní pojištění.

jezerní ráj a Julské Alpy

4.7.–7.7.

8.490,-

91–153

1. den: odjezd v 6 h z Prahy (po trase na ČB dle dohody), cesta přes Itálii do Slovinska, Julské Alpy, kouzelná
krajina slovinsko-italských jezer Laghi di Fusine, Horní
a Dolní jezero uprostřed alpských vrcholků, lehká turistika, ubytování u Bohinjského jezera, po večeři procházka k jezeru
2. den: Triglavský NP, cesta busem k prameni Sávy, botanický ráj orchidejí, turistika k prameni Nadiža, toulky soutěskou Vintgar a k vodopádu Savica, rázovitá
obec STARÁ FUŽINA, RIBČEV LAZ, variantně relaxační pobyt u Bohinjského jezera, procházky kolem jezera, možnost koupání, půjčení kola či loďky, gastronomické speciality, event. i soutěska Mostnica s procházkou
k vodopádům
3. den: celodenní hřebenová turistika s využitím lanovky
na horu Vogel a Orlove Glave nebo až na Rodicu, překrásné pohledy na Bohinjské jezero z „ptačí perspektivy“
nebo relax u Bohinjského jezera, návštěva místního kostelíka s významnými freskami, lodí po jezeře Bohinj, večerní posezení v hospůdkách
4. den: BLED, další jezerní perla Bledské jezero s ostrůvkem, hrad Bled vysoko nad jezerem, pohledy na Julské
Alpy a pohoří Karavanky, turistika podél jezera, možnost
loďkou na ostrov s kostelíkem, koupání a relax na pláži,
odpoledne odjezd, návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a zdatnosti skupiny. Program lze řešit též individuálně a kombinovaně.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, lanovky a vstupné (60 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Predjamski grad s jeskyní chránil údolí v Slovinském krasu

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

Postojenské jeskyně, nad bohatstvím krápníků oči přecházejí

A88

Tajemné jeskyně
Slovinska a Itálie, víno
a mořský park Laguna
Zájezd v době státních svátků – ušetříte dovolenou. Oslavte příchod jara a Velikonoce i babí léto
ve Slovinsku, přímořský kraj již zelená a rozkvétá a vrcholky Julských Alp se ještě třpytí sněhem. Nabízíme
přímořský hotel, výbornou kuchyni a koupel v teplé
mořské vodě (mořské lázně Laguna v ceně), kouzelnou krajinu, velikonoční dobroty a slavnost Velka noč
a vínko. Cesta zpět bez nočního přejezdu a pobyt
v mořských lázních Laguna v ceně!
18.4.–22.4.
25.10.–29.10.

Velikonoce
svátek

7.890,7.890,-

91–154
91–155

1. den: odjezd ve 21 h z Prahy (Br, po trase dle dohody;
svoz od 4 osob: HK, Pa), transfer přes Rakousko
2. den: cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante, úchvatné
krápníky a varhany, zámek Miramare s překrásným
parkem, ubytování v Portoroži v hotelu*** s mořskými lázněmi, využití teplých koupelí v zastřešeném
areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna
3. den: pobyt v mořských lázních, fakult. celodenní výlet za krásami slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – unikátní krasový
systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních
jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty – , turistika po
okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice a místní dobroty, návrat
v podvečer na relax do lázní, individ. procházka podél pobřeží do PORTOROŽE
4. den: dopoledne koupání, pro zájemce exkurze na
solná pole do Sečovlje (od 12 osob), HRASTOVLJE,
románský kostel sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, světoznámá chovná stanice
LIPICA, bílí koně, španělská jezdecká škola, nebo návrat na odpolední koupele, variantně celodenní pobyt v mořských lázních, večerní procházka (2 km) do
PIRANU, „benátská architektura“, posezení u vínka
a kouzlo osvětleného městečka
5. den: dopoledne koupání v mořském parku Laguna, LUBLAŇ, krátká zastávka v hlavním městě Slovinska, odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a univerzita, návrat
do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a otvíracím dobám.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel*** s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenzi formou bufetu,
4denní vstup do zážitkových lázní do 19 h (bez vstupu do saun), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
pobytovou taxu, vstup do areálu wellness a saun (15 €),
fakult. akce, ochutnávku a vstupné do dalších objektů (60 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za výlet 3. den (bez vstupů).
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Světoznámá chovná stanice LIPICA

A90



Putování a relaxace
v Julských Alpách

Krásy Jadranu a Istrie,
pobyt v mořské Laguně

...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 pohody uprostřed přírody v hotelu na břehu Bohinjského
jezera. Unikátní jeskyně slovinského krasu – , jedinečné výhledy z vrcholů Julských Alp a romantická horská jezera. Hotel u Bohinjského jezera.
24.8.–31.8.

so–so

12.690,-



91–156

1. den: odjezd z Prahy ve 21 h (HK, Pa, Br, a po trase dle
dohody), transfer přes Rakousko
2. den: Kamnicko-Savinjské Alpy, druhé nejvyšší pohoří Julských Alp, Velika planina, kouzlo horské krajiny
(1.800 m), 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, turistika v soutěsce Vintgar, KRANJSKÁ GORA, prohlídka srdce Triglavského NP, turistika k prameni řeky Sávy, procházka podél jezera a koupání
4. den: celodenní turistika do srdce NP k Triglavským jezerům do Doliny Sedmera jezera k Černému jezeru (převýšení cca 1.000 m), pro horaly možnost
výstupu na horu Triglav, návrat do hotelu kouzelnou krajinou 5. dne
5. den: fakult. výlet za krásami Slovinského krasu
plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – unikátní krasový systém Škocjanské jamy– , 11 propojených
podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty,
největší podzemní kaňon na světě, turistika po okolí, ráj
pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice a místní dobroty, návrat v podvečer; anebo celodenní pobyt u Bohinjského jezera, relax a koupání a individuálně turistika v oblasti
6. den: lanovkou na planinu pod horou Vogel
(1.922 m) s výhledem na Bohinjské jezero, hřebenová
túra na celý den nebo návrat a odpolední relaxace a procházky okolo jezera či vesničkami v blízkosti Ribčev LAZ,
nebo celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení kol nebo loďky, romantický výlet lodí po Bohinjském jezeře, po večeři společné posezení
7. den: turistika v soutěsce Mostnica, lázeňské letovisko BLED s majestátním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či cesta kolem něho, koupání, večer odjezd do ČR
8. den: návrat ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle
počasí a turistické zdatnosti klientů.
Ubytování: hotel*** u Bohinjského jezera s možností samostatné turistiky, 2–3lůžkové pokoje, polopenze.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, pobytovou
taxu, vstupné, jeskyně, loď a lanovku (60 €).
Příplatek 3.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za fakultativní výlet 5. den.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

Poznejte kouzlo nádherné krajiny Slovinska i Istrie, vysoké hřebeny Julských Alp, divoké vodopády, průzračné moře, romantika horských i přístavních městeček.
Historie měst Koper, Piran, Pula, jeskyně Slovinského
krasu, výborná gastronomie a víno, průzračná voda
Jadranu a koupání v mořské vodě parku Laguna.
2.9.–8.9.

po–ne

10.590,-

91–157

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h, (dále ČB a po trase, svoz od
4 os.: z HK, Pa za 300 Kč; Br za 400 Kč), noční přejezd přes
Rakousko do Itálie
2. den: zastávka ve středověkém městečku CIVIDALE
DEL FRIULI na úpatí Julských Alp, město založené Césarem, kde se ještě mluví furlanštinou, historické centrum,
středověké uličky, paláce, katedrála (Duomo), úžasné výhledy, Ďáblův most, romantický zámek DUINO na skále
nad mořem, prohlídka, dojezd na hotel s lázněmi v PORTOROŽI, relax a koupání v mořských lázních
3. den: pobyt u moře na pláži, využití hotelových mořských lázní Laguna, bazény, masáže, wellness nebo krátký výlet do MIRAMARE, novogotický zámek s parkem,
postavil arcivévoda Maxmilián I. Habsburský pro svou ženu Charlotu a byl oblíbeným místem císařovny Sissi, solná
pole v SEČOVLJE, exkurze těžby mořské soli v salinách,
návrat a pobyt u moře nebo lázních, odpolední nebo večerní procházka do romantického rybářského přístavu PIRAN s úzkými uličkami a promenádou, náměstí Tartinijev trg, kavárny, cukrárny, rybí restaurace
4. den: dopoledne koupání, světoznámá chovná stanice LIPICA, bílí koně a španělská jezdecká škola, DIVACA, návštěva krásné jeskyně a vápencových skal Divaška jama, dle času zastávka v přístavu KOPER, historické
centrum, promenáda variantně celodenní pobyt v mořských lázních a na plážích, koupání
5. den: fakultativní výlet za krásami pobřeží Istrie a ostrovy Brijuni (od min. 20 osob), ochutnávka místních
vín, podél pobřeží Istrijského poloostrova POREČ, středověké centrum s historií od dob římských, raně křesťanská Eufrasimova bazilika s překrásnými mozaikami, výlet
lodí na Brijunské ostrovy, přírodní park Veliki Brijun
(cca 5h, min. 15osob), loď, vláček po ostrově, procházky,
koupání, ZOO) nebo variantně PULA, centrum Istrie, kterým prošla historie od nejstarších dob, ale i velikáni lidstva
jako Dante, Michelangelo, zachovalý amfiteátr, Slavobrána Sergiů, muzea a pro zájemce cesta na nejjižnější cíp Istrie a PREMANTURA a turistika podél pobřeží
na útesech přírodního parku Kamenjak a malé pláže,
pozdější návrat na večeři variantně PORTOROŽ, koupání
park s galerií v přírodě Forma Viva a individuální výlet lodí do malebného přístavu ISOLA
6.den: dopoledne koupání a pobyt u moře, odpoledne
LUBLAŇ, slovinská metropole na říčce Lublanici, hrad
z 12. století s výhledy na Alpy, Trojmostí a secesní budovy,
odkaz architekta Jože Plečnika, útulné hospůdky, možnost
večeře a vína na rozloučenou, noční přejezd
7. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel Vile Park***
s lázněmi Laguna, 4x polopenzi, průvodce, nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, fakult. služby, , místní doprava a lodě, vstupné (60 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.800 Kč za výlet lodí na Brijun (min. 15 os.)
Příplatek 500 Kč na dopravu bus výlet 5.den (min. 20 os.)
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

Thal, rodný dům Schwarzenegera (foto: M. Jirman)

A91



Moravské Toplice
relax pobyt s výlety
Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – lázní
Moravské Toplice. Zdejší prameny byly objeveny v 50.
letech minulého století náhodou při hledání ropy. Místo ropy z pokusných vrtů vytryskla z hloubky 1.500 m
horká voda, která dala vzniknout dnešnímu modernímu lázeňskému komplexu.
25.10.–28.10.

svátek

6.590,-

92–158

1. den: odjezd v 0.15 h z Prahy (Be, Vo, Tá, ČB), ráno příjezd do Slovinska, jezero Bukovniško, léčivý pramen
sv. Vida, rozhledna Lendava, Martjance, gotický kostel sv. Martina, hlavní oltář od Josipa Plečnika, po poledni příjezd do Moravských Toplic, ubytování, odpolední
relaxace u bazénů s termálními vodami: s bílou vodou
(pohybové ústrojí) a černou vodou (voda s příměsí ropy na kožní problémy)
2. den: celodenní lázeňský relax nebo možnost výletu: vesnice Veržej, včelařské muzeum, možnost nákupu
medu, Jeruzalémská vinařská oblast, degustace vín
s místní odrůdou Šipon, lisovna dýňového oleje
3. den: celodenní lázeňský relax nebo výlet: obec
SELO, románská rotunda, možnost ochutnat specialitu
bograč, guláš tří mas z oblasti Prekmurije
4. den: dopolední koupání v lázních, vesnice BOGOJINA
s farním kostelem od J. Plečnika, THAL, rodiště Arnolda Schwarzeneggera, jeho rodný dům, kostel sv. Jakuba, fantastkní architektura, odjezd do ČR, návrat v nočních hodinách (Qi)
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel**** v komplexu Terme Vivat včetně pobytové taxy a registračního poplatku, zapůjčení županu, 1x hotelová sauna, 3x polopenzi formou bufetu, výlety podle programu, průvodce,
4denní vstup do lázeňského areálu Terme; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (cca 40 €).
Příplatek 1.690 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.370 Kč za 3x oběd.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.
Cena pro děti na přistýlce od 4.390 Kč. Info v CK

A92– 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.
13.11.–18.11.

st–po

6.800,-

slovinsko

A89

Piran

A — Kultura a příroda Evropy

Přírodní krásy Triglavského národního parku

92–159

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 (Pe)
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.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Více informací na www.geops.cz.

A93– Advent v Lublani
Adventní pohoda ve Slovinsku a termální lázně
Ptuj. Prohlídka slovninské metropole Lublaň, stavby Jože Plečnika, adventní trhy a místní speciality, hrad Celje.
6.12.–9.12.
Zrcadlící se vrcholy Julských Alp v horském jezeře

pá–po

4.990,-

91–160

Podrobný program zájezdu naleznete na www.geops.cz

Mořské lázně Laguna se slanou vodou
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Tradiční vážení sýrů v Alkmaaru

A94



Holandsko, Amsterdam,
Velikonoce v zemi tulipánů
Velkoměsto Amsterdam, ráj muzeí a galerií (Rembrandt,
Gogh, Rubens), květinová velmoc, brusírny diamantů,
skanzen a ráj tulipánů, gastronomie a lidová řemesla, sýry, pivo, holandské kakao. Nejvýznamější města a skanzen a k tomu bydlení v centru Rotterdamu a termín
na Velikonoce ...a na své si přijdou i gurmáni!

A — Kultura a příroda Evropy Belgie • Holandsko

18.4.–22.4.

Velikonoce

7.590,-

91–161

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 4 osob: HK, Pa;
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 vě
trnými mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby
dřeváků, idylické posezení u jezera, cesta mezi větrnými
mlýny, ochutnávka sýrů a čokolády, dojezd na ubytová
ní v centru ROTTERDAMU, večerní procházka městem,
námořní přístav s jedinečnou moderní architekturou,
fakult. zajímavá projížďka lodí podél přístavu
3. den: KEUKENHOF, světoznámý park, barevná paleta
květin (32 ha lesoparku, 6 milionů tulipánů a cibulovin),
cesta mezi květinovými poli do města DEN HAAG, parlament u jezera Hofvijver, variantně Mauritshuis, jed
na z nejslavnějších galerií Nizozemska (Rembrandt,
Vermeer) nebo Madurodam – park miniatur Holandska,
DELFT, městečko známé díky fajans, po stopách Vermeera, návrat do ROTTERDAMU
4. den: AMSTERDAM– , prohlídka historické části města, královský palác, barevný květinový trh, exkurze do brusírny diamantů, fakultativně projížďka lodí po
grachtech, Muzeum Vincenta van Gogha nebo Rijks
museum (Rembrandt) nebo expozice piva Heineken,
dvůr Beginjhof, romantika uliček na kanálech, fakult.
večeře v restauraci
5. den: návrat ráno... a ještě stihnete pomlázku
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné,
cesty lodí a fakult. akce (60 €).
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj
Příplatek 600 Kč 1x večeři.
Příplatek 510 Kč záloha na vstup do Rijksmuseum.
Příplatek 500 Kč záloha na vstup do Museum van Gogh.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Květinové korzo „vonící pastva pro oči“

A95
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Krásy Holandska
a Květinové korzo

st–ne

7.590,-

91–162

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 4 osob: HK, Pa; Br
za 400 Kč) transfer přes SRN
2. den: AALSMEER, největší květinová burza světa,
AMSTERDAM, celodenní prohlídka historické části města, barevný květinový trh, exkurze do brusírny diamantů,
fakult. projížďka lodí po grachtech, možnost návštěvy
muzeí: Rijksmuseum (Rembrandt), Van Gogh muzeum
(rezervace nutná předem), Rembrandtův dům, expozice
piva Heineken, historická vážní budova, mohutný Oude
Kerk, romantika uliček na kanálech, dvůr Beginjhof, fakult. možnost večeře, dojezd na ubytování
3. den: ALKMAAR, centrum sýrů gouda, město na kanálech, tradiční historické vážení sýrů v krojích na radničním
náměstí, sýrový trh, kouzlo uliček na grachtech, ochutnávka
specialit, skanzen lidové architektury a řemesel s větr
nými mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, prohlídka historického mlýna, cesta mezi větrnými mlýny, ochutnávka sýrů a čokolády, KEUKENHOF, světoznámý
park, snad nejkrásnější park zaměřený na cibuloviny na světě, barevná paleta květin na ploše 32 ha lesoparku, kolem
6 milionů tulipánů a cibulovin, větrný mlýn, možnost ochutnat čerstvé holandské wafle
4. den: NORDVIJK – jedinečný zážitek: květinové kor
zo – průvod alegorických vozů zdobených květy, cesta mezi
květinovými poli do DEN HAAGU, parlament u jezera Hofvijver, návštěva Mauritshuis, jedna z nejslavnějších galerií Nizozemska (Rembrandt, Vermeer) nebo Madurodam
– Holandsko v miniatuře, DELFT, městečko známé díky
fajans a malíři Vermerovi, kostely Oude a Niew Kerk, možnost večeře v rybím bistru, procházka středověkými ulicemi
u grachtů, odjezd v podvečer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
(70 €), cesty lodí a metrem a fakultativní akce.
Příplatek 2.200 Kč za 1lůž.pokoj, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 510 Kč záloha na vstup do Rijksmuseum.
Příplatek 500 Kč záloha na vstup do Museum van Gogh.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 6.690 kč pro 40 osob. www.kolektivy.cz

Keukenhof i s větrným mlýnem

Nádhera barev a tvarů v Keukenhofu
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Rotterdam, město vody
a jiřinkové korzo

Holandsko je – země květin, vodních kanálů, rozsáhlých pastvin s proslulými větrnými mlýny, tulipánových polí, naučných skanzenů, sýrových farem
a malebných holandských měst a přístavů. Zájezd
zejména pro milovníky květin, uvidíte okouzlující květinové korzo, nejslavnější květinový park
i tradiční vážení sýrů a muzea Amsterdamu.
10.4.–14.4.

Rotterdam

Slunečnice od Vincenta van Gogha

Zážitkový prodloužený víkend v Rotterdamu
a okolí. Zúčastníte se největší květinové slavnosti světa v Zundertu, v rodišti slavného malíře Vincenta
van Gogha. Navštívíte známý skanzen Kinderdijk pod
ochranou UNESCO, zažijete atmosféru Rotterdamu – největšího přístavu Evropy, projdete se po
nádvořích paláce v DEN HAAGU a ochutnáte místní kuchyni. Na své si přijdou milovníci tradic a slavností, moderní architektury a mrakodrapů i umění. Hotel
*** v centru Rotterdamu umožní variabilitu programu.
30.8.–3.9.

pá–út

7.390,-

91–163

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz z Br), transfer přes SRN
do Holandska
2. den: skanzen KINDERDIJK– , důmyslný systém odvodnění půdy, 19 větrných mlýnů na břehu kanálu na okraji ROTTERDAMU, muzeum větrných mlýnů, ráj fotografů,
fakult. projížďka lodí po kanálu mezi mlýny, prodejna sýrů
od místního výrobce, ROTTERDAM, město vody a Europoort, největší přístav Evropy a největší kontejnero
vý přístav na světě (37 km), ubytování v centru, prohlídka
města s průvodcem, centrum města s jedinečnou moder
ní architekturou a mrakodrapy (Kijk‑Kubus, stavba Hot
Potlood a Nizozemský architektonický ústav), Witte Huis –
kdysi nejvyšší budova kanceláří v Evropě, možnost návštěvy muzeí: námořní muzeum, Kunsthal, Museum Boijmans
Van Beuningen – jedna z nejkrásnějších kolekcí v Holandsku od Jana van Eycka až po moderní laserové obrazy, večer
Markt Hall – supermoderní stavba tržnice s možností
večeře, místní specialita – holandský „haring“ (slaneček),
nebo „kibbeling“ (smažená ryba)
3. den: ZUNDERT, místo narození Vincenta van Gogha,
muzeum van Gogha, římskokatolický kostel, neoklasicistní radnice, větrný mlýn ze 17. st., největší květinové
korzo na světě (na 600.000 květů jiřin, na 20 pohyblivých
soch až 10 m vysokých alegorických vozů), v podvečer návrat do ROTTERDAMU, atmosféra večerního města
4. den: ROTTERDAM, procházka přístavem, fakult. okružní plavba lodí přístavem – zážitek pro milovníky lodí, pohledy na Erasmův most a další rotterdamské mosty, moderní budovy na nábřeží z vodní perspektivy nebo procházka
k vyhlídkové věži Euromast (185 m) – symbol města, panoramatický výhled na město, možnost využít jízdu otáčivým
výtahem s panoramatickým výhledem na město (vždy nutná rezervace v předstihu), odpoledne fakult. cesta vlakem
s průvodcem do města DEN HAAG, sídlo královny a vlády,
honosná palácový komplex parlamentu u jezera Hofvijver,
radnice, protestantský kostel sv. Jakuba, možnost návštěvy
Mauritzhuis – jedna z nejkrásnějších galerií Nizozem
ska (Rembrandt, Vermeer), procházka městem, možnost
oběda či večeře, odjezd do ČR
5. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle slavností a otvíracích dob objektů.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel***, 2x snídaně, průvodce, úpadku; nezahrnuje komplex. pojištění,
příp. pobyt. taxu, jízdy lodí, fakult. služby a vstupné (60 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

skanzen KINDERDIJK



Amsterdam a Brusel,
Antverpy a muzea

25.9.–29.9.

st–ne

7.590,-

A98

A99

Poznejte krásu země, kterou její obyvatelé doslova vyrvali moři. Poznejte památky, přírodní krásy, zvyky obyvatel, delfskou fajáns, flanderskou krajku, díla vlámských mistrů i gastronomii a piva zemí Beneluxu.

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.

Příroda, památky UNESCO
a tradice zemí Beneluxu

Amsterdam, Brusel, kulturní centra Beneluxu se pyšní
muzei a galeriemi: Rijksmuseum, Goghmuseum, Královská umělecká muzea i muzeum vědy NEMO Bruggy
a Antverpy, skvosty Belgie a vlámského umění se stávají v roce 2018 městy baroka.
91–164

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl; Br za 400 Kč), noční
transfer přes SRN do Belgie
2. den: AMSTERDAM, historické centrum, přístav, květinový trh, exkurze do brusírny diamantů, projížďka
lodí po kanálech a muzea: Rijksmuzeum (Rembrandt a nizozemské umění), Muzeum Vincenta van Go
gha, gastronomické speciality, expozice Heineken, moderní architektura, Rembrandtův dům nebo dům Anne
Frankové, NEMO (muzeum vědy a techniky), námořní
muzeum Scheepvaartmuseum…, přejezd do Belgie,
ANTVERPY, město Paula Rubense, katedrála, cechovní
domy, večerní atmosféra
3. den: ANTVERPY, město Paula Rubense, historické
centrum města, katedrála Panny Marie – jedna z největších evropských katedrál (Rubensovy obrazy), dům
malíře P. P. Rubense s ateliérem Rubenshuis, umělec zde
žil s rodinou a žáky, hlavní tržiště Grote Markt, fontána se
sochou kraba a renesanční radnice s výstavnými cechovními domy ze 16. a 17. st., muzeum broušení diaman
tů, výstava barokních vlámských mistrů v Museum
aan der Stroom, tradiční vlámské hranolky, večerní atmosféra města
4. den: BRUSEL, „hlavní město Evropy“, katedrála,
Grande‑Place– , jedno z nejhezčích náměstí světa,
symboly města (čůrající chlapeček), Královská umělec
ká muzea (Rubens, Cranach, Breugel, Rembrandt), se
cesní domy Victora Horty– , pochoutky gastronomie:
belgické pivo (překvapení) a pralinky, fakultativně
večeře, odjezd večer
5. den: návrat do ČR dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v muzeích.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, loď, MHD, vstupné (55 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 450 Kč za 2x snídani.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 500 Kč záloha na vstup do
museum van Gogh.
Příplatek 510 Kč záloha na rezervaci
Rijksmuseum.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Štítové domy v ulicích Bruselu

Kamenné stavby Skotska jsou symbolem země

27.5.–2.6.

po–ne

11.990,-

91–165

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Pl a po trase), přes Německo do Lucemburska: LUCEMBURK, hl.město velkovévodství s katedrálou, paláci a slavnými mosty, cesta na
hotel v Belgii
2. den: Belgie: památník bitvy u Waterloo, BRUSEL,
náměstí Grote Markt– , katedrála, Královský palác, gotická radnice, socha sv. Michala – patrona Bruselu a „čurající
chlapeček“, cechovní domy, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, volno k návštěvě muzeí a Královské obrazárny (Rubens, Cranach, Breugel, Rembrandt), popř. indiv. návštěva
komplexu Atomium nebo botanické zahrady, ochutnáte
belgické pivo, vafle a pralinky či posedíte v kavárničkách
3. den: BRUGGY– , starobylé město na kanálech, bývalé
sídlo burgundských vévodů, náměstí s radnicí, výhledy z věže, bazilika Svaté Krve (nejposvátnější relikvie Evropy – Ježíšova krev), gotický kostel Panny Marie (Michelangelovo
sousoší Madony s dítětem), umělecko-historické Gruuthuse Museum či Groeninge Museum (sbírky vlámských a holandských mistrů) nebo Museum čokolády s ochutnávkou,
prodejny s krajkami a s belgickou čokoládou, sladké gaufres
de Liege a hospůdky s výběrem belgických piv, pro zájemce projížďka lodí po kanálech, GENT, metropole Flan
der, ve středověku 2. nejbohatší město, katedrála sv. Bava,
Gentský oltář bří van Eycků– , středověké domy a pevnost
4. den: přístav ANTVERPY, jedno z nejstarších obchodních center Evropy, město diamantů a P. Rubense, centrum s pevností a katedrálou, dům malíře P. P. Rubense – Rubenshuis, hlavní tržiště Grote Markt, fontána
se sochou kraba a renesanční radnice s cechovními domy, muzeum broušení diamantů, ochutnáte tradiční vlámské hranolky; odpoledne přejezd do Holandska,
největší evropský přístav ROTTERDAM, atmosféra velkoměsta s moderní architekturou, např. Kijk–Kubus,
starý přístav, fakultativně projížďka lodí nebo možnost
výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast
5. den: ALKMAAR, tradiční slavnost vážení sýrů, slavný sýrový trh, návštěva skanzenu Zaanse Schans s ukázkou výroby sýrů a typických holandských dřeváků, procházka mezi větrnými mlýny, prohlídka města DELFT
proslavené fajáns, hl. město Nizozemska DEN HAAG,
centrum s vládními budovami, Binnenhof, variantně park
miniatur Madurodam nebo galerie Mauritzhuis (Rembrandt, Vermeer), cesta k pobřeží, obdivuhodné polondry,
SHEVENINGEN, lázně na břehu Severního moře s vyhlídkovým molem, možnost večeře v restauraci (rybí speciality)
6. den: individuální pobyt v Rotterdamu nebo fakult.
s průvodcem vodním busem do skanzenu Kinde
dijk– , důmyslný systém odvodnění půdy – 19 větrných
mlýnů a muzeum, prodejna sýrů, AMSTERDAM, Muzejní náměstí – Rijksmuseum (Rembrandt) nebo největší muzeum Vincent van Gogh na světě, procházka centrem, Královský palác a řada historických budov, volno,
možnost projížďky lodí po grachtech, fakult. večeře,
pozdě večer odjezd přes Německo do ČR
7. den: příjezd dopoledne
CK si vyhrazuje právo záměny programu dle počasí, místa ubytování i aktuálních akcí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel (2lůž. pokoje s přísl.), 5x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, příp. pobytovou taxu, cesty lodí a MHD, fakult. akce (80 €).
Příplatek 3.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 450 Kč záloha na fakult. výlet Kinderdijk
(vstup+loď od 20 osob).
Příplatek 510 Kč záloha na vstup do Rijksmuzea.
Příplatek 500 Kč záloha na muzeum Vincenta van Gogha.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

Skotsko, Orkneje a ostrov
Skye letecky

21.7.–28.7.

ne–ne

29.990,-

92–166

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, transfer z letiště do
hotelu, ubytování, dle času krátká procházka městem
2. den: poloostrov Fife, ST. ANDREWS, město golfu,
možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. st.,
starobylé město, zříceniny největší skotské katedrá
ly, východní pobřeží, rybářská ves STONEHAVEN s malebným přístavem, impozantní hrad Dunnottar na
skalisku nad mořem
3. den: hrad Fyvie, nejlepší ukázka skotské šlechtické
architektury, oblast Speyside, světově proslulá palírnami whisky, trasa Malt Whisky Trail, výhledy na typické
komíny palíren připomínající pagody, návštěva jedné
z palíren a ochutnávka
4. den: THURSO, nejsevernější město britských os
trovů, 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 prehistorické 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 hra
du Urquhart, malebné městečko FORT AUGUSTUS
s opatstvím, krásné výhledy na jezero, zajímavý systém
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, mohut
ný hrad, procházka malebnými uličkami, EDINBURGH,
hrad s korunovačními klenoty, Royal 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, 2x večeři 3. a 4. den,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, výlet na Orkneje.
Příplatek 6.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.000 Kč za 2x večeři.
Příplatek 1.800 Kč za fakult. výlet na Orkneje.
Příplatek 800 Kč za svoz Brno-Praha a zpět.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

holandsko • belgie • velká británie
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A — Kultura a příroda Evropy

P. P. Rubens pozoruje Antverpy

I ostrov Sky má své stálé obyvatele
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Towerbridge je legenda Londýna
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Londýn, královský Windsor
a Oxford letecky
Poznejte s námi atmosféru světové metropole Londýn
a obdivujte krásy městečka a zámku Windsor a Oxford.

A — Kultura a příroda Evropy velká británie

3.5.–7.5.
10.9.–14.9.

pá–út
út–so

12.990,12.990,-

92–167
92–168

1. den: odlet z Prahy do LONDÝNA, transfer na hotel,
přes Westminter Bridge k budově Parlamentu– a Big
Ben, Westminsterské opatství– a vládní třída Whi
tehall, sídlo premiéra Downing Street, Horse Guards,
Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona
2. den: místní dopravou do centra, West End, Leicester
Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, Buckingham
ský palác a Covent Garden, možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea, prohlídka majestátního Albertoxpole, procházka kolem Royal
Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of
London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké
muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum)
3. den: fakult. výlet do města WINDSOR, viktoriánské
nádraží, radnice (dílo Ch. Wrena), Long Walk, sídlo britských králů a královen Windsorský zámek, odpoledne
návrat do Londýna, možnost procházky s průvodcem po
čtvrtích City of London a Southwark (Tate Modern, divadlo Globe); celý den je možné strávit individuálně ve městě
4. den: LONDÝN, návštěva pevnosti Tower– , most To
wer Bridge, čtvrť Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla, Královská čtvrť Greenwich
s parkem, kterým prochází nultý poledník– , Královská
observatoř, indiv. Oxford Street, nákupy, osobní volno
5. den: volno, transfer na letiště, odlet do ČR
*Možnost prodloužení zájezdu o 1 den v obou termínech
za příplatek 1.500 Kč. Volný den je možné využít na individuální program v Londýně či fakultativní výlet do Oxfordu.
Cena zahrnuje letenku Praha-Londýn-Praha, 2 kabino
vá zavazadla (jedno příruční – malé, druhé do 10 kg), letištní taxy, transfer z/na hotel, 4x / *5x ubytování v hotelu
v Londýně (2lůžk. pokoje s přísl.), 4x / *5x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu,
fakult. služby a vstupné (80 GBP)
Příplatek 3.800 Kč /*4.750Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč za fakultativní výlet do Windsoru.
Příplatek 700 Kč za fakultativní výlet do Oxfordu.
Příplatek 1.400 Kč za odbavované zavazadlo do 20 kg.
Příplatek 800 Kč za výběr
sedadel v letadle.
Příplatek 160/*192 Kč
za komplexní pojištění.

Windsorský zámek

Moderní tvář Londýna
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Střídání stráží před Buckinghamským palácem je zážitek
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Velká Británie – Anglie,
Skotsko, Wales
Londýn, drsné kouzlo skotských hor, i malebná městečka Skotska, viktoriánská města střední a jižní Anglie, půvab jižního Walesu i jeho hlavní město. Z těchto
střípků si složíte barevnou mozaiku Velké Británie, mozaiku, která stojí za poznání.
A
C
B

28.6.–8.7.
28.6.–8.7.
28.6.–9.7.
A – Letecky

pá–po
31.990,92–169
pá–po
27.990,92–170
pá–po
23.990,92–171
B – Autobusem
C – Bus/let

1. den: Program A: odlet z Brna, Prahy a Bratislavy do Londýna, transfer z letiště do hotelu, ubytování,
Program B a C: dopoledne odjezd z Brna (Pha. Pl), cesta přes
Německo do Calais
2. den: Program B a C: trajekt lodí přes kanál La Manche do
Doveru. Doverské útesy, přejezd do LONDÝNA, uložení
zavazadel v hotelu, dále programy A, B, C společně: metrem
do centra a pěší prohlídka. Piccadilly, Trafalgarské náměstí,
Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament, Buckinghamský palác, možnost návštěvy některého z četných muzeí,
prohlídka podvečerního Londýna, China town, čtvrť Soho
3. den: YORK, katedrála, procházka po hradbách, středověká čtvrť s hrázděnými domy, pozůstatky hradu
4. den: Jedburgh, opatství a historický dům, kde žila Marie Stuartovna Edinburgh, hrad se skotskými korunovačními klenoty, třída Royal mile s katedrálou, klášter, královský
zámek Holyrood, možnost návštěvy Scotch Whisky centra
či muzeí a galerií
5. den: severní Skotsko, cesta přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, vesnička Pitlochry, výrobna whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou, zámek Blair
Athol, ubytování v oblasti Inverness
6. den: jezero Loch Ness, zřícenina hradu Urquhart s výhledy na jezero, třeba uvidíme i lochnesku, městečko Fort
Augustus, opatství, systém zdymadel na Kaledonském
kanále – Neptunovo schodiště, procházka u úpatí nejvyšší
hory Velké Británie Ben Nevis, jezero Loch Lomond, ubytování u Glasgowa
7. den: Glasgow, centrum s kombinací historických i moderních budov, historické město CHESTR, katedrála, hrad,
tudorovské a viktoriánské budovy s arkádami, středověké
a římské hradby s věžemi a branami, přejezd na ubytování
8. den: Cardiff, hlavní město Walesu s mohutným hradem, čarokrásnými parky, přejezd na ubytování
9. den: město Bath– , románské lázně, založené Římany,
centrum s opatstvím, Bath Street kolonáda, gregoriánské
královské divadlo, přímořské letovisko Torquay, centrum Anglické riviéry
10. den: návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem Stonehenge, královské sídlo Windsor, možnost návštěvy, ubytování v Londýně
11. den: Program A a C: transfer na letiště, odlet, Program
B: odjezd do Doveru a trajekt do Francie, do ČR
12. den: Program B: návrat do ČR v brzo ráno (Em)
Cena zahrnuje Program A: letecká přeprava do Londýna
a zpět, letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem,
doprava lux. busem ve Velké Británii, 10x ubytování ve 2–3*
hotelích se snídaní, služby průvodce,
Program B: tam i zpět doprava lux. busem, trajekt přes kanál
la Manche do Anglie a zpět, 9x ubytování ve 2–3* hotelích
se snídaní, služby průvodce, Program C: doprava lux.busem
do Anglie a v Anglii, leteckou přeprava zpět z Londýna, letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem, 9x ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní, služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, místní dopravu v Londýně.
Příplatek 4.400 Kč za 8x večeře.
Příplatek 8.000 Kč (Program A) a 7.200 Kč (program B
a C) za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 1.600 Kč (Program A) a 800 Kč (Program B) za
odbavení zavazadla do 20 kg.
Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň 1 odbavené zavazadlo.
Příplatek A, C: 550 Kč/B: 600 Kč za kompl. pojištění K5S.

Hrad St. Michael´s Mount v oblasti Cornwall

A102

Cornwall,
po stopách krále Artuše
Vydejte se s námi poznat keltský Cornwall, jehož
civilizací nedotčené vesnice, divoké skalnaté pobřeží, romantická vřesoviště a strhující výhledy kontrastují s exotickými zahradami a nekonečným pobřežím.
12.7.–20.7.
*22.7.–28.7.

busem
letecky

16.290,26.990,-

92–172
92–173

1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Br, Sv, VM, HK, Pa, Po),
přejezd přes SRN
2. den: přes La Manche do Anglie, přímořské letovisko
BRIGHTON, prohlídka majestátního pavilonu Royal Pavilion, odpoledne příjezd do města PORTSMOUTH, prohlídka přístavu s bohatou námořní minulostí
3. den: cesta na jihozápad, zastávka na poloostrově
Purbeck a prohlídka úchvatného hradu Corfe, EXE
TER, správní středisko hrabství Devon, jedna z nejskvostněji zdobených katedrál v Anglii, malebná panoramatická cesta kolem pobřeží s návštěvou lázeňských městeček
Anglické riviéry PAIGNTON a BRIXHAM, subtropické zahrady, luxusní viktoriánské hotely, přístav PLYMOUTH
4. den: celodenní výlet do jižní části malebného Corn
wallu, městečko MARAZION, hrad St. Michael´s Mount,
městečko PENZANCE, Minack Theatre, impozantní divadlo vytesané do skály, nejzápadnější bod Anglie mys
Land´s End, nekonečné výhledy na Atlantický oceán,
var. za horšího počasí typicky anglické letovisko ST. IVES,
prohlídka města, možnost večeře
5. den: západní část Cornwallu, romantické zříceniny
hradu Tintagel založeného Normany (podle pověsti rodiště legendárního krále Artuše) vysoko na návrší obklopeném rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, Lanhyd
rock, viktoriánské sídlo, zahrady, vysočina Bodmin
Moor, vřesoviště, proslavená hospoda Jamajka z 18. st.
6. den: Národní park Dartmoor, největší přírodní rezervace v jižní Anglii, vřesoviště, močály, žulové útvary,
osídlení z doby kamenné, pastviny se stády ovcí a koní, dějiště detektivního románu Artura Conana Doyla
Pes baskervilský, PRINCETOWN, malebná vesnička
POSTBRIDGE, menhiry, okruh kaňonem Lydford Gorge s vodopádem, významný přístav PLYMOUTH (základna pro osídlování Severní Ameriky – Pilgrim Fatehrs),
Plymouth Hoe, tudorovská přístavní čtvrť Barbican
7. den: GLASTONBURY, ruiny opatství, kdysi největšího v Anglii, údajný hrob krále Artuše, WELLS, jedna
z nejpůsobivějších anglických katedrál s dvojitým gotickým obloukem a biskupský palác, Vicar´s Close, budovy
ze 13.–14. st., honosné gregoriánské lázeňské středisko
BATH– , možnost návštěvy římských lázní
8. den: LONDÝN s průvodcem nebo individ. program,
odjezd v podvečer
9. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Cena zahrnuje doprava autobusem, Eurotunel / trajekt,
6x hotel (2lůž. pokoje), 6x snídani, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (90–100 GBP).
Příplatek 4.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za komplexní pojištění K5S.
* Letecký 7denní zájezd s obdobným programem – info v CK.
*Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Bristol-Praha,
vč. tax, transfer z/na letiště, dopravu minibusem dle programu, 6x hotel (2lůž. pokoje), 6x snídani, průvodce.
Příplatek 5.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

Romantika útesů Cornwallu



Skotsko, země hradů
29.6.–8.7.
25.7.–3.8.

so–po
čt–so

18.990,18.990,-

A104

A105

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.

Letecký zájezd do Irska, mystické hrady a kláštery, divoké útesy, malebné vesničky i velkoměsto Dublin.
A ochutnáme i pravou irskou whiskey a pivo Guiness.

Krásy Skotska letecky

Skotsko – země whisky, vřesovišť, dudáků a tartanů.
92–174
92–175

1. den: odjezd z Prahy v podvečer (HK, Pa, Po, Lit, VM,
Svi, Br; Ol za 250 Kč) přes SRN do Holandska
2. den: dle času krátká zastávka v AMSTERDAMU, noční trajekt do Newcastlu (4lůžkové kajuty)
3. den: JEDBURGH, starobylé opatství, dům Marie Stuartovny, EDINBURGH– , město a hrad s expozicí skotských korunovačních klenotů
4. den: přes oblast Lowlands, STIRLING, historická
brána do oblasti Highlands, krátká prohlídka starého
města, původní hradby z 16. st., prohlídka královského hradu, vysočina Highlands, typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny Blair
Athol v PITLOCHRY, ochutnávka, prohlídka jednoho
z nejnavštěvovanějších zámků Skotska Blair Castle, odjezd na ostrov Skye, cestou fotozastávka u okouzlujícího hradu Eilean Donan Castle, Portree, ubytování
5. den: celodenní výlet na ostrov Skye, průjezd kouzelnou neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády, vyhlídka Kilt Rock, skalní jehla Old Man of
Storr, hrad Dunvegan, dle počasí pozorování tuleňů,
večer hlavní město ostrova PORTREE
6. den: jezero Loch Ness, městečko FORT AUGUSTUS,
Kaledonský průplav, údolí Glen Nevis s nejvyšší horou Británie Ben Nevis (1.344 m), zastávka ve vesničce LUSS, překrásný výhled na jezero Loch Lomond, přejezd do GLASGOW
7. den: historicky první vesnice Skotska Gretna Green,
krátká zastávka, stará kovárna, oblíbené místo pro konání skotských svateb, malebná oblast Lake District, ta
jemný kamenný kruh Caslerigg Stone Circle, jezero,
město WINDERMERE, fakult. plavba lodí po jezeře, přejezd do LIVERPOOLU–
8. den: LIVERPOOL, prohlídka města, muzeum Beatles
Story, Mathew Street, kde býval Cavern Club v němž The
Beatles začínali, největší anglikánská katedrála na světě
a zastávka u stadionu FC Liverpool an Anfield Road, STRAT
FORD upon AVON s rodným domem W. Shakespeara
9. den: celodenní LONDÝN– , navečer odjezd do ČR
10. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt Amsterdam–Newcastle, přejezd kanálu La Manche, 7x ubytování (1x 4lůžková kajuta na trajektu + 6x hotel/hotelové
zařízení – 2lůžkové pokoje se soc. zařízením), 6x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
(150 GBP + 20 €), fakult. služby.
Příplatek 5.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč za komplexní pojištění K5S.

V zahradách Powercourt si sednout…

27.6.–4.7.
15.7.–22.7.
12.8.–19.8.

čt–čt
po–po
po–po

20.790,20.790,20.790,-

Irsko – smaragdový ostrov

92–176
92–177
92–178

1. den: večer odlet z Prahy do Glasgow
2. den: Bannockburn, bojiště, STIRLING, středověký
hrad významný v historii Skotska, GLASGOW, největší skotské město, katedrála sv. Munga, muzea, galerie
3. den: Roslynská kaple, okouzlující a tajemné poutní místo spojené se svatým grálem, proslavené románem Šifra mistra Leonarda, překrásnou krajinou údolí řeky Tweed, město a monumentální opatství JEDBURGH,
opatství Melrose Abbey, kde je pohřbeno srdce Roberta Bruce, krále a národního hrdiny, na počátku 14. st.
stál v čele bojů za samostatnost Skotska, a sousední Dry
burgh Abbey, kde je pohřben Walter Scott
4. den: celodenní výlet na sever Skotska, lanovkou
v oblasti Nevis Range s výhledy na nejvyšší horu Velké
Británie Ben Nevis, lehká turistika s krásným výhledem
po skotských jezerech, přes Fort Augustus – Neptunovy schody, podél jezera Loch Ness, zřícenina hradu
Urquhart Castle na břehu jezera, ubytování ve Inverness
5. den: celodenní výlet na ostrov Skye, cestou zastávka
u hradu 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
6. den: exkurze do palírny Dalwhinnie, Blair Castle,
hrad vévody z Atholu, Scone Palace, místo korunova
ce skotských králů, sídlo rodu Mansfieldů a krásné zahrady, ubytování ve Falkirku
7. den: EDINBURGH– , hlavní město Skotska, hrad
(skotské korunovační klenoty), katedrála St. Giles, Královská míle (Royal Mile), palác Holyrood House
8. den: LINLITHGOW, místo narození Marie Stuartovny, technický unikát lodní výtah ve FALKIRKU, odlet do
Prahy (Si)
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům.
Cena zahrnuje letenky z Prahy do Glasgow a zpět vč. letištních a bezpečnostních tax a poplatků za zavazadlo,
dopravu autobusem dle programu, 7x hotel, průvodce; nezahrnuje pojištění, stravování, vstupné (105 GPB).
Příplatek 5.490 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

2.8.–9.8.

pá–pá

29.990,-

92–179

1. den: odlet z Prahy do DUBLINU, transfer
2. den: DUBLIN, katedrála sv. Patrika, Univerzita Nejsvětější Trojice, Trinity College, Clonmacnoise, raně křesťanský klášterní areál, GALWAY, malebné město na březích řeky Corrib, tradiční dřevěné plachetnice
3. den: cesta podél pobřeží s krásnými výhledy na oceán
k útesům Cliffs of Moher, přes drsnou divočinu Burren,
k jednomu z největších dolmenů zachovaných na území
Irska, fakult. výlet lodí na Aranské ostrovy
4. den: středověký hrad Bunratt, ADARE, nejpěknější
vesnice Irska s typickými domky
5. den: hrabství Kerry, poloostrov Iveragh, s vyhlídkami na písečné pláže a malebné rybářské vesničky, Muc
kross House, viktoriánské sídlo, Muckross Gardens,
součást NP Killarney
6. den: přes CORK, 2. největší město Irska, čilé přístavní
město, COBH, slavný přírodní přístav, poslední zastávka
Titanicu, Midleton, nejznámější palírna whiskey Jameson, exkurze s ochutnávkou, zřícenina hradu Rock of
Cashel, symbol královské a církevní moci, podvečerní
zastávka v KILKENNY, mramorové město, hrad z 12. st.,
Černý klášter, katedrála sv. Canice, jedna z nejkrásnějších
gotických staveb Irska
7. den: KILDARE, městečko v srdci dostihového kraje,
návštěva Národního hřebčína s japonskou zahradou,
mystické údolí Glendalough, „Irské Delfy“, sídliště
a klášter u jezer Upper a Lower Lakes založil keltský světec Kevin, přejezd k DUBLINU na ubytování
8. den: DUBLIN, muzeum Guinessova pivovaru transfer
na letiště, odbavení a odlet z Dublinu do Prahy (za příplatek transfer do Brna) (Em)
Cena zahrnuje leteckou přepravu Praha-Dublin-Praha,
letištní taxy, autobusovou přepravu po Irsku, 7x hotel,
7x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
a vstupné (90 €). Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.800 Kč za 7x večeři.
Příplatek 600 Kč za výlet lodí na Aranské ostrovy.
Příplatek 800 Kč za transfer Brno–Praha–Brno.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

velká británie • Irsko

A103

Syrová a přece půvabná krajina

A — Kultura a příroda Evropy

Hrady a jezera na ostrově Skye dojímají svou nostalgií

A106 – Dublin, Wicklow,
Mountains, Cliffs of Moher
Keltské památky, jedinečná kultura, bohatá historie,
pozoruhodné stavby, přírodní krásy i hospody s nezapomenutelnou atmosférou a vyhlášeným pivem včetně
NP Wicklow Mountains a útesů Cliffs of Moher
24.5.–30.5.
20.7.–26.7.
14.9.–20.9.

pá–čt
so–pá
so–pá

29.990,29.990,29.990,-

92–181
92–182
92–183

Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha-Dublin, vč. let.
poplatků, MHD dle programu, 6x hotel, 6x polopenzi
(pouze v hlavní sezóně), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupy.
Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za komplexní pojištění K5S.
Podrobné informace v CK nebo na www.geops.cz.

Dudáci a dudy patří ke Skotsku

Hrad Eilean Donan Castle
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Kamenné pláně

hrad Mont Orgueil

A107

A108



Normandské ostrovy

Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesteråly

A — Kultura a příroda Evropy velká británie • norsko

Letecky na Normanské ostrovy, Čechům téměř neznámé souostroví v průlivu La Manche u francouzského
pobřeží. Velkolepé útesy, písečné pláže, staré hrady, bílé majáky, jedinečné prehistorické památky i vyhlášená
pohostinnost ostrovanů…
29.6.–6.7.

so–so

27.590,-

91–252

1. den: přelet Praha-Jersey, odlet na největší ze šesti Normanských ostrovů Jersey, tansfer z letiště a ubytování
2. den: exkurze na levandulové farmě, západní pobřeží, přes duny Les Blanches se vzácnou květenou k zálivu St.
Ouen's Bay a k majáku Corbiére, záliv St. Brelade's Bay, gotický kostel s freskami, románská kaple Fisherman's Chapel
3. den: Jersey War Tunnels, autentická připomínka okupace ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osobními příběhy obyvatel ostrovů, hlavní město ST. HELIER s viktoriánským
koloritem, městská a rybí tržnice, historická i moderní architektura, parní hodiny, jachetní přístav, pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně na hrad Elizabeth Castle
4. den: hrad Mont Orgueil na skalnatém ostrohu, výhledy
na pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice, dolmen de Faldouet postavený před 6.000 lety, kouzelná zátoka Bouley Bay s pláží, výhledy na skalnaté pobřeží,
pěšky podél pobřeží k zátoce a vesničce v Rozel Bay
5. den: přírodní kráter ve skále Devil's Hole, strmé útesy, výhledy na skalnaté pobřeží vinařské středisko La Mare Wi
ne Estate s možností prohlídky s průvodcem, ochutnávky vína a místních specialit, výlet z L'Etacq ke hradu Grosnez, útes
„Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem
6.–7. den: indiv. volno, pobyt u moře a vycházky do okolí, fakultativně výlet lodí na sousední ostrov Guernsey,
hlavní město ST. PETER PORT, považované za nejkrásnější evropský přístav, hrad Cornet, domky z červené a modré
žuly s bíle orámovanými okny, zahrady s hortensiemi a růžemi, dům Hauteville House, kde žil Victor Hugo a napsal Bídníky či Dělníky moře, interiéry navrhl sám slavný spisovatel
8. den: transfer na letiště a odlet zpět do Prahy (No)
Cena zahrnuje leteckou dopravu včetně tax a poplatků,
místní dopravu (pro dny se společným programem, letištní
transfery), 7x penzion nebo hotel se snídaní, průvodce, základní zdravotní pojištění; nezahrnuje vstupy, stravování,
výlet na Guernsey. Příplatek 3.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.790 Kč za výlet lodí na ostrov Guernsey.
Příplatek 400 Kč za připojištění na storno K5S


A109a – Krásy
Norska
29.6.–6.7.

so–so

27.590,-

91–184

1.–2. den: odjezd z Prahy (dále Br, Ji, UnL a po trase) do
Německa, trajekt do Švédska, přejezd do Norska
3.–4. den: olympijský LILLEHAMMER u největšího norského jezera Mjøsa, skanzen Maihaugen, NP Ronda
ne, „norský Yosemite“: údolí Romsdalen, vysoké skály, kaskády Ulafossane, nejvyšší kolmá stěna Evropy
Trollveggen, „Trolí stezka“ s úchvatnými scenérie
mi, fakult. výlet lodí na Geirangerfjord (250 NOK), vodopády Sedm sester, vyhlídka z hory Dalsnibba
5.–6. den: město LOM se sloupovým kostelem, „Domov
obrů“ N.P. Jotunheimen s bílými ledovci, procházka k soutěsce Ridderspranget, pro zdatné lodí po ledovcovém jezeře
Gjende k horské chatě Memurubu (160 NOK), túra po okolí
7. den: splaz Nigardsbreen největšího pevninského le
dovce Jostedalsbreen, údolí Hallingdal, tradiční dřevěný kostelík, muzeum
8.–10.den: metropole Norska OSLO, pevnost Akershus,
dóm, Vigelandpark, proslulá muzea (vikingských člunů, Kon
‑Tiki), přejezd do Švédska, skalní kresby v Tanum– z doby
bronzové, „Zelené město“ GÖTEBORG, (případně pevnost
Älvsborg ze 17 st.), nalodění na trajekt, návrat do ČR (No)
Cena zahrnuje dopravu busem, trajekt do Švédska (4lůž.
kajuty) a zpět (sedadlo) s občerstvením, trajekty v Norsku, polopenze (polní kuchyně), 7x lůžko ve 4lůžkových
chatkách, průvodce, komplexní připojištění.
Příplatek 3.500 Kč/os. za 2lůžkovou chatku.
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Neporušená příroda, překrásné scenérie, neskutečně velké ledovce, modrozelená jezera a panenská příroda souostroví Lofoty i Vesterály… to vše vás čeká na tomto zájezdu na sever!
A
B

14.7.–28.7.
ne–ne
15.7.–27.7.
po–so
A – Autobusem

22.990,92–185
31.290,92–186
B – Letecky

1. den: A) dopoledne odjezd busem z ČR, večer nalodění na trajekt a noční plavba do švédského TRELLEBORGU
2. den: A) podél západního pobřeží Švédska, malebný
přístav FJÄLLBACKA, město slavné herečky Ingrid Bergmannové, pohled z výšiny Vetterberget – moře poseté
desítkami malých ostrůvků Skärgarden, OSLO, průjezd
městem, Hollmenkollen, krásný výhled na město; B) odlet
z Prahy, OSLO, transfer na hotel, večer připojení ke skupině
3. den: A+B) OSLO, park Frogner s unikátními sochami
G. Vigelanda, poloostrov Bygdøy, známá muzea Fram,
Kon-Tiki, variantně Námořní muzeum a Muzeum
vikingských lodí, odjezd do centra a prohlídka města,
GEILO, nejvýznamnější centrum zimních sportů
4. den: vesnička Borgund, nejstarší a nejzachovalejší
vikingský sloupcový kostel zvaný Stavkirke, přejezd nejdelším norským tunelem do přístavního městečka Flåm
na konci Aurlandsfjordu, prohlídka a lehká turistika, mo
hutný ledovec Jostedalsbreen, resp. procházka k jeho
splazu Briksdalsbreen (2–3 hod.)
5. den: Zlatá cesta severu a srdce norských fjor
dů, vyhlídka Dalsnibba (1.476 m), Geirangerfjord–
se zářivě zelenou barvou, Orlí cestou, trajektem Norddalsford, přejezd věhlasnou Cestou trollů – Trollstigveien,která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi,
do údolí Sterdalen
6. den: pověstná převislá Stěna trolů, krásným a divokým údolím Romsdalen do DOMBASU, královský
TRONDHEIM, historické centrum, katedrála Nida
rosdomen a pevnost Kristiansten, noční přejezd
7. den: Severní polární kruh, zastávka u info centra
Polarsirkelsentret – obchody se suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdrav, Saltstraumen, za příznivých podmínek lze vidět malström – vířící voda, slapo
vé proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého, cesta
do přístavu BODØ, hlavního města provincie Nordland,
s překrásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty,
úchvatné pohledy – hory se zvedají přímo z moře, ubytování v pozdních večerních až nočních hodinách
8. den: souostroví Lofoty a turistika v horách, REINE,
vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, náročnější pě
ší túra nad městečko, výjimečný panoramatický vý
hled na lagunu a ostrůvky, pro ostatní např. lehčí turistika v okolí REINE, přejezd do městečka Å, na závěr slavná
rybářská vesnice NUSFJORD– , návrat
9. den: lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, fakult.
návštěva sklárny ve VIKTEN, návštěva muzea Vikin
gů, rybářský přístav HENNINGSVAR, úchvatná krajina
10. den: krátká prohlídka města SVOLVAER, jeden ze
symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvou-

Do fjordu Geiranger vpluje i zaoceánská loď

rohá hora tyčící se nad městem, souostroví Vesterålen,
cesta s fotozastávkami do NARVIKU, prohlídka města,
výjezd lanovkou na Fagernesfjell
11. den: delší zpáteční cesta vč. trajektu k národnímu
parku Svartisen se stejnojmenným ledovcem Svarti
sen, druhým největším v Norsku, cesta lodí a náročnější pěší túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika
v okolí jezera, přejezd na ubytování do oblasti města MO
I RANA na břehu Ranafjordu
12. den: zastávka u největšího švédského vodopádu
Tännforsen (tzv. švédská Niagara), do městečka ÖS
TERSUND na březích populárního švédského ledovcového jezera Storsjön, fakult. lodní výlet na jezerní ostrovy
13. den: kouzelná příroda národního parku Hamra,
GRONKLITT, Björnpark, největší medvědí park Ev
ropy, k jezeru Siljan, oblast Dalarna, tradiční červené
domky
14. den: STOCKHOLM, město na čtrnácti ostrovech,
s dlouhou historií krátká prohlídka pamětihodností,
B) odlet do Prahy, A) návštěva muzea Vasa, projížďka přístavem, noční přejezd Švédskem
15. den: A) ráno přejezd Öresundského mostu, krátká plavba Baltským mořem, návrat do ČR v odpoledních
hodinách
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí. Cesta vláčkem pro A) i B) z Flåmu do
Myrdalu – nutná rezervace předem v CK, platba na místě (cca 378 NOK).
Cena A zahrnuje dopravu autobusem, 11x ubytování v jednoduchých turistických ubytovnách/chatkách/
apartmánech ve 4lůžkových pokojích s možností vaření,
2x snídani formou bufetu, trajekt Rostock-Trelleborg, trajekt Gedser-Rostock, trajekt na Lofoty, vnitrostátní trajekty, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, ložní prádlo (100 NOK/SEK/den), fakultativní výlety, vstupné
(1.500 NOK+800 SEK).
Příplatek 800 Kč/os. za 4lůžkovou kabinu
na trajektu Rostock-Trelleborg (pouze na vyžádání u autobus. dopravy).
Příplatek 750 Kč za komplexní pojištění K5S.
Cena B zahrnuje let. dopravu Praha-Oslo,
Stockholm-Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště,
dopravu autobusem dle programu, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 11x ubytování (4lůžkové
pokoje s možností vaření), 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
ložní prádlo (100 NOK/SEK/den – doporučujeme mít vlastní), fakultativní výlety, vstupné (1.500 NOK+800 SEK).
Příplatek 650 Kč za komplexní
pojištění K5S.
Podrobné informace v CK.

Do fjordu Geiranger vpluje i zaoceánská loď

Norské fjordy
Úchvatnné přírodní scenérie, vodopády, fjordy, ledovce.
B
A
A
B,C

21.6.–30.6.
5.7.–14.7.
2.8.–11.8.
16.8.–25.8.
23.8.–1.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

13.690,13.690,13.690,13.390,13.390,-

92–187
92–188
92–189
92–190
92–192

1.–2. den: odjezd z Prahy vždy v pátek odpoledne (též Te,
A–Pl, B–HK, Pa, C–Br), švédský GÖTEBORG
3. den: hraniční Iddefjord, jezero Mjosa, LILLEHAMMER,
sportovní centrum (ZOH), skanzen, údolí Gudbrandsdalen
4.–5. den: nejdelší evropský pevninský ledovec Jos
tedalsbreen, ledovcový splaz Nigardsbreen, horami
k nejdelšímu fjordu Sognefjord, divoké údolí Romsdalen,
horolezecká stěna Trollů Trolltindan, výlet cestou Trol
lů Trollstigveien, město ÃLESUND (klenotnice secese),
podél Romsdalsfjordu a Storfjordu
6. den: údolím Ottadalen, vyhlídka Dalsnibba, nejkrás
nější 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 busem, trajekty, 5x 4lůž. chaty
s možností vaření (palandy), 1x na trase, 5x snídani, 4x večeři (česká kuchyně), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (320 Kč), vstupné (900 NOK + 300 DKK + 300 SEK).
Příplatek 1.200 Kč/os. za skromnou 2l. chatku (palanda).


A110 – Norsko,
zlatá
cesta severu i letecky
A
B
A
B

30.6.–8.7.
1.7.–7.7.
4.8.–12.8.
5.8.–11.8.

bus
letecky
bus
letecky

15.790,22.990,15.790,22.990,-

92–193
92–194
92–195
92–196

1. den: Program A: odjezd z Prahy dopoledne (Pa, HK,
Br), přes Německo na trajekt do Skandinávie
2. den: podél pobřeží Švédska na sever, fjord Iddefjord,
OSLO, radnice, budova Opery, ubytování v Oslu; pro
gram B: odlet Pha-Oslo v podvečer, připojení ke skupině
3. den: A+B: GJØVIK – Hala Fjellhalen, Gjøvik Kirke,
olympijský LILLEHAMMER u největšího norského jezera Mjøsa, „srdce Norska“ – údolí Gudbrandsdalen,
DOMBAS, monumentální soutěska Romsdalen, na úpatí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě
4. den: „Zlatá cesta severu“ – divoké údolí Romsdalen
s vodopády, zastávka u Stěny trollů, Cestou trollů přes
Nordalsfjord Orlí stezkou, Geirangerfjord– , vyhlídka
Dalsnibba s pohledy na fjord s vodopády Sedm sester...
5.–6. den: vycházka k největšímu ledovci v Evropě
Jostedalsbreen, největší norský fjord Sognefjord, kaskádovitý vodopád Tvindefoss; BERGEN, rybí trh, han
zovní domy Bryggen– , středověké kostely, dřevěné
domy, fakult. lanovkou na vyhlídku Fløyen (i pěšky)
7. den: impozantní vodopády Voringfossen, GEILO,
největší evropská náhorní plošina Hardangervidda,
OSLO, park Frogner přes 200 soch G. Vigelanda, výjezd
na Holmenkollen, panoramatický výhled na OSLO
8. den: OSLO, poloostrov muzeií Bygdøy (Amundsenova lod Fram), KonTiki, odjezd do TRELLEBORGU, trajekt
9. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Cena zahrnuje dopravu busem, trajekty, 6x ubyt. (4lůž.
pokoje), 5x snídani, průvodce; u B letenku Pha-Oslo vč.
let. tax a transfer; nezahrnuje ložní prádlo (vlastní nebo180 NOK/noc), fakult. služby, lanovku a vstupné.
Příplatek 2.300 Kč za 2lůž. pokoj v hostelu na 5 nocí.
Příplatek A 2.900 Kč/B 2.300 Kč za 5x/ B 4x večeři.
Příplatek A 1.600 Kč/os. za 4lůž. kajutu.
Příplatek A 288 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek B 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

Kodaňském přístavu Nyhavn to žije

A111

A112

Poznávání 6 států omývaných vodami Baltu. Nádherný Stockholm, Helsinky a finská jezerní oblast, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn,
elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího.

Kodaň, ostrovní metropole Dánska. Kouzelné souostroví plné typicky dánských venkovských domků a hlavně zelený ostrov Møn s křídovými bílými útesy, plážemi a malými rybářskými přístavy.
Můžete ochutnat místní speciality, prožít bílé noci a lásku Dánů k přírodě a jídlu. Navštívíte sídlo dánských králů Frederiksborg i slavný Kronborg kam umístil Shakespeare svého Hamleta.

Stockholm, Helsinky, Tallin,
Petrohrad, Riga, perly Baltu

5.6.–16.6.
19.6.–30.6.
24.7.–4.8.
2.8.–13.8.

st–ne
st–ne
st–ne
pá–út

17.390,17.890,17.790,17.790,-

91–198
91–199
91–200
91–201

1. den: odjezd z ČR pozdě večer po trase Br, Lit, Sv, Pa,
HK, Po, Praha; dále Ol – 250 Kč; Os – 500 Kč)
2. den: odjezd z Prahy po půlnoci do SRN, ráno ROS
TOCK, prohlídka města, trajekt do švédského TRELLEBORGU, v noci vylodění a odjezd do STOCKHOLMU
3. den: STOCKHOLM, celodenní prohlídka starého města, královský palác, parlament, radnice, kostel Storkyran,
Moderní radnice (udílení Nobelovy ceny), námořní muzeum Vasa, večer trajektem do Finska (4lůžk. kajuty), ro
mantická plavba Baltským mořem kolem stovek os
trůvků
4. den: snídaně na lodi, vylodění ve finském TURKU,
HELSINKY, Uspenská katedrála, Skalní chrám, hala
Finlandia, Olympijský stadion (LOH 1952), Sibeliův monument, přejezd do LAHTI, ubytování u SAVONLINNY
5. den: SAVONLINNA, město na dvou ostrovech mezi jezery, vodní hrad Olavinlinna, PETROHRAD, ubytování, fakult. výlet na noční otevírání mostů na Ně
vě, autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním
nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky, pozdní návrat na hotel
6. den: PETROHRAD– , okružní jízda městem: domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora,
Ermitáž, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů,
Zaječí ostrov, Petropavlovská pevnost a katedrála
s hrobkou P. Velikého, vězení Trubeckého bastionu, fakult. lodní projížďka po Něvě
7. den: PUŠKIN, velkolepé sídlo ruských carů Carsko
je Selo, prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké a návštěva
Jantarové komnaty, odpoledne PETROHRAD, náměstí
sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka, Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individ. volno
8. den: letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce
na břehu Finského zálivu se zahradami, Velká kaskádová
fontána, večer ubytování v estonském TALLINNU
9. den: TALLINN– , hlavní město Estonska, Staré měs
to město které připomíná Prahu, brána Viru, Radniční
náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy, přejezd do Lotyšska, ubytování v RIGE
10. den: RIGA, Stará Riga– , ulice Kalku, kostel
sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, nábřeží, Rižský hrad –
sídlo prezidenta, přejezd do Litvy, ubytování ve VILNIUSU
11. den: VILNIUS– , Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, uličky
Starého města, Jitřní brána, vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů, odjezd, noční průjezd Polskem
12. den: příjezd do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty Rostock/
Trelleborg a Stockholm-Turku/Helsinky, 8x ubytování (7x
hotel + 1x 4lůžk. kabina na trajektu Stockholm-Turku/
Helsinky), 8x snídani, průvodce, komplex. pojištění, nezahrnuje příp. pobytové taxy, vstupné a fakult. služby
(150 €, 300 SEK,1500 RBL).
Příplatek 5.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.990 Kč za turistické vízum do Ruska.
Příplatek 890 Kč za vstup do zámku a zahrad Puškin
a Jantarové komnaty (nutno rezervovat měsíc předem).
Příplatek 490 Kč/os. ve 4lůžk. kajutě na trajektu Rostock-Trelleborg (v termínu od 24. 7. nejsou 4lůžk. kajuty možné).



Dánsko, ráj ostrovů
a gurmánů

3.7.–7.7.

svátek

8.490,-

91–202

1. den: odjezd z Prahy v 22 h (ÚL a po trase, svoz od 4
osob za 300 Kč HK a Pa, z Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: trajekt z Německa do Dánska, cesta Dánskem přes
ostrovy Lolland a Falster, na ostrov Møn, turistika na
bílých útesech Møns Klint (varianty náročnosti) – křídové bílé útesy dosahují výšky až 128 metrů, nebo jen
pohodlně na horní vyhlídky a možnost posezení u kávy
a skvělých dánských koláčů, KLINT HOLM, malý rybářský přístav, možnost koupání na písečných plážích, čer
stvě uzené a marinované ryby a sýry, fakult. oběd
formou bohatého rybího bufetu, dále na hlavní ostrov
Sjaelland, ROSKILDE, muzeum tradičních vikinských
lodí, ubytování u KODANĚ, možnost dánské večeře
3. den: ROSKILDE, katedrála, místo posledního odpočinku dánských králů a královen, FREDERIKSBORG,
bývalé letní sídlo dánské královské rodiny, bohatě
zdobený interiér, zámecká kaple, kde se tradičně uděluje nejvyšší dánské vyznamenání Bílého slona, zámecký
park, Kronborg, Hamletův hrad, mohutné hradební valy, možnost indiv. prohlídky interiérů nebo prohlídka rybářského přístavu a městečka HELSINGØR, typické
dánské uličky plné obchůdků, kaváren a restaurací, mož
nost ochutnat slavné smørebrød, dánské obložené
chleby s dánským pivem přip. Snapsem, fakult. večeře
4. den: KODAŇ, dánská přímořská metropole, Malá mořská víla, zámek Amalienborg Slot (exteriéry), sídlo dánské královny Markéty II., královská stráž v uniformách, královský palác Rosenborg Slot, dříve letní sídlo
dánských králů, korunovační klenoty, NYHAVN, starý
přístav s kavárnami a starými loděmi i moderními jachtami, doporučujeme oblíbený výlet lodí po kanálech – nejlepší způsob, jak poznat Kodaň, nedaleko se nachází dále
bývalé královské sídlo Christianborg (exteriéry), zámecká kaple, Strøget, hlavní pěší zóna protínající město, plno
obchodů, kaváren a bavičů, katedrála, historické budovy
univerzity, vyhlídka z válcové věže Rundetårn až do
Švédska, radnice, socha Hanse Christiana Andersena,
dračí fontána, poslední pohledy na ostrovy Bøge, Møn
a Falster na rozloučenou, trajekt do Německa
5. den: příjezd do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním jízdním řádům trajektů.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, veškeré trajekty a přejezdy mostů dle programu, 2x hotel, 2x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultat. Akce vč. dopravy, vstupné (450–600 DKK).
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč za oběd (bohatý rybí bufet).
Příplatek 1.650 Kč za 2x večeři na hotelu
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

norsko • švédsko • dánsko

A109

Stockholm, af Chapman z mostu Skeppsholmsbron

A — Kultura a příroda Evropy

Tady končí ledovec Jostelsbreen

Sídlo královské rodiny Drottningholm

45

Věčná melancholie severu

A113

Island – země ohně a ledu
Zveme Vás k návštěvě ostrovního státu, ležícího na
samotné hranici polárního kruhu. Cesta vás zavede
k nekonečným vodopádům, údolím, aktivním
vulkánům, termálním pramenům, lávovým polím
a ledovcům. Cestování ve skupině do 16 osob..

A — Kultura a příroda Evropy island  • RUSKO

24.6.–5.7.
8.7.–19.7.

46

po–pá
po–pá

52.980,52.980,-

92–203
92–204

1. den: odlet z Prahy (cca v 21.55 h) do Keflavíku, přílet
na Island kolem půlnoci, ubytování
2. den: NP Þingvellir, místo založení nejstaršího
demokratického parlamentu světa, Geysir, dnes již
téměř neaktivní praotec všech gejzírů, aktivní gejzír
Strokkur, Skálholt, kostel, biskupství, v minulosti
kulturní a náboženské centrum
3. den: pěší túra k nejvyššímu islandskému vodopádu
Glymur, vodopád Hraunfossar, největší termální pramen Evropy Deildartunguhver
4. den: kráter Grábrók s výhledy, skanzen Glaumbaer
5. den: jezero Mývatn, lávové pukliny s horkou vodou
Grjótagjá, pěšky kolem jezera Viti, pole solfatarů Hve
rir, vodopád Bohů Godafoss
6. den: Husavík, procházka v NP Jökulsárgljúfur, oblast sopečných útvarů, skalních věží a stěn Vesturdalur,
vodopád Dettifoss (nejmohutnější v Evropě)
7. den: podél jezera Lögurinn k vodopádu Hengifoss,
písečná pláž Breiddalsvík, městečko Höfn
8. den: laguna ledovcové řeky Jökulsárlón, projížďka po laguně, NP Skaftafell s vodopádem Svartifoss,
procházka k čelu ledovce Skaftafellsjökull, nejjižnější
výběžek země Dyrhólaey, řada útesů lemujících pás
černého písku s norami papuchalků
9. den: skanzen Skogar, pěšky podél řeky Skógy,
expozice k výbuchu sopky Eyjafjallajökull v roce 2010,
který přerušil leteckou dopravu v Evropě, vodopády Sel
jalandfoss a Gljúfrafoss
10. den: Landmannalaugar, krajina „duhových hor“
s horkými prameny a solfatary, s ostrými hřebeny obsidiánových a ryolitových hor, jasně zbarvenými oranžovými, růžovými a šedozelenými pásy, var. několik pěších
výletů různé obtížnosti, výstup na Brennisteinsalda či
na Bláhnúkur, koupání v horké říčce
11. den: geotermální oblast Hengill, koupání, bahenní jezírka, fumaroly a solfatary, hlavní město Reykja
vík, katedrála Hallgrímskirkja, vila Höfdi, místo setkání
Regana a Gorbačova, poloostrov Reykjanes, odjezd na
letiště, odlet kolem půlnoci
12. den: přílet do Prahy cca v 06.25 (Kt)
Cena zahrnuje letenku včetně všech tax a příplatků,
7x chatky/apartmány (apartmány pro 1–6 osob mají 1–3 ložnice (2lůžkové), koupelna a kuchyň pro celý
apartmán), 3x ubytování ve 2lůžkových pokojích (sprchy
a WC společné), 1x snídani po první noci po příletu; dopravu po ostrově autem, mikrobusem nebo minibusem,
dopravu do Landmannalaugaru a zpět, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy (skanzen ve Skogaru 12 €, plavba po ledovcové laguně cca 50 €), večeře
v restauraci 30–50 €/os.
Příplatek za 1lůžkový pokoj na dotaz v CK.

Carskoje selo a krása jeho zahrad

Překrásné paláce Petrohradu

A114

A115

...aneb to nej z ruské metropole.

Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska, včetně
Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, Zbrojnice moskevského Kremlu s poklady ruských carů, dále grandiózní Petrodvorce, Puškinovo s Jantarovou
komnatou i Trojickosergijevský klášter v Sergijev Posad.

Petrohrad, poklad na Něvě,
Ermitáž a zlatá klenotnice
28.5.–2.6.
18.6.–23.6.
16.7.–21.7.
13.8.–18.8.
3.9.–8.9.

út–ne
út–ne
út–ne
út–ne
út–ne

23.990,22.990,22.990,22.990,21.990,-

92–205
92–206
92–207
92–208
92–209

1. den: odlet z Prahy dopoledne do Petrohradu, transfer do hotel, večer fakultativní výlet na noční otevírání
mostů na Něvě, autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikulá
še, břehy kanálů – Petrohradské Benátky, pozdní návrat
do hotelu
2. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU– , města založeného Petrem Velikým, Zaječí ostrov – historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlov
skou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobkou
P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu, světoznámá Ermitáž v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně
Zlaté a Briliantové klenotnice a protilehlé budovy Generálního štábu, fakultativní lodní projížďka po Něvě –
úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
3. den: půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), parky a paláce, monumentální Kateřinský palác carevny Kateřinský II. Veliké, legendární Jantarová kom
nata, krátká zastávka u carského sídla v Gatčině, po
návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.
4. den: ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin a je opět k vidění po
dvouleté generální opravě, navštívíme slavné Ruské muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě – unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako Burlaci na Volze
a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy, večer volný
program, možnost návštěvy některého ze slavných petrohradských divadel
5. den: výlet do PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu, Velká kaskádová fon
tána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě,
37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků, návrat do
Petrohradu, odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izá
ka – z její kopule se, výhled na město – Admiralitu a Ermitáž, Něvský prospekt – nejslavnější ulice Petrohradu
i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou
přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
6. den: snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.
* Zájezd s obdobným programem – informace v CK nebo na www.geops.cz.
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha, let. taxy, transfer z/na letiště, dopravu busem na výlety
3. a 5. den, 5x hotel, 5x snídani, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a fakult. služby.
Příplatek 4.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.750 Kč za 5x večeři (3 chody).
Příplatek 1.990 Kč/os za turistické vízum
do Ruska.
Příplatek 890 Kč za balíček
vstupů Jantarová komnata (Kateřinský palác, zámecký park,
Jantarová komnata).
Příplatek 1.300 Kč za balíček
vstupů Ermitáž (Zimní palác,
Ermitáž a budova Generálního štábu, Briliantová a Zlatá
klenotnice).
Příplatek 160 Kč za připojištění vyššího storna poj. K5S.

Moskva a Petrohrad

24.6.–30.6.
5.8.–11.8.
19.8.–25.8.

po–ne
po–ne
po–ne

28.990,28.990,28.990,-

92–210
92–211
92–212

1.–2. den: odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu,
ubytování; MOSKVA, Kreml– , Zbrojnice Kremlu, Dia
mantový fond, chrám Krista Spasitele, Rudé náměstí
s chrámem Vasila Blaženého, mausoleum V. I. Lenina, obchodní dům GUM, večerní procházka po ulici Starý Arbat
3. den: Trojickosergijevský klášter v SergijevPo
sad– , nejvýznamnější klášter v Rusku, kostel sv. Jana
Křtitele, chrám sv. Trojice, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových, MOSKVA, Novoděvičí kláš
ter– , chrám Smolenské ikony Bohorodičky, hřbitov,
náhrobky slavných osobností, rychlovlakem do Petrohradu
4. den: PETROHRAD– , Zaječí ostrov, první osídlený ostrov, Petropavlovská pevnost s katedrálou, pohřebiště
ruských carů, vězení Trubeckého bastionu, Ermitáž, Zim
ní palác, interiéry Zlaté a Briliantové klenotnice s korunovačními klenoty carů, fakult. plavba po Něvě
5. den: PUŠKIN (Carskoje Selo), unikátní Kateřinský palác,
Jantarová komnata, carské lyceum, studoval i A. Puškin,
PETROHRAD, Jusupovský palác, divadlo, sklepení, kde
by zavražděn Rasputin, křižník Aurora, fakult. večerní „ote
vírání mostů“ na Něvě, pozdní návrat na hotel
6. den: PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého,
Velká kaskádová fontána, PETROHRAD, Senátní náměstí, chrám sv. Izáka, Něvský prospekt, nejslavnější ulice
v Rusku, Kunstkamera (muzeum antropologie)
7. den: transfer na letiště, odlet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Moskva, Petrohrad-Praha, letištní taxy, transfery z letiště a od vlaku na
hotel, rychlovlak Moskva-Petrohrad, dopravu na výlety, 6x
hotel***, 2lůžk. pokoje, 6x snídani, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a rezervační poplatky, fakult. služby, turistické vízum do Ruska.
Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.750 Kč za 5x večeři (mimo 3. den).
Příplatek 1.990 Kč/os za turistické vízum do Ruska.
Příplatek 890 Kč za Jantarovou komnatu (nutná rezervace 1–2 měs.).
Příplatek 1.300 Kč za Zimní palác (klenotnice, obrazárna, palác).
Příplatek 2.000 Kč za Kreml (Zbrojnice, Diamantový
fond, teritorium).
Příplatek 190 Kč za připojištění vyššího storna poj. K5S.

Petrohrad, Isakijevskij chrám

Pobaltí a estonské ostrovy
Estonské ostrovy Saaremaa a Muhu. Málokterá oblast se pyšní tolika národními parky a památkami pod
ochranou UNESCO jako státy Pobaltí.
1.6.–9.6.
*17.8.–25.8.

so–ne
so–ne

12.990,13.890,-

92–213
92–214

1.–2. den: odjezd z Prahy odpoledne (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), návštěva skanzenu
Rumšiškés, 4 vesnice představující 4 kraje země
4. den: trajektem na Kurskou kosu– , NP Neeringa,
pohyblivé duny, Vrch čarodějnic, naleziště jantaru, letovisko SMILTYNA s krásnými plážemi a vysokými dunami, koupání a relaxace u moře
5. den: ŠIAULIAI a litevská Mekka Křížový vrch s tisíci kříži, přejezd do Lotyšska, NP Gauja, lehká turistika,
údolní scenérie, městečko SIGULDA „lotyšské Švý
carsko“ a vstupní brána do NP, středověký hrad, jeskyně, Turaidská rezervace
6. den: Estonsko: NP Lahemaa, k břehům Finského zálivu, první estonský NP, Kateřinský zámek, presidentský
palác a Regata, turistika naučnou stezkou s bludnými kameny, hlavní město Estonska TALLIN– , středověké jádro města, uličky Vene, Pikk, Lai se spoustou věžiček
7. den: trajektem na ostrov Muhu, proslulý lidovými kroji, zastávka v LIIVE, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny ze 13. st., památkově chráněná vesnice KOGUVA,
trajekt na dříve zapovězený ostrov Saaremaa s větrnými mlýny, rákosovými střechami a jalovcovými keři, krátká zastávka ve starobylém hlavním městě KURESSAARE,
nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí, panoramatickou cestou do KAALI, 100 m široký kráter po me
teoritu, který patří k největším evropským kráterům a ve
skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“, Angla, větrné mlýny, muzeum
8. den: Lotyšsko: hlavní město RIGA– , secesní architektura, staré město, Rižský dóm, večer odjezd do ČR
9. den: návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x snídani, trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na ostrov Saaremaa-Muhu a zpět, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné do objektů (80 €).
Příplatek 3.450 Kč/*3.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 288 Kč za komplexní pojištění.

Písečná Kurská kosa

Mekka severu – Šiauliai, Hora křížů

A118

A119

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.

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.

Kouzlo Pobaltí, Petrohrad
a Finsko, busem i letecky

A
B
A
B
A
B

6.6.–16.6.
čt–ne
7.6.–16.6.
pá–ne
4.7.–14.7.
čt–ne
5.7.–14.7.
pá–ne
25.7.–4.8.
čt–ne
26.7.–4.8.
pá–ne
A – Autobusem

18.990,92–215
28.990,92–216
18.990,92–217
28.990,92–218
18.890,92–219
28.990,92–220
B – Letecky

1. den: A odjezd z Prahy odpoledne (Br, Sv, VM, Li, HK, Pa
Po, Ol – za 250 Kč), tranzit přes Polsko
2. den: A vodní hrad Trakai, sídlo knížat, litevské hlavní město VILNIUS– (Vilno), Staré město, kostel sv. Petra a Pavla, katedrála B odlet ráno z Prahy do RIGY, ubytování, dále stejný program A i B
3.–4. den: ŠIAULIAI, Hora křížů, prohlídka zámku Rundale, letní rezidence kuronských vévodů, PÄRNU, ubytování, krásné pláže, estonský TALLIN– , „Praha severu“,
opevněné Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Radniční náměstí, odpolední trajekt do Helsinek
5. den: finské HELSINKY, přístav, parlament, Uspenská
katedrála, Skalní chrám, hala Finlandia, Olympijský stadion, Sibeliův monument, středisko zimních sportů LAH
TI, vstupní brána do finské jezerní plošiny
6. den: SAVONLINNA, vodní hrad Olavinlinna– , přejezd do PETROHRADU, ubytování a volno
7.–8. den: PETROHRAD– (SANKT PETĚRBURG), celodenní prohlídka, Zimní palác, Ermitáž, Zaječí ostrov,
Petropavlovská pevnost, kostel sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého, Smolný klášter, fakult. lodí po Něvě,
Petrodvorce, zámek se zahradami, letní rezidence cara
Petra Velikého, katedrála sv. Izáka, Něvský prospekt, projížďka osvětleným městem, chrám sv. Mikuláše, fakult.
otevírání mostů na Něvě, návrat kolem 2. hod. ranní
9. den: PUŠKIN, palác Kateřiny Veliké, zahrady, proslulá Jantarová komnata, opevněné město PSKOV
10. den: přejezd do lotyšské RIGY– , největší město Pobaltí, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy
v zemi, pozdě večer odjezd do ČR, B) ubytování
11. den: předpokládaný návrat do ČR odpoledne
B) dle času letu volno, transfer na letiště a odlet do Prahy
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Vstup do Jantarové komnaty nutno rezervovat.
Cena A) zahrnuje dopravu autobusem, trajekt do Finska,
8x hotel, 8x snídaně, průvodce, komplexní pojištění; nezahrnuje vízum do Ruska, vstupné (90 €).
Cena B) zahrnuje leteckou dopravu Praha-Riga-Praha,
transfery z/ na letiště, dopravu autobusem dle programu, 10x hotel, 10x snídaně, průvodce, komplexní pojištění (K5); nezahrnuje vízum do Ruska, vstupné (90 €).
Příplatek 1.990 Kč záloha za turistické vízum do Ruska,
povinné vízové centrum, info v CK.
Příplatek 890 Kč vstup do zámku a zahrad Puškin a Jantarové komnaty (nutno rezervovat měsíc předem).
Příplatek A 275/B 250 Kč za připojištění vyššího storna (K5S).

Sibelius a hudba přírody

Cestou polských králů
až k Baltu

4.8.–11.8.

ne–ne

12.200,-

92–221

1. den: odjezd z ČR, Praha/Brno (svoz od 4 osob: Pl za
400 Kč) v ranních hodinách, přejezd, SVÍDNICE, největší dřevěný kostel Evropy– , VRATISLAV– (Wroclaw),
historické centrum, radnice z 15. st., 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 kde žil nejslavnější astronom Mikuláš Koperník, gotická architektura, Staroměstské náměstí, vyhlášené toruňské perníky
3. den: GDYNĚ, procházka po molu, Oceánografic
ké 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 nazý
vaný „Aurea Porta“ – Zlatá brána Polska, Královská ces
ta, nábřeží Motlawy, pohled na Žuraw, ve středověku
největší přístavní jeřáb na světě, jeden z největších cihlových chrámů na světě, dle času Námořnické muzeum, radnice s vyhlídkovou věží, největší a nejslavnější
polský hrad Malbork, největší cihlová stavba na světě,
sídlo řádu Německých rytířů–
5. den: oblast Mazurských jezer, možnost plavby
na největší jezero v Polsku Śniardwy do letoviska MIKOLAJKI, malebná zákoutí propojených jezer, koupání,
Olsztyn, prohlídka historického centra
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. st. 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, návrat do ČR v noci (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování (2lůž.
pokoje s přísl.), 7x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (200 PLN).
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.200 Kč za 5x večeři.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

rusko  • finsko  • LITVA • lotyšsko  • ESTONSKO • POLSKO
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„Rynek“ ve městě Wroclaw

Dům Černohlavců v Rize (Lotyšsko)

A — Kultura a příroda Evropy

Nejznámější přímořský národní park Estonska u Tallinnu

Ojcowski národní park
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Skleněná fontána před radnicí ve Wroclawi

Katedrála v Krakově – jeden ze skvostů města UNESCO

A120

Krakov, město králů,
Vělička a památky UNESCO
Památky UNESCO v ČR vystřídá Kraków
– klenot mezi polskými městy a 3 další památky UNESCO. Navštívíte Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť Kazimierz,
čeká vás solný důl Wieliczka, Kalwaria Zębrzydowska, kouzelná příroda Ojcowského NP nebo skanzen Malopolska.

A — Kultura a příroda Evropy polsko

19.4.–22.4.
4.5.–7.5.
4.7.–7.7.
26.9.–29.9.

Velikonoce
Kroměříž
Olomouc
Rožnov p. R.

5.390,5.190,5.190,5.190,-

91–222
91–223
91–224
91–225

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (HK a po trase dle dohody),
Velikonoce tradice Malopolska ve skanzenu Wygieł
zów, zřícenina středověkkého hradu Lipowiec
v květnu KROMĚŘÍŽ– , zahrady a arcibiskupské sklepy
s ochutnávkou vína, květinová výstava Floria 2019
v červenci OLOMOUC– , Přemyslovský palác, radnice
s orlojem, Sloup nejsvětější Trojice, kašny hrad Helfštýn,
mezinárodní centrum kovářství
v září ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, léto v Beskydech
a návštěva skanzenu, zastávka ve Štramberku, věž Trú
ba; ubytování v Beskydech
2. den: KRAKÓW– , královský zámek Wawel, katedrála, Královská cesta, chrám P. Marie s největším gotickým oltářem na světě, Sukiennice, Barbakan, Collegium
Maius, dle času volno v centru Krakova, kavárnička nebo
Pijalnia Czekolady – výborná čokoláda na pití
3. den: solný důl Wieliczka– , komplex kaplí v solných dolech, muzeum, KRAKÓW, krakovská židovská
čtvrť Kazimierz– , Ojcow, turistika v Ojcovském NP,
bizarní skalní útvary, hrad Ojców, Lokýtkova jeskyně
4. den: Kalwaria Zębrzydowska– , 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, v dubnu 3x hotel v oblasti Krakova, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobyt. taxuvstupné (300 Kč,130 PLN).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 2x večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Krakov, Osvětim, Vělička pro studenty
Kalwaria Zębrzydowska, 4 památky UNESCO a kultura našich sousedů-námět na studijní cestu.
1. den: odjezd v 0.30, návštěva památníku v OsvĚti
mi–Březince (bývalý koncentrační a vyhlazovací tábor
Auschwitz-Birkenau– , KRAKÓW– : Wawel, katedrála, Královská cesta, kostel sv. Petra
2. den: solný důl ve VĚliČcE s muzeem– , židov
ská čtvrt Kazimierz– nebo KALWARIA ZĘBRZY
DOWSKA– , cesta do Čech, návrat do 23 hod.

A121

A122

Víte, že Wrocław byla evropským městem kultury
2016? A že před 700 lety, za doby Karla IV., byla druhým největším městem Českého království po Praze
a že se tam už ve 13. století dolovalo zlato? V blízkosti
najdete mnohá nej, nádherné zahrady a zlatý důl.

Vratislav, Krakov – klenoty mezi polskými městy, památky UNESCO a Osvětim, památník utrpení holokaustu. Navštívíte Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť
Kazimierz, solný důl Věličku i kouzelnou přírodu v podzimním hávu a min. 6 památek UNESCO.

Wrocław, město sta mostů,
zahrady i zlatý důl Slezska

7.6.–9.6.

pá–ne

4.490,-

91–226

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (HK a po trase; Br za 400 Kč),
cestou ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, starobylé město se zříceninou zámku Jiřího z Poděbrad (Benedikt Rejt), Franken
steinova laboratoř, inspirace ke knize Mary Shelleyové,
arboretum WOJSLAWICE, jedna z nejkrásnějších dendrologických zahrad Slezska, WROCŁAW (Vratislav),
prohlídka historického centra města, jedno z nejkrás
nějších náměstí v Evropě Rynek, bohaté měšťanské
domy, goticko‑renesanční radnice, tzv. Jatki, domy Jeníček a Mařenka, Aula Leopoldina, univerzita, možnost
návštěvy tržnice, bronzové sošky trpaslíků všude po městě, ubytování ve městě, večerní město, provází vás wro
cławskie Krasnale
2. den: výjezd na vyhlídku nejvyššího polského mra
kodrapu, Tumský ostrov aneb prohlídka „malého Vatikánu“, nejstarší část města založeného českým knížetem
Vratislavem, duchovní centrum, katedrála Jana Křtite
le, kostel sv. Kříže, individ. obří Panorama bitvy u Racla
wic, Szczytnický park s půvabnou japonskou zahradou,
Hala století– od Maxe Berga s rozsáhlou parkovou
úpravou, možnost prohlídky Národního muzea (od románského umění po současnost) nebo Afrikárium, moderní pavilon ve vratislavské zoo, 1 km dlouhá stezka vás
provede 5 africkými krajinami: velkolepé vodopády, pod
kterými se koupají hroši, skleněným tunelem pod hladinou Rudého moře či džunglí Konga, večerní překvapení
na rozloučenou s městem, posezení u večeře
3. den: HENRYKÓW, klášterní komplex a cisterciánský
kostel (od r. 1227), procháska zahradou, KAMIENIEC
ZĄBKOWICKI, s gotickým kostelem a novogotickým
zámkem na kopci, ZLATY STOK, návštěva dolu s ložis
ky rudy zlata a arzenu už ze 13. st., podzemní turistická trasa „Štola Gertruda“, „Chodba Smrti“ s gnómem
a podzemní vodopád v „Černé štole“, můžete využít
i speciální skluzavku, krása krajiny Kladské kotliny, návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a aktuálních otvíracích dob objektů. Program 2. dne je
variantní a umožňuje i individ. program.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, veškeré vstupné (160 PLN).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.
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Wrocław, Kraków,
Osvětim, Vělička a unesco

4.5.–8.5.

svátek

6.490,-

91–227

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (HK a po trase dle dohody), cesta do Slezska, KSIĄŻ, zámek vysoko nad řekou Pelcznicou
v přírodním parku, turistická procházka, hrázděný koste
lík ŚWIDNICA– , jedinečná „mírová stavba“ na ukončení třicetileté války, jedinečná architektura, pohledy na kul
tovní horu Ślęża, WROCŁAW– (Vratislav), metropole
Dolního Slezska, evropské město kultury, město „sta
mostů“ na řece Odře založené českým knížetem Vratislavem, staré město, gotická radnice a renesanční domy, Rynek, ubytování ve městě
2. den: WROCŁAW, Tumský ostrov s katedrálou, renesanční paláce, secesní řetězový most, barokní univerzita
(Aula Leopoldina), variantně Pískový ostrov, Afrikárium,
botanická a japonská zahrada, Hala století– (Max
Berg) s fontánou, večerní překvapení na rozloučenou
s městem,návrat na ubytování
3. den: cesta Malopolskem, Oświęcim (Osvětim), bývalý koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau– a Březinka, Wieliczka– , 2.700 let staré solné doly, kaple, muzeum těžby soli, ubytování, fakultativně večeře
4. den: KRAKÓW (Krakov)– , královský zámek Wa
wel, Královská cesta, chrám Panny Marie s největším gotickým oltářem na světě, historická budova tržnice Sukiennice, zachovalá brána městského opevnění Barbakan,
židovská čtvrť Kazimierz– , ochutnávka specialit
5. den: Kalwaria Zębrzydowska (sanktuárium a kulturní krajina na seznamu UNESCO), návrat do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, případnou
pobytovou taxu, veškeré vstupné (150 PLN).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 2x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A120a Adventní Krakov
a památky UNESCO
Krakov – klenot mezi polskými městy a památky
UNESCO. Adventní trhy, vánoční atmosféra, místní speciality a krakovské jesličky, solný důl a kouzlo Vánoc.
7.12.–8.12.

advent

3.390,-

91–228

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (HK a po trase), KRAKOV,
exteriér Královského zámku Wawel, katedrála, chrám
p. Marie s největším gotickým oltářem na světě, advent
ní trhy, Wieliczka– , adventní trhy
2. den: exkurze do solných dolů a vánoční jeskynní kaple,
zastávka v Krakově, židovská čtvrť Kazimierz, Barbakan, vánoční trhy v Sukiennici, návrat do 23 hodin
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje), 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (příplatek 90 Kč), případnou pobytovou taxu, vstupné (90 PLN).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj, 240 Kč za večeři.

Cena od 2.990 Kč pro kolektiv 45 os. Info v CK

... každý den vítají stovky návštěvníků Krakova

Swidnický Kostel míru

Polsko kostely opravdu oplývá

V ulicích polských měst se dá toulat hodiny

středověký hrad Czocha

A123

A125

A126

Polská metropole Varšava vás okouzlí zelení i moderní architekturou, uměním, hudbou a kulturou. Varšava je rodiště génia klavírní hudby a největšího polského hudebního skladatele Fryderyka Chopina i hvězdáře
Koperníka, nabízí jedinečná muzea a galerie i světoznámé mrakodrapy a parky. Prodloužený víkend vlakem.

Vydejte se s námi k Baltskému moři netradičně rychlovlakem. Poznáte Varšavu a dvě města Trojměstí Gdaňsk
a vyhlášené lázně Sopoty. Slavné křižácké hrady, hanzovní města, obchůdky s jantarem i místními specialitami a přírodní perla poloostrov Hel s koupáním.

Chcete se podívat do sídel bývalých šlechtických rodů
Dolního Slezska často spojených s naší historií a do Jeloni Góry, historické perly polských Krkonoš (uchazeč
o zapsání do seznamu UNESCO). Vybrali jsme pro
Vás ty nejkrásnější hrady, zámky, vily a zahrady.

4.10.–6.10.

pá–ne

7.990,-

Polským rychlovlakem za
krásami baltského moře

91–229

1. den: ráno odjezd mezinárodním vlakem EuroCity z Prahy (Pa, Ol, Os) do VARŠAVY (WARSZAWA), hned proti nádraží nejvyšší stavba v zemi – Palác kultury a vě
dy (234,5 m), prohlídka polského Manhantannu, čtvrti
mrakodrapů od světových architektů (D. Libenskind), Cho
pinovo muzeum v paláci Ostrogskich, Královská cesta,
kostel Svatého Kříže, kde je uloženo skladatelovo srdce, živá ulice Nowy Świat, večerní atmosféra a možnost večeře
2. den: VARŠAVA, tradiční tržnice, vzpomínková
cesta bývalým ghettem s připomínkami hrůz 2. sv. války a holocaustu, největší židovské muzeum v Polsku
a památník hrdinů Varšavského povstání, procházka
obnoveným Starým městem– , Staré tržní náměstí, Nové město, Barbakan, katedrála, Královský palác
se skvostnými interiéry a galerii Lanckorońských (mj.
Rembrandt), Saské zahrady, vyhlídka na moderní čtvrť,
Velké divadlo s Apollónovou kvadrigou, kouzlo ulic
na Královské cestě (paláce, parky, kostely, kláštery, elegantní kavárny a restaurace, osobní volno
3. den: VARŠAVA, vyhlídka z Paláce kultury a vědy zv.
dortík (50. léta), muzea (Národní muzeum s největšími
a nejbohatšími sbírkami umění i užitého umění, nebo
individ. muzeum M. Koperníka, po poledni odjezd zpět
do Prahy, návrat ve večerních hodinách.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a příp. změnám jízdních řádů.
Cena zahrnuje dopravu vlakem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (96 Kč), večeře, jízdy MHD, veškeré vstupné a fakult. akce a služby (150 PLN).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

A124 – Wrocław,
Budyšín, adventní trhy
Nejkrásnější adventní trhy ve Slezsku a Lužici. Historická města Wrocław, Budyšín a Zhořelec.
30.11.–1.12.

so–ne

3.390,-

91–230

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (MB,Li), cesta do Polska,
WrocŁaw, historické město s jedním z nejkrásnějších
evropských náměstí, Rynek s domy Jeníček a Mařenka,
Solné náměstí s Královským palácem, radnice, katolický Dómský ostrov s nejstarším kostelem ve městě, největší socha sv. Jana Nepomuckého na světě, univerzita,
Jatki, nejkrásnější wroclavský betlém, procházka po
stopách místních trpaslíků, adventní trhy
2. den: přejezd do německé Lužice: Zhořelec (Görlitz)
a Budyšín (Bautzen), historické centrum a proslulé ad
ventní trhy, návrat do Prahy před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1 x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, případnou
pobytovou taxu, vstupné (100 PLN, 40 € ).
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.
17.12. jednodenní adventní Wrocław, info v CK.

26.6.–30.6.
21.8.–25.8.

st–ne
st–ne

10.990,10.990,-

91–231
91–232

1. den: ráno odjezd z Prahy, hl. n. mezinárodním vla
kem EuroCity (nástupní místa Ko, Pa, Ol), cesta vlakem
do VARŠAVY– , ubytování v centru, prohlídka historického centra i „polského New Yorku“ – mrakodrapy
a království skla a oceli, obnovené historické jádro města
se zámkem nebo alternativně muzea, galerie či nový moderní fotbalový stadion, možnost večeře
2. den: přejezd nejmodernějším a nejrychlejším vla
kem polských železnic („polské pendolino“, komfortní jízda rychlostí až 200 km/h) do metropole severního Polska GDAŇSK, ubytování a prohlídka centra,
starobylého hanzovního města s tisíciletou historií,
nejkrásnější kulturní perla na břehu Baltského moře, historické jádro města obnovené po 2. světové válce, renesanční a gotické památky, kostel p. Marie s Gdaňskou
madonou, Velký mlýn a Kanál Raduni, projekt německých rytířů ze 14. st., nespočet kostelů, hospůdek i ob
chůdky s baltským bílým a černým zlatem – janta
rem, okouzlující atmosféra města
3. den: ráno odjezd regionálním vlakem do dalšího města Trojměstí, lázeňské město SOPOTY, procházky k plážím, umělecký unikát – tzv. Krzywy domek (stavba
architektů Szotyński získala titul – nejpodivuhodnější
budova světa a harmonie obchodu a umění, městský
maják a nejdelší dřevěné molo v Evropě, procházky po dlouhé písečné pláži, možnost oběda, odpoledne významná přírodní zajímavost – úzký poloostrov
Hel s písečnými dunami, malá obec WŁADYSŁAWO
WO, vyhlídková věž a místní kuriozita – Domek do gó
ry nogami (vzhůru nohama), v obci HEL hospůdky, bílé
písečné pláže, muzeum rybářství, turistuka v přírodním
parku, ruiny válečných dělostřeleckých baterií, radarů i maják, návrat do GDAŇSKU vlakem ( pro samostatné cestovatele indiv. možnost zpět vyhlídkovou lodí –
40 PLN), večerní atmosféra největšího polského přístavu
4. den: po stopách slavných křižáckých hradů: Mal
bork– , největší gotická stavba světa (3,5 h), místní
speciality nebo dále z impozantního historického nádraží
v MALBORKU vlakem do působivého hanzovního města
ELBLAG, starobylé obchodní domy, atmosféra historického
města, GDAŇSK, návštěva monumentální katedrály (5 historických slohů) ve čtvrti Oliwa, krásný park se zámkem
5. den: vlakem polským Pedolinem do VARŠAVY a mezinárodním dálkovým vlakem EC do PRAHY, příjezd večer
CK si vyhrazuje právo záměn programu vzhledem k jízdním řádům. Zážitkem je cestování vlakem s vyhlídkami na
krajinu Malopolska, Velkopolska a Pomořanska.
Cena zahrnuje: vlakové jízdenky s místenkou (základní vozová třída) Praha-Varšava-Gdaňsk a zpět, 4x hotely *** (1x Varšava, 3x Gdaňsk), 4x snídaně, služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu,
jízdenky pro regionální spoje na jízdy okolo Gdaňsku
a vstupy (400 PLN), příp. loď z Helu (40 PLN).
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Vratislav, hlavní náměstí zvané Rynek

Hrady, zámky a zahrady
polského Slezska

14.9.–15.9.

so–ne

2.990,-

92–233

1. den: odjezd v 6h ráno z Prahy (HK, Li a po trase), cesta
do Polska, JAGNIĄTKÓW, obec založená českými protestanty, kde pobýval i Karl May, prohlídka interiérů vily
německého držitele Nobelovy ceny Gerharta Hauptmanna (Willa Jagniątków), PAKOSZÓW, barokní zámek
s parkem z roku 1725 patřící rodu Gottfriedł, procházka k malebnému 13 m vysokému vodopádu Szklarki
u obce PIECHOWICE, středověký hrad Czocha na jezeře Lešnia, založený Přemyslovcem Václavem I. a spojen
se jménem Karla IV., (interiéry), hotel v historickém městě JELENIA GÓRA, perle Polských Krkonoš, individuální
procházka městem, možnost večeře
2. den: SIEDLĘCIN, obytná knížecí věž s unikátním cyklem fresek z 14. st. o králi Artuši a jeho rytířích, ŁOMNI
CA, prohlídka interiérů barokního zámku a parku rodu
von Küsterů, WOJANÓW, nádherný neoklasicistní palác
pruské královské rodiny (interiéry), obklopený romantickým parkem, KARPNIKI, hrad z 15. st., který patřil královskému rodu Hohenzollernů, návrat do Prahy do 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, vstupné (110 PLN).
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

A127 – Na skok
do Slezska za mnoha nej
Strávíte víkend v kouzelné krajině Dolního Slezska na
pomezí Orlických hor. Čeká Vás japonská přehrada, obrovská kostnice skanzen i turistika ve stolových horách.
15.6.

so

790,-

91–234

odjezd v 6:30 z Prahy, (HK), cesta do Polska – Dolního Slezska, JARKÓW, překrásná japonská zahrada (budoval p.
Edward Majche), CZERMNA, kaple a třetí největší kost
nice v Evropě, PSTRĄŻNA, skanzen dolnoslezské vsi,
muzeum lidové kultury, kde se peče chleba a údolí Dolina
Pstrąga, kde si můžete si vylovit pstruha a pochutnat si na
něm, procházka v Národním parku Stolové hory (Góry Stołowe), nejkrásnější útvary stolových hor (skalní hřiby,
skalní města, bludné skály, návrat do prahy do 23 h
Cena zahrnuje dopravu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (60 PLN).

česká republika  • polsko

Varšava, vlakem nejen
po stopách F. Chopina

A — Kultura a příroda Evropy

Varšava, královský palác

A141 – Sedm technických
divů Slezska vlakem
Navštívíte nejlákavější místa spojená s historií, architekturou, těžbou černého uhlí i stříbra v oblasti Polského Slezska a Ostravy. Ideální výlet pro milovníky tajemných a neobvyklých míst.
7.6.–9.6.
pá–ne
4.590,27.9.–29.9. svatováclavská slavnost 4.590,-

91–235
91–236

2 dny v OSTRAVĚ, unikátní hala Gong, interaktivní
Velký svět techniky, Vysoké pece, halda Ema s výhledy,
důl Petr Bezruč, Slezsko ostravský hrad, den v Polsku:
stříbrný důl Kopalnia Zabytkowa– (plavba loďkou
a skanzen parních strojů), GLIWICE, Vila Caro, nejvyš
ší dřevěná stavba Evropy, důl Guido, nejhlubší pod
zemní prohlídková trasa v Evropě, unikátní městský
celek hornických domků NIKISZOWIEC (aspirant na zápis do UNESCO)
Popis zájezdu str. 53 nebo www.geops.cz
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Zámek Bečov nad Teplou

letní týdny česko
a slovensko

A128

Krušné hory jsou romantickou oblastí s voňavými lesy,
naučnými stezkami a dalekými rozhledy. Zažijete i jízdu parním vláčkem.

A — Kultura a příroda Evropy ČESKÁ REPUBLIKA

ne–pá

6.290,-

92–237

1. den: odjezd z Prahy ráno, lázně KARLOVY VARY, procházka a prohlídka podzemí Vřídla, nejstarší lázeňská vyhlídka Jelení skok, ubytování ve městě BOŽÍ DAR
2. den: BOŽÍ DAR, nejvýše položené město ve střední
Evropě, vlastivědné muzeum, turistika v malebné krajině (různé varianty obtížnosti), Božídarské rašeliniště
s naučnou stezkou (3,2 km), procházkový okruh Ježíškova cesta (5,6 km nebo 12,9 km)
3. den: celodenní výlet do Německa: OBERWIESEN
THAL, hodinová cesta historickým parním vláčkem,
ANNABERG‑BUCHHOLZ, historické hornické město,
SEIFFEN, krušnohorská obec s tradiční výrobou dřevěných hraček a vánoční dekorace, prohlídka hračkářské
dílny s možností vyzkoušet si výrobu
4. den: HORNÍ BLATNÁ, bývalé královské horní mesto,
kostel sv. Vavřince, muzeem cínu, naučná stezka Vlčí
jámy (5 km) až na Blatenský vrch s rozhlednou ABER
TAMY, bývalé horní město vyhlášené výrobou rukavic,
vrch Plešivec (1.028 m) s osmibokou rozhlednou, výhled
na hřebeny Krušnohoří
5. den: Klínovec (1.244 m), nejvyšší vrchol Krušných hor
s kamennou rozhlednou, FICHTELBERG (1.215 m), nejvyšší hora Saska s krásným výhledem a atrakcí Zvon míru, pěšky pohodovou cestou zpět do BOŽÍHO DARU, turistika je nenáročná, přesto bude pro klienty k dispozici
autobus
6. den: Královský hrad a město LOKET, Hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU se vzácným relikviářem
sv. Maura, jedna z nejcennějších zlatnických památek
ČR, příjezd večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel Zelený
Dům, 5x polopenzi, průvodce.
Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 192 Kč komplexní pojištění.

Božídarské rašeliniště

Andršpach, pískovcové věže se zrcadlí na hladině
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Česko-saské Švýcarsko
3.8.–8.8

Krušné hory
a jízda parním vláčkem
7.7.–12.7.

A129

Překrásná krajina Labských pískovců, hor a soutěsek.


Krása a historie Českého Krumlova

Plavba po Tiché a Divoké soutěsce

so–čt

6.690,-

92–238

1. den: odjezd z Prahy v ranních hodinách, JETŘICHO
VICE, malebná osada při Jetřichovické Bělé mezi pískovcovými skalami, vstup do Jetřichovických stěn, pěší výlet do romantického Pavlínina údolí podél zákrut
Chřibské Kamenice, výlet po naučné stezce na vyhlášené
vyhlídky Mariina skála a Vilemínina stěna
2. den: výlet do německého Saského Švýcarska, z obce SCHMILKA, turistika světem skal Schrammsteine,
pro zdatné možnost turistiky až do lázeňského městečka
BAD SCHANDAU, možnost koupání v termálním ba
zénu Toscana Therme
3. den: Hřensko – výlet v nejromantičtější části Českého
Švýcarska: cesta přes Tři prameny na Pravčickou brá
nu a Gabrielinou stezkou na Mezní louku, krásná oblast
soutěsek řeky Kamenice, pěší, event. lodní cesta Divo
kou a Edmundovou soutěskou
4. den: Německo, lázeňské městečko RATHEN a hora
Bastei – přírodní útvar s kamenným labyrintem plným
roklí a strží s lávkami, nádherný výhled na Labe, tabulové
hory Königstein a Lilienstein, velkolepý výhled
5. den: MÍŠEŇ, prohlídka města, kostel Panny Marie
s porcelánovou zvonkohrou (nejstarší v Evropě), zámek
Albrechtsburg, DRÁŽĎANY, historické centrum, katedrála, Albertinum, Brühlova terasa, vysoká kopule budovy
Kunstakademie a vrcholné dílo dvorního baroka Zwinger
6. den: krásy Saského Švýcarska, HINTERHERMS
DORF, výlet do soutěsky Kirnitzsch‑Klamm s jízdou
na lodičkách, soutěskami podél říčky Kirnitzsch (Křinice),
pěší hraniční přechod do ČR, skalní tunel a vyhlídkový
vrch, zpět do Hinterhermsdorfu, příjezd do Prahy večer
Cena zahrnuje doprava busem, 5x hotel, 5x polopenzi, průvodce; nezahrnuje pojištění, vstupné, lodní výlety.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj (omezený počet).
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

A130– Adršpašské skály
a Orlické hory
Poznejte krásy Broumovských stěn a Adršpašských skal
s plavbou po jezírku a výletem do Polska.
9.7.–14.7.

út–ne

5.990,-

92–239

1. den: odjezd z Prahy v ráno, přes Pa a HK, Police nad Metují s barokním klášterním komplexem, radnicí, stará škola, pěší turistika v oblasti skal Ostaš a Kočičích skal, Ostaš,
stolová hora, Horní labyrint, Dolní labyrint s Kočičím hradem
2. den: oblast Adršpašských skal, rozmanité skalní útvary a pískovcové věže, pěší trasa z TEPLICE NAD
METUJÍ, kolem Stříbrného pramene k Jezírku, možnost
plavby po Jezírku, kolem romantických skal
3. den: oblast Broumovských skal, Broumovské stěny,
mnoho kouzelných míst, pískovcové skalní útvary, rokle,
od chaty Hvězda, barokní kaple, dřevěná chata ve švýcarském slohu, nádherný výhled na Broumovskou kotlinu, do nejkrásnějších partií Broumovských stěn, vyhlídková místa, Broumov, hist. centrum s měšťanskými
domy, morový sloup, kostely, hřbitovní kostel Panny Marie, nejstarší dřevěná sakrální stavba v Čechách
4. den: výlet do Polska, NP Stolové Hory, strže a fantastické skalní útvary, nejvyšší vrchol NP a nejvyšší pískovcový
vrchol Polska, úchvatné pohledy, NÁCHOD, město, zámek
5. den: CHKO Orlické hory, vrchol Deštná (1.115 m),
přes Luisino údolí, Nové Město nad Metují, jedinečné hist. centrum, barokní zámek
6. den: oblast Orlických hor, pevnost Hanička z prvorepublikového období, pěšky pod Anenským vrchem, Ro
kytnice v Orlických horách, zámek, pozůstatky židovského hřbitova, hist. centrum, návrat do Prahy večer.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, 5x hotel,
5x polopenzi; nezahrnuje kompl. poj (192 Kč), vstupné.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.

A131

Krásy Jižních Čech
a kraj Waldviertel
Jižní Čechy , to je líbezná krajina s rybníky, přehradou,
s hrady, zámky a městy rožumerského a schwarzenberkého panství. Hotel s bazénem a sportovištěm
umožňuje vyžití i pro děti.
29.7.–4.8.

po–ne

7.990,-

91–240

1. den: odjezd ráno z Prahy v 7 h, město BECHYNĚ, zámek, klášter, pěší procházka podél Lužnice, lázně, keramika, Stádlec, slavný řetězový most, MILEVSKO, cisterciánský klášter
2.den: PROTIVÍN, největší chovatelská stanice kro
kodýlů v Evropě, ČESKÝ KRUMLOV, zámek, medvědi
a se zámeckým divadlem, relax v zahradách LIPNO, koupání a lodní výlet výlet, Stezka korunami stromů, adrenalinová zákoutí pro děti, tobogán
3.den: zámek Hluboká nad Vltavou, návštěva zámku, galerie, zahrad původně královský hrad, TŘEBOŇ,
zámek a procházka podél rybníka Svět k Schwarzenberské hrobce nebo relax v bahenních lázních Aurora, rybník Rožumberk
4.den: Nové hrady, mohutný opevněný hrad, historická kovárna, turistika v romantickém Terčině údolí,
anglický park, Modrý dům, umělý vodopád zastávka u ji
hočeských rybníků nebo variantně MILEVSKO, muzeum maškar a využití bazénu a sportoviště v areálu
5.den: fakultativní výlet do Rakouska do kra
jem Waldviertel: GMÜND, historické náměstí, domy se sgrafity, solné lázně Sole GMÜND, svět kou
pání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna,
ametystová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna…), cesta do Blockheide, rezervace žulových
balvanů s rozhlednou, naučná stezka (2–7km), malá geologická výstava, vesnice ALTWEITRA s románským kostelíkem, WEITRA, zámek a expozice (rod
Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva), v údolí Gab
rielenthal jsou Kneippovy cesty vodou, návrat
6.den: Orlická přehrada, největší česká přehrada,
královský hrad ZVÍKOV, původně přemyslovský
hrad vlastnili Eggenbergové a Schwarzenbergové, Žďákovský most, vyhlídkovou lodí po přehradě, zámek OR
LÍK, prohlídka sídla rodu Schwarzenbergů, využití bazénu a sportovišť
7. den: Klokoty, původně gotický klášter, TÁBOR, zdobené štíty měšťanských domů, Husitské muzeum, podzemní chodby lochy z 15. st., pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice, odjezd v podvečer
CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí.
Cena zahrnuje doprava autobusem, 6x hotel (6x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakult. služby a vstupné.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč za fakult. výlet do Rakouska .
Příplatek 196 Kč za komplexní pojištění.

Zámek Orlík z paluby vyhlídkové lodě

Svatý kopeček nad Mikulovem

Bazilika sv. Prokopa v Třebíčí

A132

A133

A135

Malebná a tajemná Šumava s hlubokými lesy, divokou
řekou Vydrou, s tradicí sklářů, přitahuje milovníky neporušené panenské přírody, středověkých hradů, jezer a slatí. Hotel nabízí jednoduché venkovské pohodlí
a domácí stravu, bazén, wellness i sportoviště pro děti.
Ideální pro rodiny s dětmi (pro děti překvapení).

Idylická krajina Vysočiny, oblé kopce, hluboké lesy, rybníky. Poznáme celou řadu historických měst, kostelů,
muzeí, technických památek a pozoruhodných míst,
z nichž tři jsou zapsána na seznamu UNESCO.

Víkend na Moravě v Mikulově – odpočinete si od starostí všedního dne ve vinném sklípku pod Pálavou. Navštívíte Lednicko-Valtický areál umělecko-přírodní klenot UNESCO a na výletě do Rakouska poznáte přírodní
krásy a ochutnáte víno kraje Weinviertel.

5.8.–11.8.

po–ne

7.390,-

91–241

1. den: odjezd v 7 h z Prahy (Br za 400 Kč), cesta na Šumavu, kouzlo Povydří: Srní, horská obec (845 m), návštěvnické centrum, lávky a kamery na sledování života
vlků, Antýgl, bývalý Královácký dvorec, túra podél řeky
Vydry, Turnerova chata, Čenkova Pila (elektrárna – Muzeum energetiky), soutok Vydry a Křemelné, zastávka v KAŠPERSKÝCH HORÁCH, Klostermannova rozhledna a park
1. den: cesta na Klatovsko a bránu Šumavy, středověký
hrad Rabí, rodu Švihovských, zážitková prohlídka s vystoupením dravců, překvapení pro děti, SUŠICE, město
a betlém, hrad Rábí
2. den: městečko Kašperské Hory s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad Kašperk, zřícenina
Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, Královský
kámen Javorník, Klostermannova rozhledna a park, návrat , využití bazénu a hotelové wellness
3. den: fakultativní výlet do Bavor, BODENMAIS, návštěva sklářské hutě, můžete si sami vyfouknout kouli, lanovka na vrchol hory Silberberg s překrásným výhledem
na městečko, zpět pěšky kolem největšího vodopádu Bavorska – Risslochrského lesa: variantně pobyt a využití
relaxcentra hotelu nebo půjčení kola
4. den: NP Šumava, KVILDA, stylová šumavská stavení, turistika k pramenům Vltavy (10 km), návštěvnické
centrum s jeleními a rysími výběhy a Jezerní slať s turistikou, dle času MODRAVA s procházkou, relax u potoka
6. den: NP Bavorský les, NEUSCHÖNAU, Dům Hanse
Eisenmanna,1,5 km dlouhá stezka v korunách stromů
a pozorování zvířat v divoké přírodě Baumwipfelp
fad (až 25 m nad zemí), relaxační centrum Waldinsel, Sovinec BOROVÁ LADA, variantně individuální turistika
7. den: Jezera Šumavy: ŽELEZNÁ RUDA, lanovkou
na Pancíř, výhledy horu Velký Javor (1456 m), turistika k Černému a Čertovu jezeru, návrat do Prahy do 22 h
CK si vyhrazuje právo záměn programu dle počasí.
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x aparthotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím nebo apartmány – 2x 2lůž. pokoj
s 1 společným příslušenstvím na chodbě apartmánu),
6x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
T+ (196 Kč), fakult. služby, lanovky a vstupné.
Sleva 1.000 Kč pro 3. či 4. osobu do 10 let na přistýlce.
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč
za fakultativní výlet
do Bavorska.

Hrad Kašperk

Kouzlo Vysočiny,
Telč a památky Unesco

15.7.–20.7.

po–so

6.990,-

92–242

1. den: Pelhřimov, hist. centrum s hradbami a vě
žemi, Muzeum rekordů a kuriozit, zámek pánů z Říčan
s Muzeem Vysočiny, přejezd na ubytování do Jihlavy
2. den: pohádkový hrad Roštejn, TŘEŠŤ, hist. centrum, expozice betlémů, JIHLAVA, Jihlavské podze
mí vč. svítící chodby, hradby s baštami, brána Matky boží, kostel sv. Jakuba
3. den: DAČICE, hist. centrum, žulový pomník kostky
cukru, SLAVONICE, renesanční domy, figurální sgrafita, sklípkové klenby, městské brány, románský hrad
Landštejn, vyhlídka s pohledy na Českou Kanadu
4. den: poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře– , premonstrátský klášter Želiv, Lipnice nad
Sázavou, jeden z nejmohutnějších českých šlechtických
hradů, obestřený záhadami
5. den: TŘEBÍČ, židovské město– , bazilika sv. Prokopa– , areál zámku a baziliky, Karlovo náměstí, majestátní zámek Jaroměřice nad Rokytnou se Sálem
předků, francouzská zahrada, DALEŠICE, pivovar filmových Postřižin, prohlídka
6. den: TELČ– , krásné nám. Zachariáše z Hradce, renesanční domy, areál gotického hradu a renesančního zámku, odpoledne odjezd
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x hotel Gustav Mahler,
5x polopenzi, průvodce; nezahrnuje vstupné a fakult.
služby. Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 168 Kč za komplexní pojištění T+.

A134– Příroda a zvyky
Gorolska, folklórní setkání
Věhlas folklorních slavností „Gorolski Święto“ sahá
daleko za hranice česko–polsko–slovenského trojmezí.
Jablunkov je historickým centrem kultury Gorolů, kteří si zachovali své jedinečné zvyky a tradice, tance, písně
i řemeslo a hlavně lidový kroj…a ta příroda!
2.8.–4.8.

pá–ne

4.390,-

91–243

1. den: odjezd vlakem z Prahy v 5.45, busem STARÁ
BYSTRICA, zastávka u areálu Slovenského orloje díla slovenských i českých umělců, Vychylovka, skanzen a jíz
da unikátní historickou úvraťovou železnicí
2. den věnovaný kultuře Goralů a přírodě Goral
ska: KONIAKÓW, muzeum krajky paní Marii Gwarek,
zastávka na salaši s možností zakoupení oštěpků,
bryndzy atd., CZARNE, procházka údolím ke kas
kádám a malému vodopádu Rodla (2,5 h), JAWOR
ZYNKA, návštěva muzea fujar spojená s možnos
tí ochutnání regionálních specialit, JABLUNKOV,
česko‑ polsko‑ slovenské trojmezí, centrum Goralů,
folklorní soubory Čech, Moravy, Slovenska, Polska a ze
zahraničí, večerní gorolský karneval
3. den: JABLUNKOV, účast na gorolských folklor
ních slavnostech, mezinárodní národopisné slavnosti,
písně, tance, řemesla a místní tradiční gastronomie nebo variantně návštěva pralesa Mionší a naučné stezky (turistika 7 km cca 3h 45 min převýšení 330 m), odpoledne spojení skupin, průvod gorolských krojů, dle času
po trase na Ostravu CHOTĚBUZ-PODOBORA, prohlídka
středověkého archeoskanzenu, vlakem zpět do Prahy
Cena zahrnuje dopravu vlakem a busem dle programu,
2x ubytování u Jablunkova se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby a vstupné
včetně slavností a vláčku) (30 PLN, 300 Kč).
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

Mikulov a Lednice, kraj
zámků a vína Moravy

23.5.–26.5.

čt–ne

6.590,-

91–244

1.den: odjezd v 7 h z Prahy (dále po trase), MIKULOV
a Pálava, biosfér. rezervace UNESCO, vápencová skaliska, ráj orchidejí, turistika, rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hrady, MIKULOV, ubytování v centru, večerní atmosféra
2. den: MIKULOV, prohlídka zámku, knihovny a sklepa s obřím vinným, výstava Víno napříč staletími, židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem, kostel s hrobkou Dietrichsteinů, zřícenina Kozí Hrádek, procházka po
křížové cestě (jedna z nejstarších v ČR) na Svatý kope
ček, přírodní lokalita se vzácnou flóru, fakult. posezení
ve stylovém sklípku s ochutnávkou vín
3. den: výlet do Rakouska do kraje Weinviertel: LAA
AN DER THAYA, historické městečko, návštěva tra
dičního pivovaru s ochutnávkou piv nebo koupání
v termálních lázních Therme Laa, romantická vesnice
FALKENSTEIN s kostelem a hradem z 11. st., procházka mezi vinicemi, vinařská obec POYSDORF a tradice
kraje Weinviertel, výstava Svět vína a hroznů s ochut
návkou
4. den: den pro Lednicko-Valtický areál– : VALTI
CE, barokní architektura, kostel a zámek s rozsáhlým
parkem, LEDNICE, prohlídka zámku ve stylu romantické novogotiky, procházka v romantickém parku s jezerem, fakult. plavba lodí po Dyji k minaretu s nevšedními pohledy na zámek a lužní les, odjezd, návrat do
Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel v Mikulově, 3x polopenzi, pobyt. taxy, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, sklípek s ochutnávkou, vstupné a loď.
Příplatek 1.350 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč /os. za sklípek s ochutnávkou.
Příplatek 160 Kč vstup do pivovaru s ochutnávkou.
Příplatek 140 Kč plavba lodí Lednice – minaret.
Příplatek 116 Kč za komplexní pojištění včetně storna.
(V případě navýšení ceny na příští rok, bude rozdíl za
vstupy naúčtován k doplacení).

ČESKÁ REPUBLIKA

Krásy Šumavy a Bavorska
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A136



Znojemsko, NP Podyjí
a za vínem do Rakouska
Jen málokterý kraj Jižní Moravy je tak oblíbeny jako
Znojemsko. Může se pyšnit dávnou historií, překrásnou přírodou NP Podyjí, významnými památkami (románská rotunda) i skvělým moravským vínem, Hned za
hranicemi Vás čeká vinařský kraj Weinviertel a cestou
domů Waldviertel.
8.5.–12.5.

st–ne

7.590,-

91–245

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (Ji), cesta na Jižní Moravu,
romantická cesta k zámku VRANOV NAD DYJÍ s unikátní sbírkou vranovské keramiky a Vranovská přehrada, ZNOJMO, premonstrácký klášter v Louce, vinařské muzeum s ochutnávkou vína Znovín, ubytování
v centru Znojma
2. den: ZNOJMO, historické královské město nad řekou
Dyje, Znojemské podzemí a ochutnávka znojem
ských vín, románská rotunda Panny Marie a sv. Ka
teřiny se vzácnými freskami s legendou Přemyslovců
a kostel s výhledy na řeku Dyji a turistika v národním
parku Podyjí, vzácná jarní flóra, vinohrady, Kraví hora a občerstvení
3. den: celodenní výlet do Rakouska za vínem a his
torií, vinařské městečko RETZ, historické centrum,
s náměstím a radnicí, exkurze do podzemí, vinné sklepy s ochutnávkou, cesta do kláštera Klosterneuburg,
klášter se vzácným oltářem a vinařskou expozicí, zahrady
4. den: krásy Znojemska a kaňonu Vranov-Znojmo s návštěvou malovaného sklípku a turistikou na Šabes,
vrch s vinicemi, ŠATOV, vinařská vesnice a malovaný sklípek posezení ve sklípku, NOVÝ ŠALDORF, návštěva
sklípku s ochutnávkou a večeří
5. den: cesta domů přes údolí Kampy: WEITRA (VITORAZ), historické městečko, které dalo název oblasti Vitorazsko, zámek a expozice (rod Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva), v údolí Gabrielenthal jsou
Kneippovy cesty vodou, cesta do Blockheide, rezer
vace žulových balvanů s rozhlednou, naučná stezka
(2–7 km), malá geologická výstava, GMÜND, historické
náměstí, domy se sgrafity a termální solné lázně Sole
Gmünd, svět koupání a svět saun (křišťálová sauna,
achátová sauna, ametystová sauna, pára, venkovní lesní
sauna, solná laguna…), nebo turistika v přírodním par
ku Blockheide, návrat do ČR do 23 h
CK si vyhrazuje právo přesunů programu dle k počasí
a event. aktuálním podmínkám.
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x hotel, 4x polopenzi,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou
taxu, vstupné (400 Kč, 60 €).
Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč záloha
na ochutnávku vín
ve sklípku v Retzu.
Příplatek 128 Kč
za komplexní
pojištění.

Olomoucký orloj s výzdobou K.Svolinského

A137



Krásy Valašska s Valachem
...a k tomu Olomouc a Litomyšl, skvosty UNESCO.
Nechce se vám cestovat po ucpaných dálnicích nebo
se bojíte létat? Jste syti přeplněných pláží a stále stejně
prožívaných dní a večerů? Pojeďte se podívat do kraje
s panenskou přírodou, svéráznou architekturou, lidovými zvyky a neotřelou gastronomií! Čeká na Vás milý hotýlek přímo v srdci Valašska s dobrou kuchyní,
zajímavým programem s „domorodým průvodcem“
Honzou Fléglem, ale můžete se i svobodně koupat,
rybařit, houbařit, turistovat po údolích či hřebenech .
11.9.–15.9.

st–ne

6.990,-

91–246

1. den: odjezd v 7 h z Prahy, (HK, Pa, Ol), zastávka na Hané, OLOMOUC– , prohlídka historického centra, Pře
myslovský palác, radnice s orlojem, sloup Nejsvětější trojice, k svačince – třeba olomoucké syrečky, přejezd
na Valašsko, ubytování, přivítací večeře místní kuchyně
2. den: výlet do FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM, sedačkovou lanovkou na Pustevny, srubové stavby v secesním
stylu, valašská zvonička a socha Radegasta, fakultativní oběd a turistika na Radhošť, odpoledne turistic
ká procházka po hřebenu Soláně po chalupách místních malířů (Kobzáň, Podešva, Schneiderka), zastavení
v chalupě malíře Hoffmanna a prohlídka jeho galerie, radost pro gurmány – večeře ve Valašském šen
ku v údolí Raťkov
3. den: celodenní výlet do ROŽNOVA POD RADHOŠ
TĚM, návštěva všech areálů Muzea v přírodě, Dřevěné
městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina, Pustevny, fakultativní oběd v jedné z restaurací s typickou valaš
skou kuchyní, Jurkovičova rozhledna, ROŽNOV, hrad
Rožnov, pomník Františka Palackého
4. den: prohlídka Památníku Antonína Strnadela
s mistrovými obrazy a s expozicí salašnictví , návštěva Galerie Ilji Hartingera, odpoledne výlet do sedla
pod Kohůtkou na Javorníkách, turistická procház
ka k horskému hotelu Portáš na vrcholu Javorníku .
5. den: ranní procházka podél řeky Bečvy k místnímu
jezeru Balaton, koupání, odpoledne odjezd, zastávka
ve Smetanově městě LITOMYŠL– , renesanční zámek
s barokními úpravami, vzácné divadlo a zámecká kaple,
návrat do prahy do 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4 x penzion, 4x snídani, 2x večeři, průvodce; nezahrnuje fakultativní služby
a výlety do okolí, lanovku a vstupné (1.200 Kč).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění T+.

Ve skanzenu v Rožnově n. R.

Hrad a pak zámek Vranov nad Dyjí
xxx
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Štrbské pleso

Mezi tatranskými vrcholy

A138



Vysoké a Belianské Tatry
Jedinečné přírodní krásy Vysokých Tater a Pienin.
11.8.–17.8.

ne–so

8.990,-

92–247

1. den: z Prahy ráno (HK, Pa, Ol), Belianské Tatry, TATRAN
SKÉ MATLIARE, na úpatí Lomnického štítu, ubytování
2. den: Symbolickýu cintorín, Popradské pleso, Štrbské
pleso, fakult. projížďky na lodičkách či lanovkou na Solisko
3. den: z Lysé Polany variat. koňským povozem k Mor
skému Oku – největší pleso v Tatrách, Świstowa Czuba,
plesa Przedni a Wielki Staw Polski, Dolinou Roztoki,
Mickiewiczovy vodopády, pro zdatnější výstup na Rysy
4. den: krásy Pieninského národního parku: z Červe
ného KláštOra do Polska a na dominantu Pienin Trzy
Korony s kruhovým výhledem, osada Stromovce Niž
ne, fakult. splav Dunajca na pltích (9 km) do Lesnice,
místní folklórní zvyk „pasování Gurala“, večer v kolibě
5. den: Biela Voda, dolinou Kežmarskej Bielej vody
k chatě pri Zelenom plese, odtud k Velkému Bielemu plesu
na chatu Plesnivec, dolů do Tatranské kotliny, přes Monkovu dolinu, pro zdatné výstup na Jahňačí štít
6. den: z TATRANSKÉ LOMNICE, pěšky nebo lanovkou
přes Malou Svišťovku na Skalnaté Pleso, možnost vyjet
na Lomnické sedlo, zpět po magistrále k Zamkovského a Rainerově chatě, vodopád, dále na Hrebienok a do
osady StarÝ SmokovEc
7. den: ráno odjezd do ČR
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel**, 6x snídani,
6x večeři (z toho 1x na kolibě), připojištění horské služby
na turist. výlety; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné,
lanovky,pltě. 1lůžkový pokoj na poptávku v CK (1.200 Kč).
Příplatek 2.000 Kč za ubytování v *** hotelu.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění

A139 – Národní parky
Slovenska a termální lázně
Pobyt v oblasti Liptova,Vysoké a Nízké Tatry, Velká
Fatra, výlety po městech, hradech a zámcích, osvěžení
a pohodu nabízejí termální koupaliště.
6.8.–11.8.

út–ne

7.990,-

92–248

1. den: odjezd z Prahy časně ráno (Br), romantické zříceniny hradů Čachtice (čachtická paní) a Beckov
2. den: Vysoké Tatry, Štrbské pleso – druhé největší jezero slovenské části Vysokých Tater s neopakovatelnou
kulisou tatranských štítů, Mlynickou dolinou k vodo
pádu Skok a okolo Štrbského plesa, v podvečer koupá
ní v POPRADĚ
3. den: výlet do NP Nízké Tatry: Demänovská jaskyňa
Slobody – 30 km prozkoumaných chodeb u říčky Demänovky, bohatá krápníková výzdoba mnoha barev, krásná
jezírka, lanovkou na Chopok, v případě hezkého počasí pro zdatné hřebenová túra na nejvyšší horu Níz
kých Tater Ďumbier
4. den: NP Velká Fatra: RUŽOMBEROK, lanovkou na
Malino Brdo, pěší přechod přes VLKOLÍNEC– , horská osada, odpoledne koupání v termálech BEŠEŇO
VÁ– prameny s blahodárnými účinky
5. den: druhý výlet do Vysokých Tater – výjezd lanovkou
na Skalnaté pleso, přechod části Tatranské magist
rály na Chatu při Zelenom plese, cestou výhledy na vá
pencové Belianské Tatry, sestup Dolinou Kežmarskej
Bielej Vody do Tatranských Matliarov, možnost výjez
du lanovkou ze Skalnatého plesa na Lomnický štít
6. den: BOJNICE – nádherný romantický zámek, který
patří mezi nejnavštěvovanější kulturněhistorické památky Slovenska, koupání v termálním koupališti ČAJ
KA, příjezd do Prahy v nočních hodinách
CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí, aktuálním podmínkám v horách.
Cena zahrnuje doprava autobusem vč. výletů, 5x ubytování (2lůž. pokoje), 5x polopenzi, průvodce; nezahrnuje
komplex. poj., vstupné a fakult. služby, lanovky (130 €)
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Jsou milovníci památek Unesco, ctitelé uměleckých
stylů, vášniví turisté a nadšenci do přírodních parků
a zahrad, ale zcela specifickou skupinou jsou fanoušci
železnic, horských vláčků a lanovek, zubaček i rychlovlaků. Právě pro Vás máme pár novinek VLÁČKEM ZA
POZNÁNÍM. Sledujte značku
Cestovat budete moderními rychlovlaky Railjet, Pen
dolino či soukromou železnicí Leo expres, ale i místními historickými vláčky, úvraťovou železnicí, ozubenou
železnicí….. V ceně je jízdenka s místenkou někdy
i malé občerstvení, připlatit si můžete Premium třídu.
Tak šťastnou cestu!

A140 Do Tater
komfortně po železnici
Jak hradby bájných pevností se z rovin kolem Popradu zvedají štíty Vysokých Tater, zdánlivě štíhlé a nepřístupné, vznášející se nad rozpáleným vzduchem rovin.
Nabízejí daleké výhledy, stále ještě kvetoucí vysokohorské louky, svět klidu, voňavého vzduchu a vůni borovic.Cestu Vám zpříjemní luxusní vlak nebo i radovánky v aquaparku .
21.8.–25.8.

st–ne

7.990,-

91–249

1. den: odjezd komfortním vlakem v cca 14 h z Prahy
hlavního nádraží, (po trase Ko, Pa, Ol), krajinou Slovenska, večer POPRAD, tatranskou elektrickou železnici do
TATRANSKÉ LOMNICE, ubytování a dle času krátká pozdně-večerní procházka
2. den: ranní procházka po TATRANSKÉ LOMNICI, výlet Tatranskou elektrickou železnicí na Štrbské pleso, procházka kolem jezera, ke skokanským můstkům s výhledy,
k Popradském plesu, symbolický hřbitov obětem Tater,
vyhlídková jízda nejstarší slovenskou ozubnicovou železnicí do ŠTRBY a zpět, návrat na ubytování
3. den: buď a) celodenní vysokohorský program: kabi
novou lanovou dráhou ke Skalnatému plesu, výhled, turistika, fotopauza, výjezd legendární visutou
lanovkou na nejslavnější tatranskou dvoutisícovku
Lomnický štít (nutné hradit předem), vyhlídka a malé
překvapení pro všechny na vrcholu, lanovkou Skalna
té pleso – TATRANSKÁ LOMNICA zpět, večer společné posezení, fakult. ochutnávka specialit tatranské
a horské gastronomie
4. den: výlet do horské obce TATRANSKÁ KOTLINA,
vycházka k Belianským jeskyním, dle počasí možnost
výšlapu v okolí Tatranské kotliny s nádhernými výhledy
na nejzápadnější část Belianských Tater, odpoledne jízda
s TEŽ do STARÉHO SMOKOVCE, výjezd ozubnicovou lanovou dráhou na Hrebienok s možností vycházek směrem k vodopádům Studeného Potoka a další lehké turistiky, návrat do TATR. LOMNICE
5. den: ráno TATRANSKÁ LOMNICE,
muzeum Tatranského národního
parku (TANAP) a Botanická zahrada TANAPU s jedinečnou expozicí tatranské přírody,
následně odjezd do POPRADU, pobyt v nejznámějším tatranském aquaparku – Aqua city v Popradu, odpoledne vlakem Poprad-Pha, příjezd večer
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle jízdního řádu.
Cena zahrnuje dopravu komfortním vlakem (Leo expres/Pendolino), 4x hotel v Tatranské Lomnici, 4x snídaně, 3x večeře, průvodce, jízdní doklad na TEŽ po celou
dobu zájezdu; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxy, fakultativní služby, lanovky a vstupné
(90 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč za jízdenku ve třídě Business
(1 cesta).
Příplatek 1.300 Kč za lanovku na Lomnický štít (eventuelní rozdíl v ceně bude doúčtován).
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Nasedat, odjíždíme..

A141

A125

Vlakem za 7 divy Slezska v Polsku i na Ostravsku. Čeká
na vás minimálně 7 nej a 2 památky UNESCO. Navštívíte nejlákavější místa spojená s historií, architekturou
a těžbou černého uhlí i kosmopolitní kulturní město
Ostrava a podíváte se mu trochu pod kůži. Ideální výlet pro milovníky tajemných a neobvyklých technických i kulturních míst.

Vydejte se s námi k Baltskému moři netradičně rychlovlakem. Poznáte Varšavu a dvě města Trojměstí Gdaňsk
a vyhlášené lázně Sopoty. Slavné křižácké hrady, hanzovní města, obchůdky s jantarem i místními specialitami a přírodní perla poloostrov Hel s koupáním.

Sedm divů Slezska

7.6.–9.6.
27.9.–29.9.

pá–ne
pá–ne

4.590,4.590,-

91–250
91–251

1. den: odjezd z Prahy spojem Regio Jet v 5.48 (může nastat ještě změna JŘ), příjezd do OSTRAVY, cesta na hotel…a jedem za divy Slezska, 1. div: prohlídka haly
Gong (unikátně upravený plynojem na kulturní účely),
interaktivní muzeum Velký svět techniky; 2. div: prohlíd
ka Vysokých pecí včetně tzv. nástavby, která se stala
ojedinělým druhem rozhledny v Evropě, po prohlídce individuální volno (v září svatováclavská slavnost piva), nebo možnost večeře „na zámečku“, večer návštěva; 3. divu Stodolní ulice, jedné z nejživějších ulic nejen v ČR,
posezení u vínka či některého zdejšího druhu piva
2. den: výlet busem do polského Slezka a 4 div: TarnowskA GórA, Kopalnia Zabytkowa– stříbrný důl,
plavba loďkou odvodňovacími kanály a skanzen parních
strojů; 5. div: GLIWICE, Vila Caro a hlavně nejvyšší dře
věná stavba Evropy – vysílač, jenž byl zařazen do operace Himmler a jeho přepadení se stalo záminkou pro
začátek 2. světové války; 6 div: ZABRZE, důl Guido, nej
hlubší podzemní prohlídková trasa v Evropě 320 m,
během 2,5 hodiny se seznámíme s technikami dolování
černého uhlí od prvopočátku do současné doby, jízda závěsným hornickým vlakem (jediný přístupný veřejnosti na
světě); 7. div: KATOWICE, stará čtvrť NIKISZOWIEC,
unikátně zachovaný městský celek hornických domků
(aspirujících na zapsání do UNESCA), živé obytné domy,
mateřská školka, nemocnice… posezení v cukrárně, návrat do OSTRAVY, večeře nebo kulturní představení
3. den: OSTRAVA, procházka v přírodě, vystoupání na
nejvyšší bod OSTRAVY – haldu Ema (315 m n. m.)
s pěkným výhledem na město (4,5 km), jeden z nejslavnějších dolů Ostravska – Petr Bezruč, cesta slezskou částí Ostravy, Slezsko ostravský hrad s řadou výstav, retrovýstaviště Černá louka, individuální návštěva Miniuni svět
miniatur, důl Michal, nebo např. posezení v prvorepublikové kavárně Elektra, budova moderního obchodního
centra Nová Karolina, večer vlakem do Prahy do 23 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle aktuálních
jízdních řádů. V Ostravě lze podniknout individ. program.
Cena zahrnuje dopravu vlakem Pha‑Ostrava‑Pha, dopravu busem po Polsku, MHD po Ostravě 1. a 3. den.,
2x hotel v centru Ostravy se snídaní, průvodce; nezahrnuje pojištění, příp. pobyt. taxa, fakultat. služby a vstupné (100 PLN, 300 Kč).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

Polským rychlovlakem za
krásami Baltského moře

26.6.–30.6.
21.8.–25.8.

st–ne
st–ne

10.990,10.990,-

91–231
91–232

1. den: ráno odjezd z Prahy, hl. n. mezinárodním vla
kem EuroCity (nástupní místa Ko, Pa, Ol), cesta vlakem
do VARŠAVY– , ubytování v centru, prohlídka historického centra i „polského New Yorku“ – mrakodrapy
a království skla a oceli, obnovené historické jádro města
se zámkem nebo alternativně muzea, galerie či nový moderní fotbalový stadion, možnost večeře
2. den: přejezd nejmodernějším a nejrychlejším vla
kem polských železnic („polské pendolino“, komfortní jízda rychlostí až 200 km/h) do metropole severního Polska GDAŇSK, ubytování a prohlídka centra,
starobylého hanzovního města s tisíciletou historií,
nejkrásnější kulturní perla na břehu Baltského moře, historické jádro města obnovené po 2. světové válce, renesanční a gotické památky, kostel p. Marie s Gdaňskou
madonou, Velký mlýn a Kanál Raduni, projekt německých rytířů ze 14. st., nespočet kostelů, hospůdek i ob
chůdky s baltským bílým a černým zlatem – janta
rem, okouzlující atmosféra města
3. den: ráno odjezd regionálním vlakem do dalšího města Trojměstí, lázeňské město SOPOTY, procházky k plážím, umělecký unikát – tzv. Krzywy domek (stavba
architektů Szotyński získala titul – nejpodivuhodnější
budova světa a harmonie obchodu a umění, městský
maják a nejdelší dřevěné molo v Evropě, procházky po dlouhé písečné pláži, možnost oběda, odpoledne významná přírodní zajímavost – úzký poloostrov
Hel s písečnými dunami, malá obec WŁADYSŁA
WOWO, vyhlídková věž a místní kuriozita – Domek do
góry nogami (vzhůru nohama), v obci HEL hospůdky,
bílé písečné pláže, muzeum rybářství, turistuka v přírodním parku, ruiny válečných dělostřeleckých baterií, radarů i maják, návrat do GDAŇSKU vlakem ( pro samostatné
cestovatele indiv. možnost zpět vyhlídkovou lodí –
40 PLN), večerní atmosféra největšího polského přístavu
4. den: po stopách slavných křižáckých hradů: Mal
bork– , největší gotická stavba světa (3,5 h), místní
speciality nebo dále z impozantního historického nádraží
v MALBORKU vlakem do působivého hanzovního města
ELBLAG, starobylé obchodní domy, atmosféra historického
města, GDAŇSK, návštěva monumentální katedrály (5 historických slohů) ve čtvrti Oliwa, krásný park se zámkem
5. den: vlakem polským Pedolinem do VARŠAVY a mezinárodním dálkovým vlakem EC do PRAHY, příjezd večer
CK si vyhrazuje právo záměn programu vzhledem k jízdním řádům. Zážitkem je cestování vlakem s vyhlídkami na
krajinu Malopolska, Velkopolska a Pomořanska.
Cena zahrnuje: vlakové jízdenky s místenkou (základní vozová třída) Praha-Varšava-Gdaňsk a zpět, 4x hotely *** (1x Varšava, 3x Gdaňsk), 4x snídaně, služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu,
jízdenky pro regionální spoje na jízdy okolo Gdaňsku
a vstupy (400 PLN), příp. loď z Helu (40 PLN).
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

SLOVENSKO • ČESKÁ REPUBLIKA • polsko 
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Sedmý div Slezka

A — vlakem za poznáním

Kouzlo tatranské železnice
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A — vlakem za poznáním polsko • rakousko • itálie • německo • švýcarsko

Varšava, staré město

A123

Polská metropole Varšava vás okouzlí uměním, hudbou,
kulturou i modernou 21. století. Varšava je rodiště génia
klavírní hudby a největšího polského hudebního skladatele Fryderyka Chopina i Koperníka. Nabízí jedinečná muzea a galerie i světoznámé mrakodrapy a parky.
4.10.–6.10.

pá–ne

7.990,-

91–229

1. den: ráno odjezd mezinárodním vlakem EuroCity
z Prahy (Pa, Ol, Os) do VARŠAVY (WARSZAWA), hned
proti nádraží nejvyšší stavba v zemi – Palác kultury a vě
dy (234,5 m), prohlídka polského Manhantannu, čtvrti mrakodrapů od světových architektů (D. Libenskind),
Chopinovo muzeum v paláci Ostrogskich, Královská
cesta, kostel Svatého Kříže, kde je uloženo skladatelovo
srdce, živá ulice Nowy Świat, možnost večeře
2. den: VARŠAVA, tradiční tržnice, vzpomínková
cesta bývalým ghettem s připomínkami hrůz 2. sv. války a holocaustu, největší židovské muzeum v Polsku
a památník hrdinů Varšavského povstání, procházka
obnoveným Starým městem– , Staré tržní náměstí,
Nové město, Barbakan, katedrála, Královský palác se
skvostnými interiéry (o) a galerii Lanckorońských (mj.
Rembrandt), Saské zahrady, vyhlídka na moderní čtvrť,
Velké divadlo s Apollónovou kvadrigou, kouzlo ulic
na Královské cestě (paláce, parky, kostely, kláštery, elegantní kavárny a restaurace, osobní volno
3. den: VARŠAVA, vyhlídka z Paláce kultury a vědy zv.
dortík (50. léta), muzea (Národní muzeum s největšími
a nejbohatšími sbírkami umění i užitého umění, nebo
individ. muzeum M. Koperníka, po poledni odjezd zpět
do Prahy, návrat ve večerních hodinách.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a příp. změnám jízdních řádů.
Cena zahrnuje dopravu vlakem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeře, jízdy
MHD, veškeré vstupné a fakult. akce a služby. (150 PLN).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

A143 – Nostalgický
víkend s párou
...aneb víkend mnoha nej. Nejstrmější adhezní tramvajová linka světa, nejstarší uhelný parník na světě, nejstarší rakouská úzkokolejka s parním vlakem, nejstarší
a nestrmější rakouská zubačka s parním vlakem. 4 fantastické nostalgické jízdy (dále jen NJ).
14.9.–15.9.

so–ne

3.390,-

91–255

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, LINEC, hlavní náměstí, jedno z největších náměstí Rakouska, 1. NJ: nejstrmější ad
hezní (neozubnicovou) tramvajovou linkou na světě
na vyhlídkový vrchol Pöstlingberg (na 4 km za 20 min převýšení 255 m), a to od r. 1898, odpoledne 2. NJ: nejstar
ší a jedinou rakouskou úzkokolejkou s parní loko
motivou mezi historickými městečky ŠTÝR a STEINBACH
2. den: GMUNDEN, historické centrum, parádní 3. NJ:
nejstarší uhelný parník na světě (Gizela), dosud v provozu přes jezero Traunsee (od r. 1871 a stroj vyrobený v Praze)
– foto, hodinová cesta lodí z GMUNDENU do EBENSEE s výhledy na vodní zámek Orth, vilu Toscana, poloostrov s klášterem Traunkirchen, na horu Traunstein i na historickou
lanovku na Feuerkogel; odpoledne 4. NJ: jízda nejstarší
a nejstrmější rakouskou zubačkou na jeden z nejkrásnějších vyhlídkových vrcholů rakouských Alp Schafberg, při
troše štěstí pojedete také s replikou parní mašinky
(jel s ní i císař František Josef I., na 6 km převýšení 1.200 m),
fantastická jízda s fascinujícím výhledem na jezera Wofgangsee, Attersee a Mondsee…kafíčko ve městečku SVA
TÝ WOLFGANG a domů do Prahy do 23 h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (90 Kč), jizdné
vláčky a vstupné (75 € ). Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj.
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Varšava, vlakem nejen
po stopách F. Chopina

Lucern, dřevěný most Spreuerbrücke

Monterosso

Švýcarsko nočním vlakem
Curych a Luzern

Milano, Turín, Janov
a Cinque Terre letecky
a rychlovlakem
Jedinečný eurovíkend na trhu! Letecký a vlakový
eurovíkend do Milána, Turína, středověkého Janova
a pověstných vesniček Cinque Terre.
11.–15.9.

st–ne

17.990,-

91–280

1. den: odlet z Prahy do Milána odpoledne, MILANO– ,
gotický Dóm, obchodní pasáž Galerie Viktora Ema
nuela II.
2. den: MILÁNO a pocta Leonardu da Vinci 500 let:
Duomo di Milano, největší gotická stavba Itálie,
rozsáhlý zámek Castello Sforzesco,basilika di Saint
Ambrogio, nejstarší sakrální stavba města
3. den: cesta nejrychlejším vlakem Evropy Freccia
rossa do města TURÍN (TORINO), město historie a de
signu, hrad, královský palác a zahrady, dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. roucha s Turínským plátnem, město
aut (slavné Muzeum automobilů) a výrobce kávy Lavazza
a vermuthu Martini, zpět regionálním vlakem
4. den: fakult. výlet vlakem do JANOVA, indiv. prohlídka, katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San
Giorgio s rodným Kolumbovým domem, Palazzi dei
Rolli– , světoznámé akvárium, zpět do MILÁNA nebo variantně s průvodcem vlakem do vesnic Cinque
Terre– , romantické vesničky propojené pouze lodí
nebo vlakem, turistika nebo střídání vlak, loď, turistika
a koupání, návrat vlakem do MILÁNA, variantně celodenní pobyt v MILÁNĚ s možností návštěv muzeí nebo
ulic módy
5. den: MILÁN, čtvrť s obchody módních návrhářů, exteriéry divadla La Scala, po individ. objednávce dopoledne slavná Leonardova malba Poslední večeře, odpoledne transfer na letiště, návrat do Prahy po 21h
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Milano-Praha vč.
letiš tax, zpáteční vlak Milano-Turín, 4x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxu, vstupné (60 €).
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč záloha na vlak do Janova
Příplatek 500 Kč záloha na katedrálu v Miláně.
Příplatek 250 Kč za komplexní pojištění K5S.

A155 –
Tajemný kraj Harz
a úzkokolejkou na Brocken
27.4.–1.5.

svátek

6.990,-

91–257

Poznejte s námi pohádkový kraj v srdci Německa. Čeká vás turistika v kaňonu řeky, krápníková jeskyně, starobylá městečka s hrázděnými domy a 3 významné památky UNESCO. Podrobný program na straně 57 nebo na
www.geops.cz.

Parním vláčkem do Štýru

Milujete Švýcarsko, zemi hor jezer, alpských velikánů i technických vymožeností a máte slabost pro vláčky a rádi cestujete v malé skupině a neobvykle? Pojeďte s námi do Švýcarska lůžkovým vlakem na
eurovíkend do dvou metropolí – Curych a Luzern.
Zažijete víkend plný překvapení, technických zázraků,
úchvatných vyhlídek na Alpy z hory Pilatus, vyzkoušíte různé vlaky, lanovky, lodě. Poznáte historii i významné památky, jedinečné dopravní muzeum v Luzernu.
A pozor! ...lůžkový vlak, ubytování v centru Luzernu a malá skupina.
18.9.–22.9.

st–ne

13.790,-

91–256

1. den: večer odjezd z Prahy hl.n.,(Tá, ČB), lůžkovým
vlakem do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do CURYCHU, centrum bankovnictví a hodinek, velkolepá budova nádraží Bahnhof, luxusní nákupní třída Bahnhofstrasse, nejdražší ulici Evropy
do historického centra, muzeum hodinek, staré město,
katedrála Fraumünster (vitráž M. Chagalla), Wasserkirche a Grossmunsten, relax u Curyšského jezera, pavilon
Le Corbusier, v podvečer vlakem do LUCERNU, ubytování v centru, večerní atmosféra u řeky Reuss a Kaplového mostu, pohledy na osvětlenou moderní architekturu
3. den: LUZERN, historické centrum kantonu, středověké Staré město, náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí, dřevěné mosty přes řeku Reuss – Kapellbrücke a Spreuerbrücke, procházka po hradbách, fakult.
plavba lodí po Vierwaldstättském jezeře nebo jedinečná místní muzea: rozsáhlé dopravní muzeum (železnice, stavba Gotthardského tunelu – nejdelší železniční tunel na světě, švýcarské silnice, lanovky, mosty,
letecká a kosmická doprava), Muzeum Rosengart (Picasso a Paul Klee), muzeum Richarda Wagnera, možnost ochutnání místních specialit
4. den: LUZERN, jezero a hora Pilatus s lehkou turistikou, Goldene Rundfart – Zlatá okružní cesta (kombinace lodě, vlaku, lanovky a zubačky, Kriens, Pilatus,
Alpnachstadt), využijeme Pilatusbahn – nejstrměj
ší zubačkou na světě a visutou lanovku, hora Pila
tus s rozeklaným vrcholem (2.133 m), lodí s výhledy na
Alpy, turistika Dračí stezkou, návrat do Luzernu, pro
zájemce moderní architektura kongresového a nákupního centra, budova KKL na nábřeží (arch. Jean Nouvel), v podvečer vlakem návrat do CURYCHU, občerstvení a nákupy, večer odjezd lůžkovým vlakem do ČR
5. den: návrat do ČR dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných obměn programu vzhledem k aktuálnímu jízdnímu řádu a počasí.
Cena zahrnuje zpáteční jízdenku na noční vlak s lůžkem
Praha-Curych, zpáteční jízdenku Curych-Luzern, 2x hotel v centru Luzernu, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakult. služby, další vlaky, lanovky, lodě a MHD, vstupné (60 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1ůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč záloha za lanovku a zubačku na Pilatus (od 10 osob).
Příplatek 162 Kč za komplexní pojištění.

Lucern, Fritschihaus



Mnichov a Bavorské Alpy
vlakem
Vydejte se pohodlně vlakem za krásami Jižního Bavorska, poznáte metropoli Mnichov – kdysi sídlo rodu Wittlsbachů i bavorských králů, město světoznámého Oktoberfestu, s řadou jedinečných muzeí a galerií,
překrásným zámkem Nymphenburg a má dobré spojení do Bavorských Alp. Hotel v centru Mnichova. Vyzkoušíte si různé vlaky, vláčky, lanovky, metro a tramvaje. Ochutnáte, bavorskou kuchyni a pivo…a cestujete
v malé skupině max 16 osob.
1.8.–4.8.

čt–ne

9.990,-

91–257

1. den: ráno odjezd z Prahy hl. n. Západním expresem
(dále Plzeň, Domažlice) do Bavorska, MÜNCHEN (MNICHOV), hlavní nádraží – jedno z největších v SRN, ubytování, prohlídka centra MNICHOVA (původně sídlo mnichů z 12. st. a bašta katolicismu, Marienplatz, impozantní
Frauenkirche, novogotická Nová radnice, Bürgensaal
s freskami z 18. st., bílá brána Karlstor, stará radnice se
sbírkou historických hraček, rokokový Asamkirche, Alte
a Neue Pinakhotek, Pinakothek Moderne, Lenbachhaus,
alternativně Deusches Muzeum (technicko‑přírodovědné
muzeum), Rezidenz, sídlo bavorských králů, původně
hrad Wittlsbachů (bavorské korunovační klenoty)
2. den: výlet vlakem do Alp do GARMISCH-PARTEN
KIRCHEN, úzkokolejným vláčkem a zubačkou
k ledovci (2.800 m n. m.) a lanovkou na Zugspitze
(2.960 m n. m.) výhledy, restaurace nebo prohlídka areálu GA‑PA a turistika soutěskou Partnachklamm, vlakem do OBERAMMERAU, nádherné malované domy,
město známé konáním pašijových her a večer návrat do
MNICHOVA v cca 20 h
3. den: fakultativně výlet vlakem s průvodcem do horského městečka na pomezí Tyrolska a Bavorska – MIT
TENWALD s malovanými domy, turistika romantickou
soutěskou Leutaschklamm – úžasná propast a soutěska
3 km dlouhá s kovovými vysutými chodníky a mostem ve
výšce 75 m, dále varianty pěšky zpět do MITTENWALDU,
cesta k Leutašskému vodopádu, dle počasí lanovkou
Karwendelbahn do výšky 2.244 m, nádherné výhledy na pohoří Karnwendel, Wettersteingebirge… nebo
AUGSBURG, jízda úzkokolejnou tramvají, návrat do
20 h, večerní město
4. den: MNICHOV, MHD do Nymphenburgu, jeden
z nejkrásnějších barokních zámků Evropy s rozsáhlým
parkem, botanickou zahradou a řadou pavilónů, (byl vystavěn kolem italizující vily pro kunfiřtku Adlétu) nebo
návštěva muzeí (viz 1. den) či shoping v moderních nákupních centrech a ochutnávka místní kuchyně s dobrým bavorským pivem, odpoledne odjezd z HbB, návrat
do Prahy v cca 23 h
Cena zahrnuje vlakové jízdenky Praha-München-Praha,
3x hotel *** (München), 3x snídaně, regionální vlak do
služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxy, jízdenky pro regionální spoje, MHD a vstupné
(60 € + 55 € lanovka na Zugspitze + 30 € lanovka Karwendelbahn).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč doprava na fakult. výlet 3. den.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Romantika soutěsek

A146



Hamburg a Lübeck, perly
severního Německa vlakem
Máte za sebou význačná města Evropy? Líbí se vám historická, kosmopolitní města i moderní přístavy, technické i umělecké památky? Pak vyzkoušejte Hamburg,
přístav na Labi zvaný „Benátky severu“. Cesta moderními vlaky umožní pohodlné cestování ve skupině max.
20 osob.
11.7.–14.7.

čt–ne

10.590,-

91–258

1. den: ráno odjezd z Prahy hl. n. mezinárodním vla
kem EC (dále ÚL), cesta přes Drážďany a Berlín, HAM
BURG, 2. největší město Německa a největší říční pří
stav Německa, po ubytování čtvrť Alster, Binnenalster
a Aussenalster (Dvojitá jezera), bulvár a památky v okolí, Rathausmarkt, historické náměstí a radnice, symbol města, tržiště, dóm sv. Petra, architektura čtvrti Spe
icherstadt, expresionistická stavba Chilehaus, pohledy
na úžasnou stavbu Elbphilharmonie (110 m, autor švýcarská firma Herzog & de Meuron), večerní HAMBURG
2.den: S‑Bahnem do St. Pauli, čtvrti červených luceren, nahlédnete do labského tunelu, 35 m vysoký pa
mátník kancléře Bismarka, přesun k hamburskému
přístavu, exkurze do dějin i současnosti 2. největšího
evropského portu – přístavní Hafen‑city, Landugsbrücken se zakotvenými historickými loděmi, vyhlídková
plavba přístavem – úchvatné přístavní scenérie jeřábů, největších zaoceánských kontejnerových lodí, kostel
St. Michaelis, s největšími hodinami Německa a s vyhlídkou na řeku Alster, variantně Svět miniatur Wunder
land s největší modelovou železnicí na světě, hamburskou zoo nebo Kunsthalle – umění od středověku po
současnost a moderní stavba galerie Gegenwart (architekta Ungerse), světla města
3. den: fakultativně výlet regionálním vlakem,
LÜBECK – , hanzovní město Šlesvicka s cihlovými domy,
ve středověku nejvýznamnější město Baltu, Holštýnská
brána, nejkrásnější cihlová radnice v Německu, dóm
Marienkirche, cihlová gotika ze 12.–13.st., pověstná
Burgstrasse a Burgtor, kostel St. Petri s vyhlídkou, hospital Sv. Ducha (nádherné fresky), Kunsthalle St. Annen,
St. Jakobi – kostel lodníků a nádherná starobylá námořnická hospoda, ochutnávka speciality mandlového
marcipánu, variantně individuálně pobyt v Hamburgu,
zájemci večerní St. Pauli, čtvrti červených luceren
4. den: HAMBURG, dopoledne indiv. návštěvy gale
rií a muzeí (viz 1. den) nebo s průvodcem na Fischmarkt
– světoznámou aukci ryb a kouzlo přístavu ve čtvrti Hafencity. nebo návštěva Pasáže Europa (architekt Bothe
Richter Teherani), ráj pro fotografy a magnet pro nakupující, odpoledne Hauptbahnhof a odjezd vlakem EC do
Prahy, návrat do 22 h
Cena zahrnuje vlakové EC jízdenky s místenkou Praha-Hamburg-Praha, 3x hotel (Hamburg), 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxy, jízdenky pro regionální spoj do Lübecku, MHD a vstupné
(60 €). Max. 20 osob.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč záloha na plavbu lodí.
Příplatek 700 Kč záloha za vlak do Lübecku.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Pohodlí cesty vlakem pro náročné

jízda vlakem Railjet je zážitek

A147

Kouzlo Štýrska
rychlovlakem Railjet
Zažijte rakouské Štýrsko z neobvyklého pohledu,
z oken vlaku. Čekají na vás údolí, kam autobus nezajede, pohledy které jinak neuvidíte, nejstarší horská
železnice světa Semmering. Poznáte krásy a památky historického Grazu či Weizu, romantickou Medvědí soutěsku. Zájezd je ideální pro milovníky vlaků
a vláčků všeho druhu. Skupina max. 30 osob.
30.5.–2.6.
19.9.–22.9.

čt–ne
čt–ne

7.990,7.990,-

91–259
91–260

1. den: odjezd komfortním rychlovlakem RAILJET
z Prahy ráno po 6.00, (dále nástup Pa, Br, Bc), cesta do
metropole Štýrska GRAZ, během jízdy přes Rakousko
impozantní vyhlídky na nové futuristické vídeňské ná
draží Wien Hauptbahnhof, nejstarší horskou želez
nici světa s 15 tunely a 16 viadukty Semmering– ,
technický div světa před 150 lety, velkolepé výhledy do
alpských údolí a soutěsek, odpoledne příjezd do GRAZU
(Štýrský Hradec), ubytování, historické centrum města na
řece Mur, radnice, zvonkohra, palác s nádherným gotickým schodištěm, hodinová věž s vyhlídkami, středověké
uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí
2. den: fakult. výlet s průvodcem vlakem do obce MIXNITZ, turistika v Medvědí soutěsce „Bärenschützklamm“, úzké kamenité soutěsce (od 1978 chráněná přírodní památka), vodopády, dřevěné mosty,
žebříky, pěnící voda, ev. procházky do okolí s možnosti
výstupu na horu Hochlantsch, variantně při nepřízni počasí regionálním vlakem do STÜBINGU, návštěva nej
většího rakouského skanzenu, návrat do GRAZU (individuální návštěva galerií a muzeí)
3. den: regionálním vlakem do štýrského města WEIZ
s bohatou historií a barokním centrem města a nostal
gická jízda parním vlakem po trati Feistritztalbahn
do městečka BIRKFELD kouzelnou lesní krajinou, alternativně celodenní pobyt v GRAZU, fakultativně společ
ná večeře v restauraci
4. den: tramvajovou linkou k honosnému zámku EGGEN
BERG, sídlu slavného rodu Eggenbergů, barokní interiéry, malované stropy a velká růžová zahrada, návrat na nádraží Graz Hbf, odjezd opět komfortním vlakem Railjet
zpět do ČR s možným výstupem v Br nebo Pa, příjezd do
Prahy večer
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počasí a aktuální dopravní situace.
Cena zahrnuje dopravu vlakem do Grazu a zpět (Railjet
Economy), 3x hotel, 3x snídani; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, Business třídu ve vlaku
Railjet, vstupné, jednotlivé železniční jízdenky při cestování po Štýrsku (na vstupné a jízdenky 90 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůž. pokoj, 480 Kč za večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

německo  • RAKOUSKO

A145

Cihlové domy tu jsou typické

A — vlakem za poznáním

Kostel sv.Lukáše v Mnichově

Medvědí soutěska

55

Horská dráha Semmering (Wikimedia/ Liberaler Humanist)
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A — vlakem za poznáním rakousko • německo

Semmering dráha
UNESCO a do hor vláčkem
Salamander
Spojte krásu horské přírody, kouzlo památek a výhledů
s pobytem v teplé léčivé vodě termálních lázní. A užijí
si i vaše chuťové buňky na ochutnávkách pálenky, sýrů,
octa či čokolády. Čeká vás pestrá mozaika kouzelných
zážitků včetně jízdy po nejstarší dráze Semmering
pod záštitou UNESCO. Nejpopulárnější vláček Rakouska Salamander.
18.7.–21.7.

čt–ne

6.990,-

91–261

1.den: odjezd z Prahy v 6 h (Br a po trase), cesta do Rakouska, Štýrska, den pro nejstarší horskou dráhu na
světě– –Semmeringbahn (stavitel Carl von Gheg,
Z Gloggnitzu do Mürzzuschlagu měří 42 kilometrů, stoupání až 28 promile, na trati se nachází 14 tunelů, 16 viaduktů a přes sto menších mostů), projížďka vlakem,
SEMMERING, turistická trasa po naučné stezce s výhledy na mosty a viadukty nebo MÜRZZUSCHLAG, muze
um Jižní dráhy (z Vídně na Jadran), dojezd na ubytování
2. den: RIEGENSBURG, procházka městečkem, exkurze do Gölles – výrobny pálenky a octa, cesta vlakem
«Dschungelexpress» z Feldbachu do BAD GLEICHENBERG, jedna z nejstrmějších neozubených tratí v Evropě
– až 42 promile, cesta se vine přes kopcovitou krajinu Vídeňských hor a z vlaku si člověk může vychutnat nádherný výhled na štýrskou a pohraniční slovinskou horskou
oblast, krátká procházka po lázeňském městečku, variantně busem do BAD GLEICHENBERGu , individuální
procházka nebo koupání v místních termálních lázních
3.den: prohlídka hradu Riegensburg, hrad na ostrohu,
výhledy do krajiny návštěva sýrárny v Riegersburg, návštěva a exkurze do manufaktury na čokoládu Zotter,
prohlídka výrobny čokolády spojená s ochutnávkou na
18 stanovištích, procházka po přilehlé eko farmě, podvečerní koupání v lázních Bad Loipersdorf,(do 22h)
kde je voda teplá až 36°C, lázně se rozprostírají na ploše 36.000 m2.
4. den: PUCHBERG, jízda zubačkou Salamander na
nejvýchodnější alpskou dvoutisícovku, nejvyšší horu Dolních Rakous Schneeberg (2.075 m) s výhledy na
všechny okolní hory – Rax, Ötscher, Hochschwab, do národního parku Gesäuse i do blízké rovné krajiny, možností pro turistiku, návštěva soutěsky Johannesba
chklamm nebo turistika v divoké přírodě v kraji pod
Sneebergeland, návrat do Prahy do 23h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a aktuální situace v lázních, popřípadě aktuálním možnostem ochutnávek.
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel/penzion, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobytové taxy, veškeré vstupné a další služby (85 €).
Příplatek 1800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.000 Kč vláček Salamander.
Sleva 500 Kč pro dítě do 12let na přistýlce.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Tramvajová linka na Pöstlingberg
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SONY Centrum – „novodobá katedrála“ Berlína

Zámek Ambras, oblíbené sídlo Habsburků

A149

německo
a rakousko

Tyrolsko mnoha nej
a nostalgické vláčky,
tramvaje a lanovky
Tyrolský Innsbruck , sídlo tyrolských králů , symbol horských velikánů, lyžařských a turistických tras, kouzelných rázovitých osad, ale i uzel nostalgických ozubnicových parních železnic, tramvají a lanovek
a k tomu Křišťálový svět Swarowski.
22.5.–26.5.

st–ne

5.590,-

91–262

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 23.45 (po trase na Pl, Rozvadov) do Rakouska – Tyrolska, 1. vlakové dobrodružství –
nostalgickým úzkorozchodným vláčkem k úchvatnému alpskému jezeru Achensee, procházka s možností
plavby vyhlídkovýou lodí a výhledů do krajiny na Branderbergské Alpy, renesanční skvost zámek Ambras, arcivévody Ferdinanda Tyrolského, sbírky umění, brnění
a kabinet kuriozit, jedinečné zámecké zahrady, Křišťálo
vý svět Swarowski, exkluzivní prezentace a muzeum,
největší broušený křišťál světa, stylový obchod i kavárna
3. den: vyjížďka lanovou drahou na ikonickou horu
nad INNSBRUCKEM – Patscherkofel, vyhlídky, turistika do údolí, INNSBRUCK, katedrála Sv. Jakuba, kostel Hofkirche, nejzachovalejší středověká ulice Rakouska
– Maria-Theresien Strasse, Hofburg, sídlo bavorských
i tyrolských králů, nebo světoznámá dominanta města,
Goldenes Dachl – balkón se zlatou stříškou, panora
matickou tramvajovou tratí Mittelgebirgsbahn na
tyrolský venkov, nabízející idylické scenérie, alternativně
pozemní lanovou drahou k olympijskému areálu (skokanský můstek Bergisel), návrat na ubytování
4. den: SEEFELD IN TIROL, výchozí bod pro pohodové
i náročné turistické trasy, pestrá pěší zóna a olympijský
zážitkový bazén, cesta přes Brenerský průsmyk po le
gendární alpské trati Brennerobahn s výhledy na jeden s nejvyšších silničních mostů Evropy – Europabrucke,
zastávka v typické tyrolské vísce ST. JODOK, výstup z vlaku v hraničním městečku BRENNER/BRENNERO, kterým
přímo ve městě prochází rakousko-italská hranice, typické
rakouské i italské výrobky, pozdě večer odjezd zpět do ČR
5. den: příjezd do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, veškeré jízdné, vstupné a lanovky (50 €).
Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

B16 – Zážitkový
advent v Linci
Linec – cíl milovníků adventů, moderních muzeí, sladkého lineckého koláče a historie Ars Elektronica Center, galerie Lentos a muzeum Nordico vás nadchnou.
14.12.–15.12.

so–ne

3.390,-

91–392

1. den: odjezd z Prahy cca v 7h (dále Tá, ČB a ČK), odpoledne příjezd do Lince, ubytování v centru, LINEC, hlavní město Horních Rakous, město médií– , spojeno se
slavnou koněspřežkou, město adventu i moderních
muzeí, největší katedrála Rakouska, renesanční zámek
Landeshaus (velká sbírka betlémů), kostel sv. Martina
z 8. st., tramvajovou linkou na Pöstlingberg – nejstrmější neozubená trať světa, kouzlo večerních advent
ních trhů, možnost plavby osvětleným městem
2. den: LINEC a moderní muzea: interaktivní muzeum
vědy Ars Electronica Center se světelnými efekty (lidské
tělo, robotika, hluboký vesmír, pokusná laboratoř), galerie
moderního umění Lentos, (arch. Weber a Hofer), zajímavá architektura (Klimt, Schiele, Nietsche), vánoční trhy a pravý linecký koláč; odpoledne odjezd do ČR, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu busem Leo Express / vlakem ČD,
1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (90 Kč), místní dopravu a vstupné (60 €).
Příplatek 950 Kč za 1lůžkový pokoj.

A150 Berlín, město
historie i budoucnosti
a Postupim
Berlín – kosmopolitní německá metropole nestárne a nikdy se neokouká.
Berlínská muzea jsou světovým pojmem
a současná architektura je přehlídkou
špičkových architektů světa. Protikladem je zámecký komplex v Postupimi,
který je ostrůvkem a elegantní zahrady
lákající k procházkám. Zájezd je bez nočního přejezdu.
A
B

17.5.–19.5.
14.12.–15.12.

pá–ne
advent

4.490,3.590,-

91–263
91–264

A) berlín, postupim a muzea
1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h (ÚL a po trase dle dohody, HK, Pa svoz od 4 osob, Br za příplatek 400 Kč), POS
TUPIM (hl. m. spolkové země Braniborsko), rokokový
zámek Sanssouci, Neues Palais, Neue Kammern, dále
procházka rozlehlým parkem s pavilóny, fontánami a sochami (Čínský pavilón, Římské lázně, zámek Charlottenhof), fakult. prohlídka centra města POSTUPIM (Braniborská brána, chrám sv. Mikuláše, radnice, holandská čtvrť
(„Malý Amsterdam“), observatoř Einsteinova věž
2. den: západní i moderní BERLÍN, Charlottenburg,
zámek pruských králů z 18. st., třída Kurfürstendamm,
Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche, Tiergarten, Vítězný
sloup, Braniborská brána, moderní architektura nádraží
Hauptbanhof, Potsdamer Platz a rozsáhlá nová výstavba
(Sony Center), Berlínská zeď, bývalý hraniční přechod
Checkpoint Charlie s Muzeem útěků ze socialistického
„ráje“, Panorama Berlin (arch. Yadegar Asisi) ind. Ži
dovské muzeum (Daniel Liebeskind), Památník holocaustu, Bode-Museum, moderní nákupní centrum, atmosféra večerních ulic
3. den: Říšský sněm (nutná rezervace), historický
střed Berlína a Muzejní ostrov, třídy Unter den Linden
a Friedrichstrasse, Opera, strážnice, zbrojnice, katedrála
sv. Hedviky, Francouzský kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz s televizní věží, Červená radnice, dále muzea na
Muzejním ostrově (Nové a Pergamonské muzeum, Národní galerie aj.), variantně relax v parku a projížďka lo
dí po Sprévě, navečer odjezd do Prahy, příjezd do 23 h.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (40 €).
Příplatek 1.290 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x snídani.
Příplatek 100 Kč za rezervaci Reichstagu.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

B) ADVETNÍ BERLÍN
2 dny v Berlíně s adventní atmosférou a možností návštěvy berlínských divadel. Info www.geops.cz
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel v Berlíně,
1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné (40 €), lístek do divadla (cca 28 €)
Příplatek 690 Kč za 1lůž. pokoj, 90 Kč za komplexní poj.

Berlín

Goslar, kašna před radnicí

Noc světel promění budovy

A151

A153

A155

Noc z 31.8. na 1.9. – ráj pro milovníky umění –
volné vstupy do 60 muzeí a galerií za cenu 18 €
vč. jízdného. Dále vernisáže, happeningy, hudební a taneční vystoupení. Doprava mezi muzei zajištěna speciálními autobusy, zdarma.
www.lange-nacht-der-museen.de

Poznejte německou metropoli Berlín v její skutečně nevšední podobě! Každý říjen se Berlín na týden promění
večer v pohádkové město s budovami i celými ulicemi
osvětlenými jasnými a barevnými světly.

... s jízdou úzkokolejkou na Brocken.
Vrcholy tajuplného a romantického pohoří Harz
dodnes zdobí ponuré zříceniny hradů, místa opředená
pověstmi o čarodějnicích a jejich divokých obřadech. Čeká vás turistika v kaňonu řeky, krápníková jeskyně, starobylá městečka s hrázděnými domy a 3 významné památky UNESCO. Pravý ráj na zemi v kraji čarodějnic.

30.8.–1.9.

pá–ne

3.590,-

Berlín a večerní slavnost
světel

91–265

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (UL, svoz od 4 osob: HK, Pa;
z Br – 400 Kč), Postupim– , hl. m. spolkové země Braniborsko, procházka rozsáhlým parkem s pavilóny, fontánami a sochami (Neue Kammern, Neue Palais, Čínský
pavilónek, zámek Charlottenhof a letohrádek Sanssou
ci Fridricha Velikého s parkem), dle času centrum města POSTUPIM, zastávka u skvostu moderní architektury v přírodovědeckém parku A. Einsteina, astrofyzikální observatoř,
Einsteinova věž (arch. Erich Mendelsohn)
2.–3. den: BERLÍN– , celodenní prohlídka historického
středu města s průvodcem nebo individuálně, možnost
prohlídek výstav, od 18.00–2.00 hod. dlouhá muzej
ní a galerijní noc, odjezd z Berlína ve 2.30 hodin, návrat do Prahy ráno
Kupoli Říšského sněmu lze navštívit pouze na objednávku.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoj
s přísl.), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, speciální jízdné a vstupné (cca 55 €).
Příplatek 690 Kč za 1lůžkový pokoj, 200 Kč 1x snídani.
Příplatek 100 Kč za rezervaci Reichstagu.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

A152 – Berlín, biosferická
rezervace UNESCO
a slavnost v Rozáriu
Prohlídka Berlína, návštěva zahradní říše a biosférické
rezervace UNESCO Wörlitz a slavnost růží v největším Rozáriu světa.
29.6.–30.6.

so–ne

3.590,-

91–266

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (Br za 400 Kč), BERLÍN,
historická i moderní architektura– , třída Kurfürstendamm s pozoruhodným kostelem a zvonicí, Alexan
derplatz s televizní věží (365 m), moderní archi
tektura Hauptbahnhof, Říšský sněm, Braniborská
brána, Potsdamer Platz, rozsáhlá nová výstavba (díla architektů, mj. Renzo Piano, Lauber, Wöhr, Kollhoff, Rogenrs), Sony centrum, Berlínská zeď, bývalý hraniční
přechod Checkpoint Charli, Panorama Berlin (arch. Yadegar Asisi), Berlínský dóm s mohutnou kupolí (hroby
králů, z kupole výhled na město, dle zájmu muzea na
Muzejním ostrově – komplex UNESCO (Staré a Nové
muzeum – egyptské sbírky včetně Nefertiti, Pergamon
ské muzeum nebo nákupní moderní centra
2. den: pro zahrady a slavnost růží, cesta do zahrad
ní říše DESAU‑WÖRLITZ, překrásné anglické zahrady
z 18. století, 1. krajinářský park v Evropě a biosférická rezervace UNESCO, dále SANGERHAUSEN, zvaný Rosenstadt Sangerhausen, návštěva největší zahrady růží
na světě Europa‑Rosarium, na ploše 13 ha se nachází 60.000 růží, 8.500 druhů z celého světa, mimořádná
sbírka pnoucích růží, historické odrůdy, kuriozity jako zelené či mechové růže, 300 druhů vzácných stromů a křovin, úžasný zážitek – hudební slavnost horníků a rů
ží v zahradách, návrat do Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu, veškeré vstupné
(50 €).
Příplatek 690 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč
za komplexní pojištění.

11.10.–13.10.

pá–ne

3.590,-

91–267

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (ÚL a po trase; z HK, Pa
svoz od 4 osob; Br za 400 Kč), západní i moderní BER
LÍN– , Charlottenburg, zámek pruských králů, třída
Kurfürstendamm, Kaiser‑Wilhelm Gedächtniskirche,
Tiergarten, Vítězný sloup, Braniborská brána, Potsda
mer Platz a rozsáhlá nová výstavba (Sony Center), Ber
línská zeď, bývalý hraniční přechod Checkpoint
Charlie s Muzeem útěků ze socialistického „ráje“, Pa
norama Berlin (arch. Yadegar Asisi), ind. Židovské muzeum (Daniel Liebeskind), Památník holocaustu, muzea
a galerie, v podvečer moderní nákupní centrum, Festival
světel – atmosféra večerních ulic, projektory vytvářejí na fasádách různé obrazy a ornamenty
2. den: BERLÍN, Říšský sněm (nutná rezervace), histo
rický střed Berlína a Muzejní ostrov, moderní architektura nádraží Hauptbahnhof, třídy Unter den Linden
a Friedrichstrasse, Opera, katedrála sv. Hedviky, Francouzský kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby
králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz s te
levizní věží (365 m), Červená radnice, dále muzea na
Muzejním ostrově (Bode Museum, Nové a Pergamonské
muzeum, Národní galerie aj.), variantně volno v parku
a projížďka lodí po Sprévě, individuálně muzea a galerie, Festival světel – fantastická podívaná na barev
ně nasvícené město, na závěr prohlídka osvětlených částí města, účast pozdě do noci, odjezd do ČR až po půlnoci
3. den: návrat do ČR časně ráno
Kupole Říšského sněmu může být uzavřena kvůli provozu
instituce. Bývá do ní puštěno omezené množství návštěvníků. Prosíme, uveďte zájem na přihlášce.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (96 Kč),
příp. pobytové taxy, plavbu lodí a veškeré vstupné (50 €).
Příplatek 690 Kč za 1lůž. pokoj, 200 Kč za 1x snídani.
Příplatek 100 Kč za rezervaci Reichstagu (nutné předem).
Příplatek 450 Kč záloha za rezervaci prohlídky osvětleného Berlína v autobuse – 2 h.

A154 – Perly Švábské Alby
Pokud hledáte místo plné historie, kde zároveň přírodní krásy vyráží dech, pak jedině do Švábské Alby a pohoří Švábská Jura na samém jihu Německa.
17.5.–19.5.
20.9.–22.9.
26.10.–28.10.

pá–ne
pá–ne
svátek

5.190,5.190,5.190,-

92–268
92–269
92–270

1. den: odjezd z Prahy ráno, (Pl, a po trase), cesta do Německa, bavorské městečko ROTHENBURG, známé jako
město Vánoc, středověké zachovalé staré město s mnoha
klikatými uličkami a hrázděnými domy
2. den: zámek Ludwigsburg tzv. „švábské Versailles“,
prohlídka jednoho z nejkrásnějších a největších barokních zámků v Německu, pohádkový zámek Lichten
stein vévodů z Urachu, BAD URACH, lázeňské město
v srdci Švábské Alby, prohlídka starého města
3. den: prohlídka hradu Hohenzollern na vysokém
kopci u městečka HECHINGEN, hrad patří k nejkrásnějším hradům Evropy (exponáty – koruna Viléma II. ,osobní věci Bedřicha II. Velikého), klášter Beuron, prohlídka
kostela, cesta krásným údolím Dunaje, zámek Sigma
ringen s mnoha věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, jednou z největších soukromých sbírek v Evropě, odjezd
zpět do ČR, návrat do půlnoci (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje vstupné (40 €).
Příplatek 2.000 Kč jednolůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

Tajemný kraj Harz,
slavnost čarodějnic

27.4.–1.5.

so–st

6.990,-

91–271

1. den: odjezd z Prahy v 6:30 (svoz od 4 osob HK, Pa, za
příplatek 400 Kč Br, dále po trase Li, ÚL a další dle dohody), cesta do SRN do pohoří Harz, GERNRODE, předrománský kostel sv. Cyriaka s hrobem markraběte Gera,
unikátní muzeum kukaček, QUEDLINBURG– , románská katedrála na hradním návrší, muzeum hrázděných
domů, na 1.300 hrázděných domů ze 17. a 18. st.
2. den: GOSLAR s císařskou falcí– , půvabné město Hansy s 1.800 hrázděnými domy, důl na stříbrnou
rudu Rammelsberg– , exkurze do objektů nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě, BAD
HARZBURG, koupání ve slaných termálních lázních,
možnost večeře a prohlídka městečka HALBERSTADT
s katedrálou
3. den: krápníková jeskyně Baumanshöhle, THALE
a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na vyhlídky a výšinu Hexentanzplatz na čarodějnickém vrchu, údolí ře
ky Bode, turistika (6 km podél řeky a skal), 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, BLANKENBURG,procházka rozlehlými barokními zahradami, zámek nebo procházka skalními útvary k Čertově stěně – Teu
felsmauer (cca 3h)
4. den: WERNIGERODE, hrázděné město, světové centrum čarodějnic, romantický hrad vysoko nad městem,
radnice, lidové trhy plné čarodějnických suvenýrů, rytířská klání a soutěže, variantně vláčkem úzkokolejné
železnice na nejvyšší vrch Harzu – horu Brocken,
výhledy a turistika, zahrádka horských květin, výstava věnovaná přírodě a dějinám Harzu, večer slavnost a rej
čarodějnic na hradě do pozdních hodin, místní speciality, odjezd pozdě večer do ČR
5. den: návrat do Prahy časně ráno a ještě stihnete polibek pod rozkvetlým stromem.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a průběhu slavností a zájmům většiny
účastníků. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné a lanovky (60 €)
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za zpáteční jízdu vláčkem na Brocken.
Příplatek 100 Kč záloha za vstup do dolu Rammelsberg.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

německo

Berlín, velká muzejní
a galerijní noc



A — Kultura a příroda Evropy

Dlouhá muzejní noc v Berlíně uteče jako voda

Quedlinburg a hrázděné domy
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Brzké odpoledne v hanzovním městě Brémy

A156

Drážďany, Míšeň,
zahrady a kamélie v Pillnitz
...a mezinárodní výstava orchidejí.
Poznáte Drážďany – město plné uměleckých památek, se světoznámou galerií Zwinger a krásnou atmosférou ulic, rezidenčním zámkem, Semperovou
operou, spoustou gastronomických zážitků... slavná
porcelánka v Míšni a probouzející se zámecké zahrady
parku v Pillnitz – obří kvetoucí kamélie potěší oko
každého. Jarní Sasko po stopách rodu Wettinů.

A — Kultura a příroda Evropy NĚMECKO

30.3.–31.3.

so–ne

2.990,-

91–272

1. den: odjezd z Prahy v 7 h, (UL a po trase; svoz od
4 osob: HK, Pa – 300 Kč; Br – 400 Kč), cesta do východoněmeckého kraje Sasko, PIRNA, historické centrum, středověké domy, pohledy na široké Labe, PILLNITZ,zámek
saských kurfiřtů, jarní zahrady, dům palem a skleník, kde
touto dobou kvete naplno 230 let stará kamélie (průměr
11 m, až 35.000 květů), MÍŠEŇ, gotická radnice, renesanční domy, historické centrum ještě z dob Přemyslovců, největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze s ukázkami
výroby a prodejnou, hrad Albrechtsburg, sídlo Wettinů
2. den: DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi, hlavní město Saska, Neustadt – Pfundmölkerei, návštěva Kunsthofe, unikátní historická mlékárna, historické centrum, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy na
historickou část, 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, možnost návštěvy unikátního panorámatu Dresden 1945 (Y. Asisi), čas třeba na „drážďanskou štolu“
v kavárničce, individuálně mezinárodní prodejní vý
stava orchidejí „Orchideen Welt“, unikátní skleněná
továrna automobilky Volkswagen pro milovníky aut,
odjezd večer, návrat do 22 h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, vstupné (cca 30 €). Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 350 Kč záloha na vstup do Semperovy opery.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

A157 – Zámky Ludvíka
Bavorského, Neuschwanstein
Státnické činy „bláznivého“ krále nebyly vždy rozumné, ale zámky, které po sobě zanechal a krajina, do níž
je umístil, uchvacují dodnes.
A, B, D
A, C, E
A, B, C
A, D, E

26.4.–28.4.
24.5.–26.5.
26.7.–28.7.
6.9.–8.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

3.490,3.490,3.590,3.590,-

92–273
92–274
92–275
92–276

1. den: večer z Prahy (A – Pha, KD; B – Be, Pl, Kt; C – Mě,
Kr (150 Kč) a MB (200 Kč); D – Lo, Nov. Str, Ra (150 Kč);
E – Lov, Lit (200 Kč), RnL (150 Kč)
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 Ludvíka Bavorského v malebném
prostředí bavorských Alp, přejezd k jezeru Chiemsee, zá
mek na ostrově Herreninsel (bavorské Versailles), krásná zahradní architektura v přilehlém zámeckém parku,
návrat v noci
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem,1x hotel** (2lůž.
pokoje), 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné (35 €).
Sleva 340 Kč pro 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 690 Kč za 1 lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.
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Burghausen

A158

Bavorsko a Bad Füssing
Nejdelší hrad v Evropě, nejstarší most střední Evropy,
nejstarší městská brána Německa a jedny z největších
termálních lázní na kontinentě nebo nejmilejší bavorská slavnost Burgfest. Pohodový víkend s termály pro
každého a bez nočního přejezdu.
*12.7.–14.7.
26.10.–28.10.

pá–ne
svátek

4.390,4.390,-

91–277
91–278

1. den: odjezd ráno z Prahy (tam Pl a po trase dle dohody,
svoz od 4 osob: HK, Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč), REGENS
BURG– (Řezno), jedno z nejkrásnějších měst Evro
py, říšské město Německa, nejstarší most a brána Ev
ropy (12. st.), Altes Rathaus a katedrála sv. Petra, kaple
a paláce (Thurn Taxis), pochutnání na řezenských uzenkách,
STRAUBING (Štrubina), podvečerní PASOV
2. den: ALTÖTTING, jedno z nejnavštěvovanějších ka
tolických poutních míst Evropy, Kapellplatz pro poutníky, soška černé P. Marie z Öttingu, Jeruzalémské pa
noráma (obří panoramatická malba Jeruzaléma), krása
meandrů řeky Salice (Salzach) a BURGHAUSEN s nej
delším hradem Evropy, na ostrohu vysoko nad Salzachem (1.100 m), PASOV, starobylé kulturní město biskupa-knížete, barokní dóm, muzeum skla, největší sbírka
českého křišťálu na světě, pro zájemce plavba lodí na
soutoku tří řek, největší varhany na světě
3. den: relaxační sen pro každého – termální lázně Bad
Füssing, celkem 44 termálních bazénů ve 3 areálech včetně saunového a zážitkového světa, návrat do 23 h
V termínu s * úprava programu dle průběhu slavnosti.
Ze zájezdu je vyřazen Straubing a Altöting, 2. den je věnován bavorské slavnosti Burgfest a 3. den lázně Bad
Füssing a alternativně individuální pobyt v Pasově.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje kompl. poj. (96 Kč), vstupné (50 € ).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

A159 – Drážďany a Míšeň,
umění a slavnosti vína
…a mezinárodní festival kočovných divadel. Kulturní a zážitkový víkend v Sasku. Míšeň a Drážďany, dvě
historická města věhlasná míšeňská porcelánka, drážďanská galerie Zwinger, Saské Polabí je vinařským regionem a v tomto termínu se tu pořádají velké vinařské
slavnosti v Míšni i Radebeulu spojené s festivalem divadla. To je víkend plný zážitků pro všechny smysly.
28.9.–29.9.

so–ne

2.990,-

Porýní, Pomoselí – nejromantičtější oblast Německa

A160



Hrady, katedrály a města
Mosely a Porýní s lodí
Nejkrásnějšími partiemi Německa, to nejhezčí z Rýna i Mosely, hrady a zříceniny, chrámy, starobylá města, plavba lodí, vinařská cesta, vše bez nočního přejezdu. Ubytování na jednom místě.
26.9.–29.9.

čt–ne

91–280

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Pl, svoz od 4 os: HK, Pa za
300 Kč; Br za 400 Kč), kurfiřtské sídlo MOHUČ (Mainz),
rodiště J. Gutenberga, arcibiskupský dóm, radnice, katedrála, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny, moderní
radnice a procházka podél Rýna
2. den: den pro údolí Mosely (Moseltal), TREVÍR–
(Trier), 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, Muzeum antiky, údolím Mosely do
vinařského města BERNKASTEL‑KUES s hrázděnými
domy, meandry Mosely a prudké svahy s vinicemi,
procházka mezi vinicemi s výhledy, zřícenina hradu Metternich, COCHEM, uličky, hrad, výborné moselské víno,
možnost ochutnávky nebo turistika k vyhlídce
3. den: den pro údolí Rýna (Rheintal): nedobytný hrad
Marksburg vysoko nad řekou, KOBLENZ na místě soutoku Rýna s Moselou, bazilika sv. Kastora, přejezd pod
hrady Sterrenberg a Liebenstein do ST. GOARU – výhled naproti na hrady Katz a Maus, fakult. plavba lodí
po nejkrásnějším úseku Rýna– pod četnými hrady,
okolo pevnosti Pfalzgrafenstein a legendární skály Lo
relei, BACHARACH, fakult. ochutnávka jedinečných
vín, s možností nákupu, fakultativně večeře
4. den: WORMS, mohutný císařský dóm, židovská čtvrť,
ŠPÝR (Speyer), největší románský dóm v Evropě– ,
návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, stravu, ochutnávku vína, plavbu lodí a vstupné (60 €).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 650 Kč za 3x snídani.
Příplatek 550 Kč za 1x večeři (min. 15 osob).
Příplatek 330 Kč záloha na lodní lístek.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

91–279

1. den: odjezd z Prahy v 7 h a po trase dle dohody, přejezd,
DRÁŽĎANY, hlavní město Saska, historické centrum, Re
zidenční zámek saských kurfiřtů, barokní katedrála,
galerie Zwinger (Rafael, impresionisté, Gauguinovy Tahiťanky), Semperova opera, obchodní ulice Pragerstrasse,
moderní architektura, Brühlská terasa na nábřeží Labe,
mimořádná umělecká akce: Od Moneta přes van Go
gha po Klimta – velkoplošné promítání významných
uměleckých děl těchto tří malířů, Panometr a obří trojrozměrné panoráma Barokní Drážďany (Y. Assisi), anebo
třeba unikátní Skleněná továrna firmy Volkswagen
pro milovníky aut, večer ubytování
2. den: MÍŠEŇ, starobylé saské město na Labi, míšeň
ská porcelánka, katedrála, renesanční zámek Albrechtsburg, velké slavnosti vína, dopolední vinařský prů
vod, muzika, víno a burčák teče proudem, RADEBEUL,
středisko polabského vinařství, podzimní slavnosti vi
nobraní, festival kejklířských souborů z celé Evropy,
hudba, divadlo, burčák a víno, večerní ohnivé finále, odjezd večer, návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo přesunů programu dle slavností.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexnín pojištění (90 Kč), místní
dopravu a veškeré vstupné (40 €)
Příplatek 700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za vstup a rezervaci Semperovy opery

6.990,-

Zájezdy pro kolektivy
do oblasti Rýna a Mosely s vinařskou tématikou
nebo na vinařské slavnosti do oblasti Koblenze a údolí Rýna.
Informace žádejte
v CK.

A162



Hamburg, Lübeck,
architektura a Rujána

Ostrov Helgoland,
německá hanzovní města

Nostalgické cesty na sever až k Baltu opět lákají mladé i pamětníky. Poznáte největší říční přístav Německa,
nejzajímavější hanzovní město severu, nejoblíbenější
letoviska na Rujáně, romantiku bílých útesů. Čisté moře, noc na Rujáně a pro otužilce i koupání
18.6.–23.6.

út–ne

7.890,-



91–281

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin, ( po trase na ÚL, Br za
400 Kč tranzit Německem
2. den: ráno HAMBURK, největší říční přístavní město
Německa, centrum města na nábřeží Labe, aukční síň
ryb, individuálně zakotvená ruská ponorka, stará čtvrť
červených luceren St. Pauli, fakult. plavba po hamburském starém i novém přístavu (2h), kostel sv. Mikuláše, dóm sv. Petra, historické náměstí s radnicí, vyhlídka
na řeku Alster, pocta moderní architektuře čtvrtí Spei
cherstadt, Chilehaus, budova Filharmonie‚ cesta do
SCHWERINU, město mezi jezery
3. den: LÜBECK– , nejvýznamnější město Baltu, hanzovní město Šlesvicka s cihlovými domy, Holštýnská brána, radnice a dóm, ochutnávka speciality mandlového marcipánu, přejezd na pobřeží Baltského moře do
WISMARU– , největší náměstí sever. Německa, radnice a kovaná fontána, významná loděnice, přejezd do
ROSTOCKU, krátká prohlídka města
4. den: STRALSUND, přístavní město s dochovalými gotickými stavbami, přejezd na největší německý ostrov
Rujánu (Ruegen) po tři kilometry dlouhém mostě, letovisko SELLIN (Ostseebad Sellin), procházka po pláži
a místním molu s jedinečnými stavbami BINZU, největší přímořské letovisko na Rujáně, přezdívané „německé
St. Tropez“,kde si dávají dostaveníčko německé celebrity, procházky po pláži s typickými plážovými koši, slavné
molo vybíhající 400 metrů do moře, zastávka u největšího lázeňského komplexu v Německu v letovisku Prora,
možnost koupání, příjezd do SASSNITZU, druhého největšího města na ostrově
5. den: přírodní krásy ostrova, pěší turistika podél křídových útesů v Národním parku Jasmund nebo pobyt ve
městečku SASSNITZ, místní dopravou přejezd k nejznámější vyhlídce Königsstuhl (Králova židle) a procházka
k sousední vyhlídce Victoria-Sicht s nádherným výhledem na moře a bílé útesy, nostalgické zastavení v rybářské vesničce VITT, se zachovalými původními rybářskými domky s rákosovou střechou, můžete posedět u kávy
nebo dobrot z mořských plodů nebo se procházet, nebo GLOWE, procházka podél moře, možnost vykoupání, možnost večeře, odjezd do ČR.
6. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, loď, místní dopravu a vstupné (cca 50 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 záloha na loď v Hamburku.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Půvab severoněmeckých zemí

Poznejte přírodu, pobřeží a památky severního Německa, oblast Meklenburských jezer a rozlehlá Lüneburská
vřesoviště právě v době květu – nezaměnitelnou krajinu u Severního moře. Starobylá města německé hanzy
na seznamu UNESCO, plavba na ostrov Helgoland s vysokými útesy a ptačími koloniemi.
7.8.–11.8.

st–ne

6.990,-

91–282

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h ( ÚL, HK, Pa svoz od 4 os.,
Ol, Br za 400 Kč)
2. den: cesta přes Sasko a Brandenbursko do oblasti
Meklenbursko – Přední Pomořansko, LÜBECK– , perla
Šlesvicka – Holštýnska, ve středověku hlavní město svazu Hanza a nejvýznamnější město na Baltu, rodiště Thomase Manna, historické centrum, 130 m dlouhý Dóm,
slavná cihlová radnice, Holštýnská brána, dům Buddenbrooků,… a oblíbený suvenýr – lübecký marcipán,
SCHWERIN, město mezi sedmi jezery, velkolepý zámek
sedmi stavebních slohů – sídlo meklenburského vévody
3. den: podél jezer do historické vesnice s větrným mlýnem, jeden z nejkrásnějších rybářských přístavu Hanzy
WISMAR– , největší severoněmecké náměstí, odpoledne přejezd kolem HAMBURKU, velkoměsta na Labi
k národnímu parku Lüneburská vřesoviště, návštěva nádherné přírodní rezervace: krajina vřesů a jalovců,
UNDELOH, malebná vesnice obklopená rozsáhlými fialovými vřesy, muzeum vřesu, procházka asi 4 h
4. den: přístav CUXHAVEN, plavba lodí na ostrov Hel
goland– v Severním moři, který je vyhledávaným výletním cílem, oblíbili si ho F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang
Goethe – nebetyčné červené útesy, přístav UNTER
LAND s pestrobarevnými domky zvanými „humří boudy“, kostel sv. Mikuláše, mořské akvárium, možnost levných nákupů v bezcelní zóně, pěší okruh na útesech
ostrova s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útva
ry, dominantou je Vysoká Anna (Lange Anna) z červeného pískovce (asi 40 m), hejna racků a terejů, fakultativně
místním trajektem na ostrov Duna, písečná duna a ko
lonie tuleňů, odpoledne návrat na pevninu, podvečerní
a večerní BRÉMY– poklidné město s bohatou historií,
procházka středověkým centrem (Marktplatz, radnice, velkolepý románský dóm, socha Rolanda a sousoší
brémských muzikantů, moderní rekonstrukce hanzovních domů, možnost individ. večeře, noční přejezd SRN
5. den: návrat dopoledne
CK si vyhrazuje právo přesunů programu dle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně, lodní výlet na Helgoland, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, fakult. výlet na
Dunu, vstupné (50 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Nochten, park bludných kamenů

Jízda lužických křižáků

A163



Velikonoce v Lužici,
křižácké jízdy a zahrady
Poznejte jednu z nejhezčích velikonočních slavností střední Evropy. Lužice – oblast, kde si Lužičtí Srbové
na původní slovanské i pohanské tradici stále zakládají – velká zdobená jezdecká procesí (loni 680 jezdců) na koních („křižácké jízdy“) po několik městečkách.
19.4.–21.4.

pá–ne

4.290,-

91–283

1. den: odjezd z Prahy ráno v 6.30 (MB, Tu, Li a po trase; Br za 400 Kč), cesta do SRN, OYBIN v krajině pískovcových skal, turistika ke zřícenině hradu a kláštera,
ŽITAVA (ZITTAU), Řeznická bašta, květinové hodiny se
zvonkohrou, Marstall, radnice, Johanniskirche a slavné
Velké postní plátno, ZHOŘELEC (Görlitz), brána, gotický chrám sv. Petra a Pavla, Svatý hrob (kopie jeruzalémského Božího hrobu)
2. den: fakult. jízda historickým vláčkem Waldeisenbahn,
BAD MUSKAU, rozsáhlý anglický park knížete Pück
ler-Muskau a přírodní rezervace – největší ve střední Evropě– , romantizující zámek, (část parku se nachází na
polském území), BUDYŠÍN (Bautzen), hlavní město lužických Srbů malebné historické centrum na vysoké skále nad
řekou Spréva, Petrský dóm, Kapitula, zámek Ortenburg
a jedinečné muzeum Lužických Srbů, zdobené krasli
ce, atmosféra křivolakých uliček a kavárniček, návrat
3. den: HOYERSWERDA, lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím a „poštovním sloupem“, lužická vesnice ŠUNOV (Schönau), účast na tradiční velikonoční
akci – velikonoční křižácké jízdě (nejpočetnější německé procesí – kolem 300 jezdců v černém na koních s bohatě zdobenými postroji), průvod vede skrz vesnice ROŽANT,
KONJECY (Cunnewitz), RALBICY (Ralbitz), unikátní hřbitov s bílými kříži, zde jízda činí až 700 jezdců, dále KAME
NEC, klášterní kostel, radnice, gotický mariánský kostel,
středověká opevněná vesnice PANŠICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), gotický cihlový klášter St. Marienstern,
barokní kašna s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden) s hrázděnými domy, příp. BUDYŠÍN (Bautzen), zdo
bené kraslice, odjezd do Prahy do 23 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle slavnosti.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění, pobyt. taxu, vstupné (65 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůž. pokoj, 1.100 Kč za 2x večeři.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

NĚMECKO

A161

Krása hanzovních měst

A — Kultura a příroda Evropy

Uličky historického centra Lübecku

A164 – Krásy jarních
zahrad Saska a Lužice
Jarní zahrady Horní i Dolní Lužice, lesy a pískovcové skály v Žitavských horách, zahrada rododendronů
a park bludných balvanů, města Budyšín a Chotěbuz.
8.6.–9.6.

so–ne

2.990,-

91–284

1. den: odjezd z Prahy ráno (MB, Lib), přejezd do Žitavských hor, JONSDORF, městečko v krajině pískovcových
skal, procházka na vyhlídku, GROßSCHÖNAU, muzeum
damašku a froté nebo zámek Neschwitz a krásné zámecké zahrady, NEUSALZA-SPREMBERG, skanzen, BU
DYŠÍN (Bautzen), prohlídka města, šikmá věž, Petrský dóm,
Kapitula, hradby, hrad Ortenburg s muzeem Lužických Srbů, HOYERSWERDA, radnice, trhové náměstí s měšťanskými domy, „srbskou kašnou“ a „poštovním sloupem“
2. den: průjezd krajinou Sprévského lesa – lužických
Blat, CHOTĚBUZ (Cottbus), středisko Dolní Lužice a kulturní centrum Lužických Srbů, KROMLAU, zámecký park se
spoustou druhů azalek a rododendronů, BAD MUSKAU,
rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau –
největší ve střední Evropě– , NOCHTEN, unikátní Park
bludných balvanů, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění, příp. pobyt. taxu, veškeré vstupné (25 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůž. pokoj, 500 Kč za 1x večeři.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.
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Kůň Karla Těšínského se vzpíná před vídeňskou radnicí

Štýrský Hradec – Kunsthaus

A165

A166

A168

Vídeň, dřívější císařská metropole a stále centrum kultury plné života, se zámky Habsburků a paláci vznešených rodů,
s řadou významných muzeí s krásnými
zahradami a parky. Vydejte se po stopách slavného rodu Habsburků a stého
výročí úmrtí Gustava Klimta .
Navštivte výstavu Vídeňská secese nebo Rakousko–Uhersko 2018. Poznejte kouzlo starého mocnářství, secesních kaváren i moderního
velkoměsta. Dle termínu navíc velikonoční či vánoční trhy.

Večerní koncert Vídeňské filharmonie pod širým nebem v překrásném Schönbrunnu. Můžete
vychutnávat najednou úžasnou hudbu, krásy Schönbrunnu a atmosféru májového večera a případný zážitek z návštěvy vídeňských muzeí, Opery nebo Domu hudby také stojí za to. Čas bude i na kávu a Sacher.

Kouzelná krajina štýrských hor a vinic, pozoruhodná architektura, památky UNESCO i Hundertwasserovy termály Bad Blumau, romantická vinná
stezka, nejzajímavější jeskyně, nejkrásnější soutěska
a největší skanzen Rakouska, nejvýše položené vinice,
největší hřebčín Rakouska. V době svátků a bez nočního přejezdu! Kraj Štýrskoje skutečným rájem
pro turisty, milovníky umění i vína.

Vídeň, Schönbrunn
– po stopách Habsburků

A — Kultura a příroda Evropy rakousko

Schönbrunn a tóny Vídeňské filharmonie

A
B
B
A

19.4.– 20.4.
Velikonoce
17.5.–19.5.* Habsburkové
21.9.–22.9. Habsburkové
23.11.–25.11.
Advent

3.390,4.690,3.390,3.390,-

91–285
91–286
91–287
91–288

A) Vídeň, Schönbrunn, Schloss Hof a trhy
1. den: odjezd ráno z Prahy a po trase, VÍDEŇ, chrám sv.
Štěpána, náměstí Marie Terezie, Hofburg, habsburské
sídlo, Muzeum Sissi, velikonoční/adventní trhy nebo
variantně návštěva muzeí (Od Moneta k Picassovi a výstava k 300. výročí vzniku Liechtensteinského knížectví; v době adventu také výstava Caravaggio & Bernini, A. Dürer)
2. den: zámek Schönbrunn, velký okruh včetně zahrad,
velikonoční/adventní trhy, barokní zámek Schloss
Hof, rodinné sídlo Habsburků s nádhernými zahradami,
trhy, návrat pozdě večer
B) VÍDEŇ, Schönbrunn i Laxenburg a Baden
1. den: odjezd ráno z Prahy, prohlídka města: VÍDEŇ,
chrám sv. Štěpána, náměstí M. Terezie, přírodovědné
muzeum, kavárna, budovy postavené Františkem
Josefem na Ringu, Parlament, Nová radnice, Vídeňská universita, kavárna Sacher, Hofburg, habsburské
sídlo, Muzeum Sissi s císařskými apartmány, návštěva
Zlaté klenotnice, augustiniánský svatební kostel Habsburků, kavárna Sacher, hrobka rodu Habsburků, Kärtnerstrasse, chrámu sv. Štěpána, Příkopy, chrám sv. Petra, cukrárna Demel, kde císařovny mlsaly, farní
kostel Habsburků sv. Michala
*2. den: LAXENBURG, prohlídka zámku, oblíbené sídlo císařské rodiny, vodní zámek Franzensburg na ostrově, rozsáhlý zámecký park, oblíbené lázeňské město BADEN u Vídně zv. „město růží“, Císařské zahrady
návštěva největšího rozária v Rakousku – na 600
druhů růží, možnost koupání v termálech
2./*3. den: VÍDEŇ, zámky Horní a Dolní Belveder,
prohlídka i s francouzským parkem, zámek Schön
brunn, velký okruh včetně zahrady, zastávka na okraji Vídně u pěkného parku Lainzer Tiergarten s vilou
Hermes císařovny Alžběty, návrat před půlnocí
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.
Cena zahrnuje doprava autobusem, *2/1x hotel ve Vídni, *2x/1x snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, příp. pobytové taxy, jízdenky, vstupné do objektů, muzeí a na výstavy (50-80 €).
Příplatek *1.300/650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek *96/90 Kč
za komplexní pojištění.

Vídeňská filharmonie
a Schönbrunn

20.6.–21.6.

čt–pá

3.390,-

Štýrsko, hory, víno a termály
– zážitkový týden

91–289

1. den: odjezd z Prahy v 7h (Br a po trase), VÍDEŇ, projížďka městem, zámky Horní a Dolní Belveder, prohlídka
i s francouzským parkem (stálá výstava Klimt, Schiele a Kokoschka), císařský zámek Schönbrunn– , prohlídka, muzeum kočárů, ubytování, večerní procházka zahradami
Schönbrunn a koncert Vídeňské filharmonie pod ši
rým nebem (vstup zdarma, místa na stání v zahradách)
2. den: prohlídka historického centra VÍDNĚ: klasická secesní architektura, Hofburg, sídlo Habsburků, muzeum císařovny Sissi, kostel sv. Karla Boromejského, obchodní ulice Kärntnerstrasse, náměstí Marie Terezie, Židovské město,
nejstarší kostel ve Vídni Sv. Ruprecht, dále možnost návštěvy budovy Vídeňské opery s průvodcem (nutná rezervace
předem) nebo muzea a galerie, či individ. návštěva Domu
hudby (moderní interaktivní muzeum na téma hudba, její
vnímání a prožívání, velcí mistři a hudební nástroje a expozice „Svět zvuku“ a Futurosféra) nebo aktuální výstavy umění (Od Moneta k Picassovi a výstava k 300. výročí vzniku
Liechtensteinského knížectví), určitě vyzkoušejte některou
z vyhlášených kaváren nebo zajděte na pravý vídeňský řízek,
odjezd pozdě odpoledne, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel na okraji
Vídně, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje vstupné (60 €).
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč záloha za prohlídku Vídeňské opery.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

A167 – Klosterneuburg
a Vídeň, mezinárodní
výstava orchidejí
Jarní víkend za květinami, kulturou a historií – po stopách Habsburků, ale i starých Římanů, mezinárodní
výstava orchidejí v klášteře Klosterneuburg.
23.3.–24.3.

so–ne

3.490,-

91–290

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Hu,Ji,Zn), krajem Wachau do
KLOSTERNEUBURGU, jeden z nejvýznamnějších klášterů v Rakousku z 12. st. Se sklepy s prezentací vinařství, Verdunský oltář z pozlacených měděných desek ze
14. st., Mezinárodní světová výstavy orchidejí a přejezd do VÍDNĚ
2. den: rakouská metropole VÍDEŇ, Hofburg, habs
burské sídlo, chrám sv. Štěpána, náměstí Marie Terezie,
muzea, kavárna, Belveder, galerie a zahrady, kavárny– ,
Muzeum Sissi, cukrárna Demel a Sacher, výstava Liech
tensteinská Knížecí sbírka, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce. Příplatek 690 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

3.7.–7.7.

svátek

6.990,-

91–291

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (HK, Pa svoz od 4 osob,
dále po trase na Br), zastávka u první Hundertwasserovy pohádky u čerpadla Bad Fischau, ŠTÝRSKÝ HRA
DEC – GRAZ– , historické centrum města na řece Mur,
radnice, zvonkohra, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky i hypermoderní budovy, dojezd na ubytování
2. den: THAL, rodiště Arnolda Schwarzeneggera zastávka u moderního katolického kostela Sv. Jakuba, Lur
grotte, nejrozsáhlejší jeskyně Rakouska, STÜBING,
největší rakouský skanzen, procházka mezi selskými
budovami ze všech spolkových zemí zasazených do krajiny, v podvečer zámek EGGENBERG– a růžová zahrada
3. den: cesta do ST. RADEGUND, klimatické lázně
v horském údolí, lanovkou na vyhlídkový vrh Schöc
kl (1.445 m), pohodlná panoramatická cesta, možnost
občerstvení v horské restauraci a na závěr jedinečný zážitek: koupání v luxusních termálních lázních Bad
Blumau s originálními interiéry, které jsou požitkem už
samy o sobě, opět Hundertwasserova architektura, zážitkové lázně i venkovní termály „vulkán“, možnost večeře v areálu, pozdní návrat
4. den: romantika vinné stezky, KITZECK, nejvýše položené vinice v Rakousku a muzeum, ráj pro fotografy,
ochutnávky vín a místních specialit, vinařské vesnice a lehká turistika mezi vinicemi, Silberberg s vinařskou
naučnou stezkou, BÄRNBACH, Hundertwasserův kostel
a poutní cesta všech náboženství, PIBER, největší státní
hřebčín v Rakousku, kde se chová na 230 lipicánů ke Španělské jezdecké škole ve Vídni, exkurze, fakultativně večeře
5. den: cesta za dalšími nej Štýrska: Rein, nejstarší
cisterciácký klášter na světě, založen 1929 Leopoldem I., zakladatelem Štýrska, MIXNITZ, místo s historií
staré lokálky, nenáročná trasa s vláčkem, nebo Medvědí
soutěska „Bärenschützklamm“– bezesporu nejkrásnější soutěska Štýrska, chráněná přírodní památka, turistika soutěskou s dřevěnými schody, žebříky a můstky, vodopády, možnost občerstvení, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x penzion, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxu, veškeré vstupné a další služby (80 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůž. pokoj; 960 Kč za 2x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Kitzeck, nejvýše položené vinice v Rakousku

Schönbrunn, návrh Fišer z Erlachu

60

Nochten, park bludných
kamenů
Hundertwasserovy
domy ve
Vídni

Hundertwasserovy lázně v Bad Blumau

A169 – Barevný víkend
na Salcbursku a Orlí hnízdo
Krásná alpská příroda a úchvatné scenérie v národním
parku Berchtesgaden. Mozartův Salcburk, návštěva
solného dolu v Berchtesgadenu, Hitlerova Orlího hnízda nebo plavba lodí po jezeře i koupání v několika termálních lázních. Turistika a relax v horách v barvách
podzimu….to vše Vás čeká.
6.9.–8.9.

pá–ne

4.590,-

91–292

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, transfer do Rakouska, Údolí
horkých pramenů Gastein, BADHOFGASTEIN, ter
mální lázně, dva areály: klidový s masážními lehátky
a vřídlovými bazény a zábavní s divokou řekou, tobogány
a s vodním kinem, pro zájemce lanovka 200 m od areálu
2. den: národní park Berchtesgaden, variantní program dle počasí – plavba lodí po jezeře Königssee ke
kostelu sv. Bartoloměje, výhledy na stěnu Watzman, variantně dle počasí výjezd na Kehlsteinhaus Orlí hníz
do, místním busem vyhlídkovou silnicí a výtahem ve skále až k Hitlerově čajovně, turistika s krásnými výhledy,
město BERCHTESGADEN, jedinečný zážitek – solný
důl (podzemní solné jezero, hornický vláček, dvě skluzavky, podzemní lanovka...) nebo koupání v termál
ních lázních Watzmann Therme (vytápěné dřevem,
vnější i vnitřní bazény, tobogán, bazény se sladkou a slanou vodou, saunový areál)
3. den: SALCBURK– , město Mozarta, prohlídka historického jádra: Domplatz, Residenzplatz, Getreidegasse, Kollegienkirche, park u zámku Mirabell, lanov
kou k pevnosti Hohensalzburg, posezení v kavárně,
ochutnávka štrůdlu, dojezd do půlnoci
CK si vyhrazuje právo přesunů programu dle k počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje: komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxu, vstupné, lanovky, loď (80 € ).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

A170 – Narcisový
festival v Solné komoře
Víkend plný květin a vůně. Jarní příroda, hory a jezera
a velice romantická slavnost v Alpách – 60.narcisový
festival, výtvory z tisíců květů divokých narcisů na alegorických vozech i na lodích.
1.6.–2.6.

so–ne

3.390,-

91–293

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (svoz HK, Pa, Po, ČB), alpské jezero Traunsee, GMUNDEN, malebné uličky, kostely, keramická zvonkohra, procházka po nábřeží, popř. plavba lodí, zámek Orth na ostrově, odpoledne variantní program:
lanovkou na vrch Feuerkogel – nejslunečnější místo Horního Rakouska, panoramatický rozhled, na jezera a masiv
Dachsteinu, slunečná náhorní plošina, možnost procházek, Evropský kříž s kamenem z každé země EU, anebo procházky kolem kouzelných horských jezer Langbath
seen nebo jezer Tauplitzalm, nocleh v oblasti Tauplitzalm
2. den: zastávka na vyhlídce, narcisový festival s kor
zem na autech v BAD AUSSEE, obří sochy z narcisů, odpoledne variantně lodní korzo na jezeře Grundelsee,
možnost plavby vyhlídkovou lodí nebo variantně nejnovější alpské termální lázně Narzissentherme se slanou
vodou a s výhledy na Dachstein, návrat do 23 h
CK si vyhrazuje právo přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám na slavnostech.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupenku na festival a další vstupné (50 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za vstupné na obě korza.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

NP Kalkalpen je pro fotografy orchideí ráj

A171

A173

Výprava za nejkrásnějšími vodopády a soutěskami na
severu Alp. Prodloužený víkend v divoké romantické přírodě. NP Berchtesgaden, krásné jezero Königssee, soutěsky Berchtesgadenska, orchideje a možná i termály.

Rakouský pohodový víkend mnoha nej. Projdete si nejkrásnější přírodní botanickou zahradu alpinek a orchidejí v divoké přírodě v alpské náhorní plošině šesti jezer
v Kalkalpen – tisíce alpinek, orchidejí i azalek. Bydlení
v horském hotelu*** 1.650 m nad mořem.

Alpské vodopády
a soutěsky

13.6.–16.6.

čt–ne

5.690,-

NP Kalkalpen, zahrady
Rakouska a ráj orchidejí

91–294

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45, (ČB po trase, svozy od 4
osob za 300 Kč HK, Pa, z Br za 400 Kč)
2. den: NP Berchtesgaden, výběr z variant: jezero Kö
nigssee, nejhlubší a zároveň nejčistší v Německu, srdce národního parku, pro zájemce plavba elektrolodí po „fjordu“
s vodopádem, kostelík sv. Bartoloměje, stěna Watzmannu
vysoká 2.000 m / Kehlsteinhaus „Orlí hnízdo“, silnice
z r.1939 na Hitlerovu čajovnu a luxusním výtahem na vyhlídku / solný důl se skluzavkou, cesta vorem po solném
jezeře, oltář bavorského krále ze soli / solné lázně Watz
mann Therme / lanovkou na vrchol Jenner (1.874 m)
3. den: Solnohradsko, divoká soutěska Vorderka
serklamm, orchidejová stezka, soutěska Seisenberg
klamm, 50 m hluboká (bude-li otevřena)
4. den: překrásné soutěsky u Berchtesgadenu: Alm
bachklamm, mlýn na opracovávání mramorových koulí,
barokní poutní kostelík s freskami, Wimbachklamm, vodopády na stěnách, štěrkové moře s vyvěračkou potoka
Wimbach, výhledy, přejezd do Rakouska, překrásný vo
dopád Golling, největší v Rakousku, dojezd do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí. Kehlstein může být uzavřen v případě sněžení a soutěsky mohou být uzavřeny při silných deštích.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x penzion/hotel,
2x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
pobytovou taxu a vstupné (80 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

A172 – Rakouské soutěsky,
kaňony a vodopády
14.9.–15.9.

so–ne

3.390,-

91–295

1. den: odjezd z Prahy v 0.30 (Be, Tá/Pí, ČB), cesta ke
kaňonu Palfau, turistika kolem 5 vodopádů a závěsný
most přes řeku Salza (2h), poutní místo MARIAZELL
s bazilikou, historické centrum, gastronomické zážitky:
exkurze do perníčkárny Pirker a likérky Arzberger
2. den: bruck an der mur, 4. největší město Štýrska
založené ve 13. st., starobylý dům v benátském stylu, gotické kostely, vesnička Mixnitz, malebné alpské domečky
v podhůří alpských velikánů, turistika překrásnou Med
vědí soutěskou (2,5 h) – nezapomenutelný zážitek,
164 lávek přes 24 vodopádů, horská hospůdka s možností ochutnání místních specialit, sestup k busu kolem jezera
Teichalmsee (1,5 h), návrat do Prahy pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x penzion***, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje kompl. poj. (90 Kč), vstupné.
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj (omezený počet).

6.6.–9.6.

čt–ne

5.990,-

91–296

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (Br; svoz od 4 osob: HK
a Pa za 300 Kč), transfer přes Rakousko
2. den: cesta do přírodního ráje, ranní probuzení v sou
těsce Dr. Vogelgesang Klamm, 2. nejdelší soutěska
v Rakousku, cesta podél řeky i po schodech mezi skalními
stěnami, peřeje, vodopády a horská květena, nejrych
lejší lanovkou Evropy do horského ráje Kalkalpen
s lehkou turistikou po horských loukách – Wurzeralm –
zahradník by nevytvořil dokonalejší dílo… na kousku Alp
květinový ráj, dojezd na ubytování v TAUPLITZALM (hor
ský hotel*** ve výšce 1.650 m), fakult. večeře
3. den: celodenní pohoda a turistika přímo od hote
lu s různými variantami náročností na Tauplitzalm,
alpské náhorní plošině s jezery (12 tras od lehké skoro
po rovině až náročné do 2.200 m v kombinaci s vláčkem
taženým traktorem, s průvodcem i docela samostatně),
přírodní zahradou alpinek a orchidejí; horská idyla,
ráj pro botaniky i fotografy, variantně možnost celodenní turistiky na planiny Totes Gebirge, fakult. večeře,
večerní pohoda v horách
4. den turistika v okolí ROSSLEITHENU – vyvěračka
Piessling, největší krasový pramen Vápencových
Alp, pohledy na překrásné jezero Gleinkersee; několik možných variant túry dle náročnosti, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel v horách, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp.
pobyt. taxu, fakultativní služby, mýtné na Tauplitzalm,
lanovky a vstupné (55 €).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 950 Kč za 2x večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

NĚMECKO • RAKOUSKO

POHODOVÉ VÍKENDY
V RAKOUSKU A SRN

Zpěv vody v náručí smrků

A — Kultura a příroda Evropy

Krátkou svačinku a za chvíli zase do sedla!

Medvědí soutěska

Orchidejové louky náhorní planiny Wurzeralm
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A — Kultura a příroda Evropy NĚMECKO • RAKOUSKO • švýcarsko

Kaskádové schodiště na ostrově Mainau

Retz, Verderberhaus z roku 1583

A174

A149

A177

Víkend mnoha nej na pomezí Německa, Švýcarska
a Rakouska. Potěší vás největší vodopády Evropy, nejkrásnější květinový ostrov Mainau, navštívíme nej
skanzen s domy na kůlech a nejpůvabnější městečko
oblasti Meersburg, historické Lindau a Kostnici a projedeme se lodí kolem Bregenzu.

Tyrolsko, symbol horských velikánů, turistických tras,
kouzelných rázovitých osad, ale i uzel nostalgických
ozubnicových parních železnic, tramvají a lanovek a k tomu Křišťálový svět Swarowski.

Poznejte několik nej malebného kraje Wachau vinoucího se kolem Dunaje a slavnosti vinobraní v tradičním
vinařském kraji i památky Dolního Rakouska… a pozor, víno teče z kašny.

Krásy Bodamského jezera
a ostrov Mainau

13.9.–16.9.

pá–po

5.590,-

91–297

1. den: odjezd z Prahy před půlnocí (Pl a po trase), cesta přes SRN
2. den: zastávka u Rýnských vodopádů, největší ve
střední Evropě, návštěva městečka STEIN AM RHEIN
s hrázděnými domy, cesta k Bodamskému jezeru, kvě
tinový ostrov Mainau s krásnou botanickou zahradou,
květinové království hraběte Bernadotte (zahrada růží,
mučenek, barokní zámek z 18. st., pavilon motýlů, Palmenhausu), relax u jezera, KOSTNICE, palác kostnického koncilu, dům Mistra Jana Husa i Husův kámen, místo jeho upálení
3. den: nábřeží město BREGENZ, výhledy na Alpské velikány ještě pokryté sněhem, ostrovní historické měs
to LINDAU se zahradami, záhony květin a palmy, které dávají městu opravdovou příchuť romantiky, radnice,
malebná Maximilianstrasse, fakulta. projížďka lodí po
Bodamském jezeře nebo FRIDRICHSHAFEN, vyhlídková věž nad jezerem a Muzeum Zeppelin, UHLDIN
GEN, unikátní skanzen s pravěkými dřevěnými domy na
kůlech– , městečko MEERSBURG, nazývané „hrad na
moři“, centrum vinařství, promenáda, hrázděné domy,
pozdě večer odjezd
4. den: návrat v časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel/penzion,1x snídani, průvodce; nezahrnuje vstupné, plavby lodí, fakult.
služby (90 €). Příplatek 690 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

A175 – Slavnost a pohoda
v NP Berchtesgaden
Víkend v nejkrásnějších partiích německých Alp –národní park Berchtesgaden, návštěva solných dolů nebo
solných termálních lázní, největší ledová jeskyně na světě,
plavba po jezeře, nádherné hory a vodopády, lidová letní
slavnost. Bez nočních přejezdů a čerpání dovolené.
5.7.–7.7.

svátek

4.790,-

91–298

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 (ČB), WERFEN a hrad Hohenwerfen se sokolnickým muzeem, největší ledová jesky
ně na světě Eisriesenwelt Werfen (42 km), cesta nejprud
ší lanovkou Rakouska, dle času Gollingské vodopády
2. den: NP Berchstegaden, plavba lodí po jezeře König
see ke kostelu sv. Bartoloměje pod vysokou stěnou Watzmannu, další plavba až k cípu jezera – křišťálovému jezírku
Obersee, nejvyšší vodopád Německa, procházky krajinou
3. den: výlet na Kehlsteinhaus – vyhlídka Orlí hnízdo,
místním busem vyhlídkovou silnicí, výtahem ve skále na Hitlerovu vyhlídkovou chatu Orlí hnízdo, BERCHTESGADEN,
návštěva solného dolu nebo individuální program, vyhlídka, soutěsky, průvod se spoustou lidí v pestrých li
dových krojích, variant. koupání ve slaných
lázních Watzmann therme, návrat do
Prahy do půlnoci
Slavnosti nelze zaručit předem na
100 % s ohledem na aktuální počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, lázně, důl a loď a veškeré vstupné (50 €). Příplatek
1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 980 Kč za 2x večeře.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.
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V centru Innsbrucku

Tyrolsko mnoha nej
a nostalgické vláčky

22.5.–26.5.

st–ne

5.590,-

Údolí Wachau
s plavbou, vinobraní Retz

91–299

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45 (po trase na Pl) do Rakouska-Tyrolska
2. den: 1. vlakové dobrodružství – nostalgickým úzko
rozchodným vláčkem k úchvatnému alpskému jeze
ru Achensee, procházka s možností plavby vyhlídko
výou lodí a výhledů do krajiny na Branderbergské Alpy,
renesanční skvost zámek Ambras, arcivévody Ferdinanda Tyrolského, sbírky umění, brnění a kabinet kuriozit, jedinečné zámecké zahrady, Křišťálový svět Swarowski,
exkluzivní prezentace a muzeum, největší broušený křišťál světa, stylový obchod i kavárna, ubytování
3. den: vyjížďka lanovou drahou na ikonickou horu
nad INNSBRUCKEM – Patscherkofel, vyhlídky, turistika do údolí, INNSBRUCK, katedrála Sv. Jakuba, kostel Hofkirche, nejzachovalejší středověká ulice Rakouska
– Maria-Theresien Strasse, Hofburg, sídlo bavorských
i tyrolských králů, nebo světoznámá dominanta města,
Goldenes Dachl – balkón se zlatou stříškou, panora
matickou tramvajovou tratí Mittelgebirgsbahn na
tyrolský venkov, nabízející idylické scenérie, alternativně
pozemní lanovou drahou k olympijskému areálu (skokanský můstek Bergisel), návrat na ubytování
4. den: SEEFELD IN TIROL, výchozí bod pro pohodové
i náročné turistické trasy, pestrá pěší zóna a olympijský zá
žitkový bazén, cesta přes Brenerský průsmyk po legen
dární alpské trati Brennerobahn s výhledy na jeden
s nejvyšších silničních mostů Evropy – Europabrucke, zastávka v typické tyrolské vísce ST. JODOK, výstup z vlaku v hraničním městečku BRENNER/BRENNERO, kterým
přímo ve městě prochází rakousko-italská hranice, typické
rakouské i italské výrobky, pozdě večer odjezd zpět do ČR
5. den: příjezd do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo přesunů program dle veletrhu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové
taxy, veškeré jízdné, vstupné a lanovky (60 €).
Příplatek 1.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A176 – Zahradnický
veletrh v Rakousku
Kittenberské a Tullnské zahrady a zahradnický veletrh
31.8.–1.9.

so–ne

3.490,-

91–300

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (svoz od 4 osob z HK, Pa za
300 Kč), renesanční zámek Rosenburg s růžovou za
hradou lásky, největší rytířský turnajový dvorec na světě,
růžová zahrada, show sokolníků, Kittenberské zahra
dy, jedny z nejkrásnějších rakouských zahrad ( 22 tisíc m²),
bývají nazývány „zahradou snů“, tématicky laděné zahrady
(růžová, alpská, leknínová, venkovská, japonská, toskánská,
stepní, vodní zahrada s možností „knajpovat“ bosou nohou potokem atd., relaxovat v houpačkách, zabloudit v labyrintu či meditovat v budhistické zahradě, KREMS (Kremže), krásné středověké městečko na Dunaji v údolí Wachau
2. den: TULLN, nejnavštěvovanější rakouské zahrady, me
zinárodní zahradnický veletrh, více než 50 vzorových zahrad na 50 ha, ukázky zahradní architektury, cesta korunami
stromů 30 m nad zemí, relaxační kouty a vyhlídkové terasy,
možnost nákupu květin i gastronomických specialit a koření,
TULLN, prohlídka historického města, památník Nibelungů u Dunaje, muzeum Eugena Schieleho, návrat do půlnoci
CK si vyhrazuje právo přesunů program dle veletrhu.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění (90 Kč), příp. pobyt. taxy, vstupné (40 €). Příplatek 600 Kč za 1lůž. pokoj.

28.9.–29.9.

so–ne

3.390,-

91–301

1. den: odjezd z Prahy ráno, přejezd do Rakouska, benediktýnský klášter, MELK, jeden z nejvelkolepějších klášterů
v Rakousku, knihovna, císařské komnaty, chrám sv. Petra
a Pavla, zahrada, prohlídka městečka, dle výběru plavba
lodí po Dunaji z Melku do DÜRNSTEINU, anebo přejezd autobusem, historické městečko KREMŽE (Krems)
na břehu Dunaje, chrám Sv. Víta, radnice, kamenná brána
2. den: vinařské město RETZ, tradiční oslavy vína na
historickém náměstí, průvod vinařů, folklorní akce, ví
no tekoucí ze dvou kašen přímo na náměstí, větrný
mlýn, možnost návštěvy nejstaršího vinného sklepa
ve střední Evropě, návrat do Prahy před půlnocí
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám na slavnostech.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxu, vstupenku na vinobraní a vstupné (60 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 700 Kč záloha za plavbu po Dunaji.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění

A178 – Maková slavnost
a perličky Waldviertelu
Jen pár kroků za hranicemi České republiky ve
waldviertelských vřesovištích najdete přírodní ráj,
romantická městečka, vykoupete se ve slaných termálních lázních a v „Makové vesnici“ zažijete Makovou slavnost.
14.9.–15.9.

so–ne

3.290,-

91–302

1. den: odjezd z Prahy ráno (ČB), cesta do Rakouska,
ZWETTL (Světlá), historické městečko se zámkem z 13. st.,
barevnými domy a 2 Hundertwasserovy fontány, pivovar se staletou tradicí, klášter Světlá z 12. st, rajský
dvůr a krásné zahrady, „Maková vesnice“ Armschlag,
produkty z máku – jídlo i mýdla, kosmetika aj., dřevěný
„makový památník“, makové dožínky – veselice, lidové kapely, lidé v krojích se vzorem makových květů, bohatá
nabídka makových specialit – koláče, dorty, palačinky, makové likéry, suvenýry; na závěr cesta údolím řeky Kampy,
pohledy na hrady Lichtenfels, hrad Ottenstein, kávička s rajskými výhledy na rozloučenou; dojezd na ubytování
2. den: cesta do oblasti Vitorazska: vesnice ALTWEI
TRA s románským kostelíkem, WEITRA (Vitra), historické městečko, které dalo název oblasti Vitorazsko, zámek
a expozice (rod Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva),
v údolí Gabrielenthal jsou Kneippovy cesty vodou a konají se koncerty, cesta do Blockheide, rezervace žulových
balvanů s rozhlednou, naučná stezka (2–7 km), malá geologická výstava, 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…), dojezd večer a návrat do Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (50 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 2.890 Kč pro 40 osob
s ochutnávkou vín.

Termální lázně Cabrio Therme © Eurothermen

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).
Další jednodenní zájezdy na www.geops.cz.

Pojeďte se vyzkoušet a zahřát se do termálních vodách
hned několika prestižních termálních lázní Bad Hall
a Bad Schallerbach a užit si kouzlo rakouských vánoc.

ZA KRÁSAMI SASKA
Odjezd 7.00 metro C Kobylisy, FREIBERG, gotický dóm
se Zlatou bránou, 2 náměstí, radnice, zámek Freuden
stein, sbírky minerálů, kostel sv. Petra (varhany), Alt
zella, zříceniny románského kláštera, mohutný zámek
Nossen, Kriebstein, rytířský hrad nad říčkou Zschopau,
interiéry, LEISNIG, mohutný hrad Mildenstein, interiéry
8.5.
svátek
940,–
92–303
KRÁSY DOLNÍHO BAVORSKA
Odjezd 6.30 h, Chammünster románská bazilika, karner, Windberg, premonstrátský klášter, románská bazilika, Oberalteich, renesanční halový kostel, bývalý benediktinský klášter, městečko BOGEN a křížová cesta na
Bogenberg, Deggendorf na Dunaji, protáhlé náměstí,
zřícenina hradu Weissenstein
14.9.
so
990,–
92–304
LANDSHUT A NABBURG
Odjezd 6.30 h, opevněné město NABBURG s radnicí,
románská bazilika Perschen, centrum Dolních Bavor
LANDSHUT, radnice, kostel sv. Martina, 1. renesanční
palác v Německu, středověké domy, klášter Seligent
hal, hrad Trausnitz
12.10.
so
990,–
92–305
ADVENTNÍ BAYREUTH A WEIDEN
Odjezd v 6.45 h, BAYREUTH, zámek Eremitage s parkem,
rezidence, vila Wahnfried, Festivalové divadlo R.Wagnera, vánoční trhy, večerní vánoční trhu ve WEIDENU
7.12.
so
930,–
92–306
STAROBYLÝ ALTENBURG A ZEITZ O VÁNOCÍCH
Odjezd 6.45 h, přes Horu sv. Šebastiána do Saska a Durynska, ZEITZ, býv. hl. m. vévodství Sachsen‑Zeitz, biskupský dóm od r. 968, zámek Moritzburg s expozicí,
radnice, ALTENBURG, býv. hl. m. vévodství Thüringen
‑Altenburg, rezidenční zámek s muzeem, zámecký kostel, město karet, vyhlídkové věže, kostely, velký vánoční
trh, MARIENBERG, vánočním trh
14.12.
so
890,–
92–307
Vinobraní v Retzu
RETZ, slavné vinařské městečko, prohlídka vinných sklepů s ochutnávkou, větrný mlýn, tradiční slavnost vino
braní na historickém náměstí, možnost ochutnávek a nákupu vín přímo od vinařů, lidové kapely, tance, slavnosti
vína vrcholí – na náměstí vytryskne ze dvou kašen víno
pro hosty – z jedné bílé, z druhé červené a každý se napije dosyta, průvod vinařů a zemědělců s kapelami a alegorickými vozy.
29.9.
ne
990,91–308
Advent ve Vídni, památky a výstavy
VÍDEŇ, klasická i secesní, Dóm sv. Štěpána, Hofburg,
sídlo habsburských panovníků, vyhlášené adventní
trhy, prohlídka Vídně, individ. muzea a galerie, výstavy umění: Claude Monet a Pieter Brueghel či Gus
tav Klimt v mezinárodních souvislostech, atmosféra
ulic, kaváren a adventních trhů, vídeňské kavárny – nehmotné dědictví UNESCO.
23.11.
so
890,91–309

Bohatá nabídka
jednodenních zájezdů

Termální ráj o Vánocích
23.11.–24.11.

so–ne

2.990,-

91–310

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h do Rakouska, polodenní
pobyt v termalních lazních Bad Hall – Therme Medi
terrana ve stylu Středomoří (Therme Mediterrana, pro děti Mini‑Mediterrana, krytý bazén s pompézním masažnim
chrámem, bazén Vitality s vodním venkovním kanálem, bazén s výhledem na Alpy, panoramaticke vířivky) nebo město
Vánoc ŠTÝR (adventni trhy, výstavy betlémů, největši sbírka
vánočnich ozdob na světě) a lázně (2 h)
2. den: celodenní pobyt v termálních laznich Bad Scha
llerbach, nejlepší hornorakouské termálni lázně: Cabrio
Themre Tropicana (termální koupaliště s písečnou pláži, palmami, karibskou lagunou a korálovou jeskyní) a Ka
ribská laguna s vířivkami, bublinovými sedadly i vodním
barem, venkovní bazén 34 °C, bazén Colorama (34 °C)
s barevnými efekty, relaxační podvodní hudba, Svět pi
ratů Aquapulco s umělým vlnobitím, skluzavky, Pirátska
show, kino AquapleX-5D. Changoova dobrodružná cesta:
100 m po závěsných a lanových mostech vysoko nad pirátskou zátokou. Fantastický Svět saun, zastávka na adventnim trhu v LINCI, návrat do 23 h.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné do lázní a objektů.
Příplatek 400 Kč za 1lůž. pokoj, 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 90 Kč komplexní pojištění.

A148 – Loipersdorf,
největší zážitkové termální
lázně Rakouska a vlaky
Zážitkový zájezd pro všechny smysly: největší termální lázně, nejpopulárnější vláček Rakouska Salamander
a nejstrmější zubačka Evropy, nejstarší dráha na světě Semmeringbahn (UNESCO) a čokoláda Zotter, pálenka a sýry.
18.7.–21.7.

čt–ne

6.990,-

91–261

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Br a po trase), cesta do Rakouska, Štýrska, nejstarší horskou dráhu na světě –
Semmeringbahn– (42 km, stoupání až 28 promile,
na trati 14 tunelů, 16 viaduktů a přes sto menších mostů), muzeum Jižní dráhy
2. den: prohlídka hradu Riegensburg, výhledy, návštěva sýrárny a manufaktury na čokoládu Zotter
s ochutnávkou, koupání v lázních Bad Loipersdorf
(36 °C), plocha 36.000 m2, 3 areály: termální (vnitřní a venkovní bazény s vodou o teplotě až 36 °C s masážními proudy a vířivkami, Sluneční sauna, parní lázně Vulkán a terapeutická místnost s hudbou a vůněmi),
zážitkový pro malé i velké (Fun park se skluzavkami
a tobogány, sportovní bazény a panoramatický tobogán
a Baby Beach) a wellness areál Schaffelbad (14 saun,
Kneippy, nudistická zóna), 17–23h
3. den: RIEGENSBURG, Gölles, výrobny pálenky a oc
ta, cesta vlakem „Dschungelexpress“, jedna z nejstrmějších neozubených tratí v Evropě – až 42 promile,
variantně busem do BAD GLEICHENBERGU, koupání
v místních termálních lázních
4. den: PUCHBERG, jízda zubačkou Salamander na
nejvyšší horu Dolních Rakous Schneeberg (2.075 m)
s výhledy, soutěska Johannesbachklamm, návrat do Prahy do 23 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počasí. Podrobně str. 56, A148
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel/penzion, 3x
snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
(128 Kč), příp. pobytové taxy, veškeré vstupné a další
služby (85 €).
Příplatek 1800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.000 Kč vláček Salamander.

A180

Štýrsko, hory, víno
a barevné termály
...aneb slavnost architektury a Hundertwasserovy
termály a na podzim zážitkový den ve skanzenu.
Zájezd jako stvořený pro kolektivy!
27.9.–29.9.

svátek

5.490,-

91–311

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, (dále Br, Mi a po trase), ŠTÝR
SKÝ HRADEC (GRAZ)– : historické centrum města na
řece Mur, radnice, orloj, hodinová věž s vyhlídkami, hrad,
středověké uličky i hypermoderní architektura, galerie
a most s kavárnou, fakult večeře za příplatek
2. den: vinná štýrská stezka, KITZECK, nejvýše položené vinice v zemi, ochutnávka vín, dle počasí vinařská
naučná stezka mezi vinohrady a socha sv. Urbana, po
cta Hundertwasserovým stavbám: jedinečný zážitek –
koupání v luxusních termálních lázních Bad Blumau
do 23 h
3. den: Lurgrotte, nejrozsáhlejší jeskyně Rakous
ka, STÜBING, největší rakouský skanzen, zážitko
vý den Erlebnistag, lidové zvyky, písně, tance a ukázky
řemesel a selských prací, gastronomie, programy pro děti, odjezd večer, návrat do ČR
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počasí.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel/penzion, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, ochutnávku, lázně a vstupné (65 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za 1x večeře, 96 Kč za komplexní poj.

A181 – Burgelandsko
plné slunce, čápů a vína
Koupání v jezeře i v termálních lázních… aneb další země mnoha nej. Poznáte nejkrásnější hrad (Forchtenstein) i zámek (Eisenstadt) nejbohatšího rodu kraje
Esterházy a nejoblíbenější místo Haydena, nejpopulárnější termální lázně a nejkvalitnější víno kraje a k tomu tajemné jezero, které už několikrát v historii vyschlo
a jezero s koupalištěm a termálním wellness přímo
v národním parku.
23.8.–25.8.

pá–ne

4.990,-

91–312

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Br), Forchtenstein, mohutný
hrad z 13. st., 50 m vysoká věž a 142 m hluboká studně,
nejkrásnější nástěnné malby severně od Alp, výlet návštěva Maďarska: ŠOPROŇ (SOPRON), zachované středověké jádro města, hradby a brány, 61 m vysoká městská či
požární věž, městské domy, sloup Nejsvětější Trojice, gotický tzv. Kozí kostel, dvě synagogy, vinné sklepy, ochutnávka vín kekfrankós a olaszrizling, FERTŐRÁKOS, pů
vodní římské lomy, vyhlídka na jezero
2. den: 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, relax a pozorování vodního ptactva, plavba lodí
po jezeře z RUSTU do PODERSDORFU, podvečerní kou
pání v termálních lázních St. Martins (17–22 h) v národním parku Neusiedler See-Seewinkel (term. voda až
35 °C, 9 zážitkových bazénů), návrat do 23. h
3. den: NEUSIEDL AM SEE, procházka městečkem, EI
SENSTADT, hl. m. spolkové země Burgenland, pěší zóna, zámek rodu Esterházy s bohatými interiéry,
mauzoleum hudebního skladatele Haydna, návrat do
Prahy do 23 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a aktuální situace v lázních, popřípadě aktuálním možnostem ochutnávek.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel/penzion,
2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobytové taxy, veškeré vstupné a další služby (65 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za 1x večeři.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

RAKOUSKO • německo

A196

A — Kultura a příroda Evropy

A179 – 1denní zájezdy
Německo, Rakousko

Lázně Bad Blumau, F.Hundertwasser
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Bamberg

A182

Bavorské Franky, perly
UNESCO, festival Sandkerwa
Horní Franky spolkové země Bavorsko se pyšní třemi
skvosty UNESCO BAYREUTH, BAMBERG, WÜRZBURG
a zažijete slavnost Sandkerwa.

A — Kultura a příroda Evropy NĚMECKO

23.8.–25.8.

64

pá–ne

4.290,-

92–313

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Be, Pl a po trase, možnost
svozu z ÚL), cesta do Bavorska, BAYREUTH– , historické
centrum, park s hradem, Bayreuthský zámek, Markrabě
cí opera – nejkrásnější doklad evropské barokní kultury
a zámek Fantaisie, letní rezidence vévodkyně Friederike
Dorothee Sophie von Württemberg, ráj fotografů
2. den: BAMBERG– , středověký a barokní skvost na řece Regnitz, Dom, Martinkirche, Michaelskirche a radnice na řece, Nová rezidence, Sandkerwa – starý lidový
francký festival, pro Bavorsko dny plné zábavy, tradic
a dobrého piva, nejoblíbenější hry jsou „Šťouchance na
vodě“ s tyčí, návrat pozdě večer
3. den: WÜRZBURG– , centrum franského vinařství
a dávným sídlem biskupa, pevnost nad městem Marien
berg, Rezidence s rozsáhlým parkovým komplexem,
románsko‑barokní chrám, návrat do Prahy do 22 h
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle
slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupenku na festival (5 €) a další vstupné (50 €).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

A183 – Kaňonem Dunaje
na střechu Německa
aneb za krásami mnoha nej Bavorska, za přírodou,
technikou, kulturou, dalekými výhledy i pivem.
5.10.–6.10.

so–ne

3.390,-

92–314

1. den: odjezd z Prahy v 6.00 h (Be/Tá, ČB), cesta do Německa, plavba lodí nejkrásnější soutěskou Dunaje do
kláštera Weltenburg, nejstarší klášterní pivovar na světě s údajně nejkrásnější bavorskou pivní zahrádkou
(ochutnávka piva, které získalo 3x titul nejlepší černé pivo na světě (World Beer Award – 2004, 2008 a 2012),
bavorská metropole MNICHOV, zážitky pro každého:
milovníci techniky (největší německé Technické muzeum či Muzeum BMW), milovníci umění (skvělé galerie
a sbírky umění), milovníci nákupů (obrovské množství
obchodních domů se skvělými cenami přímo na pěší zóně), pro milovníky piva jsou v centru pivnice všech velkých pivovarů vč. největší pivnice světa
2. den: Garmisch-Partenkirchen – prohlídka olympijských sportovišť, procházka překrásnou soutěskou
Partnachklamm. Poté vás čeká fantastický výjezd
na „střechu Německa“ – na nejvyšší německou horu Zugspitze (2.962 m) – vyjedeme jednou ze 4 nejoblíbenějších zubaček Německa (překonává převýšení 1.883 m), na vrcholu vás čekají fantastické výhledy,
hranice Tyrolska a Bavorska, jeden z posledních ba
vorských ledovců, na své si přijdou i milovníci piva,
protože je tady nejvýše položená německá pivní zahrádka, cesta dolů kabinovou lanovkou k úchvatnému jezeru Eibsee, zájemci o techniku exkurze do zákulisí lanovky,
návrat do Prahy kolem 23. h (Pe)
CK si vyhrazuje právo drobných
přesunů programu dle situace.
Cena zahrnuje dopravu busem,
1 x hotel, snídani, průvodce.
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 490 Kč za 1x večeři.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

Hrázděné domy v Rothenburgu

A184

A186

Bavorské velikonoční
tradice a středověká
městečka

Německo, parky, zahrady
a památky UNESCO

Tradice zdobených kašen kraslicemi ve Franckém
Švýcarsku existuje 100 let. Největší velikonoční kašnu
zapsanou v Guinessově knize rekordů zdobí 12.000
kraslic. Zájezd pro kolektiv 15 osob.
19.4.–21.4.

pá–ne

3.990,-

zámek v Celle

92–315

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Be, Pl a po trase, svozy od 4
osob: HK, Pa, Po), cesta do Bavorska, středověká Ro
mantická cesta: DINKELSBÜHL, údajně nejkrásnější středověké město Německa (věže, brány, křivolaké
uličky, hradby, romantická zákoutí s hrázděnými domy),
NÖRDLINGEN, kruhové středověké město vystavěné celé v obřím kráteru po meteoritu, lze obejít po hradbách
(2,7 km, 12 věží a 5 bran), vyhlídka z věže Daniel, Muzeum meteoritu
2. den: rozsáhlý skanzen v BAD WINDSHEIMU v čase
Velikonoc představuje nejrůznější francká řemesla a tradice, ROTHENBURG, jedno z nejkrásnějších středověkých měst Evropy s hradbami, hrázděnými domy, uličkami a Německým muzeem Vánoc, slavnostně nazdobená
„velikonoční kašna“, pobyt v termálních lázních Bad
Windsheim s neslanější termálním bazénem v Evropě
(malé „Mrtvé moře“)
3. den: nejkrásnější velikonoční kašny: FORCHHEIM,
kašna před nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí
v Německu, největší velikonoční kašna na světě (na 12 tisíc
kraslic), BAMBERG– , jedno z nejkrásnějších německých
historických měst s kostely na 7 návrších a s 8 pivovary
v podzámčí, čtvrť Malé Benátky, hrad z filmu Tři mušketýři, radnice na ostrůvku… návrat do Prahy do 23h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 2x hotel, 2x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, veškeré vstupné (50 €)
Příplatek 1.100 Kč za 2lůžkový pokoj.
Příplatek 960 Kč za 2x večeři.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

Do Německa za památkami a parky UNESCO minibusem.
30.5.–2.6.

čt–ne

7.890,-

92–317

1. den: odjezd časně ráno z Prahy (Pl, a po trase), cesta
do SRN, WÜRZBURG, bývalá rezidence knížat biskupů
z Würzburgu– , významný barokní zámek Evropy, historické centrum a pevnost Marienberg
2. den: MARBURG nad řekou Lahn, hrad na skalním ostrohu a impozantní gotický kostel svaté Alžběty, největ
ší evropský zámecký park Wilhelmshöhe v KASSELU
(na 600 druhů stromů z celého světa, vodopády, fontány,
skleníky plné tropické vegetace), zámek Wilhelmshöhe
(jedna z největších sbírek Rembrandta a slavná antická
socha Kasselského Apollóna), GOSLAR– , město s největším počtem hrázděných domů v Německu, kostely,
kláštery, cechovní, měšťanské a hornické domy, městské
hradby, románská císařská falc z 11. století
3. den: kouzelné město CELLE, stovky hrázděných domů, vévodský zámek, HANNOVER, komplex Králov
ských zahrad v Herrenhausenu, Velká zahrada v barokním stylu patří údajně k nejkrásnějším v Evropě, řada
fontán, jezírek, botanická zahrada Berggarten se
svou 300 let starou historií, novogotický lovecký zá
mek Marienburg nad řekou Leine
4. den: historické jádro QUEDLINBURG– , historické
jádro, na tisíc hrázděných domů, středověké evropské
město, Park Wörlitz– – nejvýznamnější krajinářský
park kontinentální Evropy, ukázka kulturní krajiny 18. st.
s vodními plochami a kanály, umělecké objekty, zahradní
ostrovy s alegorickými motivy, návrat kolem půlnoci (In)
Zájezd se realizuje od 18 osob. Výstup možný na trase
ÚL, Lo, Pha.
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (60 €).
Příplatky 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč komplexní pojištění.

A185 – Údolí Neckaru,
Heidelberg a Falcký les
3denní zájezd s denními přejezdy a minibusem.
24.5.–26.5.

pá–ne

5.590,-

91–316

1. den: odjezd z Prahy ráno, BAD WIMPFEN, lázeňské
městečko na řece Neckar, údolím řeky Neckar, HEIDEL
BERG, starobylé město, zámek (přes 600 let stará stavba
je největší ruinou v Německu), náměstí Marktplatz s Neptunovou kašnou, Heidelberská univerzita.
2. den: zámek Schwetzingen, původně středověký vodní
hrad, zámecká zahrada patří k nejvýznamnějším v Evropě,
SPEYER, románský dóm Panny Marie a sv. Štěpána, hlavní ulice Maxmilianstrasse, městská brána Altpörtel, cesta Flackým lesem, středověký hrad Trifels (kopie koruny císařů Svaté říše římské a byl zde vězněn anglický král
Richard Lví srdce), hrad Berwartstein na převislé skále
3. den: barokní zámek Bruchsal se světově proslulým
schodištěm, klášter Maulbronn– , nejzachovalejší středověký klášter na západ od Alp, návrat večer (In)
Zájezd se realizuje od 18 osob.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (96 Kč) a vstupné
(30 €). Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

Goslar, kostel sv.Kosmy a Damiána

Heidelberg

Nymphenburg se tváří jako Versailles

Pod norimberským hradem

Po stopách
šlechtických rodů

A188

A189

Evropské země se pyšní bohatými tradicemi, často několika kultur, které se přenášejí z generace
na generac i a vrcholí ve slavnostech – přehlídka lidových krojů, tra
diční muzika, alegorické průvody, ochutnávky vín,
sýrů a tradičních pochutin, exkurze do výroben uměleckých řemesel. Tyto zájezdy s průvodcem – odborníkem se uskuteční i pro kolektiv 18 osob mikrobusem.

Mnichov, Nymphenburg, Heerenchiemsee,
Burghausen. Všichni znáte bláznivého krále Ludvíka
Bavoského a pohádkový zámek Neuschwanstein, ale
tento šlechtický rod kurfiřtů od Mnichova dal světu víc
a dosáhli až na titul císař Svaté říše římské (Ludvík II.,
František Josef I. a jeho matka Žofie i manželka Sissi).

Hohenzollernové jako jeden z největších rodů Evropy,
je známý hlavně díky svým ohromujícím stavbám, když
vládli coby králové a později císaři spojeného Německa. Původ rodiny doložitelný k roku 1 110 v Zollernu
ve Švábsku, rozšířili se do Frank, získali titul správce
Norimberka a velké majetky v Bavorsku a Braniborsku.

Po stopách Coburgů
aneb od saských knížat k anglickému trůnu. Vydejte se krajem Bavorska u Duryňského lesa krásnou
přírodou s majestátnými sídly a pestrou historií rodu
Coburg-Callenberg-Gotha, Martina Luthera i královnou Viktorií.
31.8.–1.9.

so–ne

3.990,-

91–318

1. den: odjezd ráno z Prahy v 6.30 h (Pl a po trase) do
SRN, COBURG, prohlídka městečka, v 16. a 17. st. do
roku 1918 v rezidenční město sasko-cobursko-gothských vévodů, sídlo vysoké školy technické a nositel titulu Evropské město, pevnost Coburg, jeden z největších
komplexů Německa, útočiště Martina Luthera (pod
ochranou saského vévody pracoval na svém překladu
Bible); prohlídka rodového zámku Ehrenburg a pro
zájemce výšlap na zříceninu hradu Ehrenburg z 12. st.
spojovaný s rodinou Coburgů
2. den: ranní procházka lesem k zámku Callenberg
s hradbami, letní sídlo rodiny Coburgů, na místě pevnosti z 12. st., růžová zahrada a muzeum pušky, přejezd do Durynska, město GOTHA, zámek Frie
denstein, hlavní sídlo vévodů Saxe‑Gotha, spojené
s královskou rodinou královny Viktorie, návrat do Prahy do půlnoci.
Zájezd se realizuje od 18 osob. Výstup možný na trase ÚL, Lo, Pha.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxu,
vstupné (60 €).
Příplatek 700 Kč za
1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč komplexní pojištění.

Krása historických center měst

27.4.–28.4.

so–ne

3.990,-

91–319

1. den: odjezd z Prahy v 6h, (Pl a po trase), cesta do Bavorska, MNICHOV, metropole Bavorska, už kdysi sídlo rodu
Wittelsbachů, jejich rezidence s bývalým královským
palácem a starým vladařským dvorem, letní sídlo bavorských kurfiřtů Nymphenburg, jeden z nejrozsáhlejších zámeckých komplexů v Evropě, rodiště Ludvíka II.,
rozsáhlé zahrady, kočárovna, a muzeum porcelánu
2. den: romanickou krajinou k jezeru Chiemsee, cesta lodí na ostrov krásným parkem k zámku Herrenchiemsee,
další dílo krále Ludvíka II., (napodobenina francouzských
Versailles), cestou nejdelší hrad světa Burghausen, symbol moci, pevnosti a neotřesitelnosti Wittelsbachů, návrat do Prahy do půlnoci
Zájezd se realizuje od 18 osob.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (60 €).
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč komplexní pojištění.

A156 – Drážďany, Míšeň,
Pillnitz po stopách Wettinů
Drážďany – město se spoustou uměleckých památek,
galerií Zwinger a rezidenčním zámkem a metropole
Wettinů… slavná porcelánka v Míšni hradem Wetinů
i zámecké zahrady, obří kvetoucí kamélie potěší oko každého. Poznejte jarní Sasko po stopách rodu Wettinů.
30.3.–31.3.

so–ne

2.990,-

91–272

1. den: odjezd z Prahy v 7 h ráno (ÚL a po trase, svozy od
4 osob: HK, Pa za 300 Kč, z Br za 400 Kč), cesta do Saska, PIRNA, historické centrum, středověké domy, pohledy na Labe, PILLNITZ, letní zámek Wettinů, saských
kurfiřtů, jarní zahrady, skleník a kvetoucí 220 let stará
kamélie, MÍŠEŇ (MEISSEN), gotická radnice, renesanční
domy, historické centrum ještě z dob Přemyslovců, největší sbírky porcelánu v Evropě, hrad Albrechtsburg,
sídlo Wettinů, prohlídka
2. den: DRÁŽĎANY, hlavní město Saska, Pfunds mol
kerei, unikátní historická mlékárna, Brühlská terasa, renesanční zámek, Rezidenční zámek (450 let staré sbírky), barokní katedrála, Galerie Zwinger, Semperova
opera (italská novorenesance), unikátní panoráma
Drážďany 1945 (Y. Assisi), čas třeba na „drážďanskou
štolu“ v kavárničce, individuálně mezinárodní výsta
va orchidejí „Orchideenwelt“, večer zastávka u popelčina zámku Moritzburg, návrat do 22 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné do objektů (30 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj
Příplatek 350 Kč záloha na vstup a rezervacei Semperovy opery (nutno rezervovat předem).
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

Drážďany a Zwinger

Po stopách Hohenzollernů

7.6.–9.6.

pá–ne

5.590,-

92–320

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 (Pl), cesta do SRN, NORIM
BERK, město spojené s Karlem IV. A hlavně sídlo Hohen
zollernů, (Zollernský hrabě Fridrich III. získal dědictvím
roku 1192 Norimberské purkrabství a stal se purkrabím),
historické centrum a hrad, přes město ANSBACH, sídlo
rodu od 14.st. jako braniborští markrabí (hrobka), roko
ková rezidence rodu Hohenzollernů, prohlídka a zahrady
2. den: nejvýznamnější sídla rodu Hohenzollernů:
SIGMARINGEN, překrásné město se zachovalým hradem na vysokém ostrohu nad řekou Dunaj, rodiště
rumunského krále Ferdinanda Rumunského z rodu Hohenzollernů, prohlídka zámku a přejezd na hrad
Hohenzollern, od středověku sídlo rodu a vládli Prusku
a Braniborsku do konce 1. sv. války, prohlídka, podvečer
ve městečku HECHINGEN, původně patřící klášteru St.
Gallen a domov dynastie Hohenzollern, možnost večeře
3. den: přejezd do Bavorska a prohlídka zámku Ca
dolzburg, historie od 12. st. a místo odkud Hohenzollernové Francii, (výstava Hrad a jeho pánové), cesta přes
NEUSTADT AN DER AISCH a oběd v typické německé
Biergarten Baumhaus, dle času hrad Plassenburg, od
14. st. sídlo Hohenzollernů, přes BAYREUTH s rezidencí rodu a markraběcí operou, návrat do Ph do 23 h.
Zájezd se realizuje od 18 osob.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (80 €).
Příplatky 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč komplexní pojištění.

A165 – Vídeň a zámky po
stopách rodu Habsburků
Vídeň, dřívější císařská metropole a stále centrum kultury plné života, se zámky Habsburků a paláci vznešených rodů, s řadou muzeí, zahradami a parky. Vydejte
se po stopách slavného rodu Habsburků.
A
B
B
A

19.4.– 20.4.
Velikonoce
17.5.–19.5.* Habsburkové
21.9.–22.9. Habsburkové
23.11.–25.11.
Advent

3.390,4.690,3.390,3.390,-

německo • RAKOUSKO

A187

Po stopách Wittelsbachů

A — Kultura a příroda Evropy

zámek Ehrenburg (zdroj: Wikimedia/Störfix)

91–285
91–286
91–287
91–288

A) Vídeň, Schönbrunn, Schloss Hof a trhy
Dvoudenní zájezd s důrazem na rod Habsburků, VÍDEŇ, chrám sv. Štěpána, náměstí Marie Terezie, Hofburg, habsburské sídlo, Muzeum Sissi, velikonoční/
adventní trhy, zámek Schönbrunn, a barokní zámek
Schloss Hof, rodinná sídla Habsburků s nádhernými
zahradami.

B) VÍDEŇ, Schönbrunn i Laxenburg a Baden
Dvoudenní zájezd s programem VÍDEŇ, Hofburg,
habsburské sídlo, Muzeum Sissi s císařskými apartmány, návštěva Zlaté klenotnice, augustiniánský svatební
kostel Habsburků, hrobka rodu Habsburků, cukrárna
Demel, kde císařovny mlsaly, LAXENBURG, prohlíd
ka zámku, oblíbené sídlo císařské rodiny, vodní zámek
Franzensburg, BADEN u Vídně, Císařské zahrady,
VÍDEŇ, zámky Horní a Dolní Belveder, zámek Schön
brunn, a park Lainzer Tiergarten s vilou Hermes, návrat před půlnocí
Cena zahrnuje doprava autobusem, *2/1x hotel ve Vídni, *2x/1x snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, příp. pobytové taxy, jízdenky, vstupné do objektů, muzeí a na výstavy (50–80 €).
Příplatek *1.300/650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek *96/90 Kč za komplexní pojištění.
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A190

A191

A192

Mulhouse – Fribourg (Unesco) – Ženevské Jezero –
Vinice Lavaux (Unesco) – Aigle – Průsmyk sv. Bernarda – Martigny – Aletschský Ledovec (Unesco) – Sion –
Chamonix – Aiguille du Midi (Unesco)

Švýcarsko je zemí hor, hřebenů, štítů a vůbec
všech těch vysokohorských záležitostí. Přidejte do
tohoto kokteilu průsmyky, horská jezera a malebná
městečka a máte tu mozaiku, kterou vám nabízí
tento zájezd.

Chcete poznat půvab švýcarských hor z oken vlaku či
zubačky, spatřit panoramata, která jinak neuvidíte,
a pokud jste alespoň trochu milovníci železnice, obdivovat velkolepé dílo stavitelů horských tratí? Pokud
ano, tohle je zájezd pro vás.

Švýcarskem za bernardýny,
nejvyšší horou a ledovcem

A — Kultura a příroda Evropy ŠVÝCARSKO

2.7.–7.7.

svátek

11.190,-

92–321

1. den: odjezd v ráno z ČR (Br, Ji, Pha, Pl a po trase dle dohody; svoz od 4 os. Ol), večer ubytování v alsaském městě MULHOUSE, procházka historickým centrem, možnost ochutnat alsaskou specialitu Flam Kuchen
2. den: středověké město FRIBOURG– , gotická katedrála sv. Mikuláše, jedna z nejstarších věží v zemi se 13
zvony, možnost jízdy historickou lanovkou do starého
centra, cesta kolem Ženevského jezera, svahy s vinicemi u LAVAUX– , vinařská vesnička AIGLE s jedním
z nejkrásnějších švýcarských zámků – dnes muzeum vinařství, ubytování v srdci horské oblasti Col des Mosses, večeře
3. den: cesta oblastí Wallis s překrásnými výhledy na vinice, průsmyk Sv. Bernarda (2.473 m) mezi Švýcarskem a Itálií, dodnes fungující hospic (útulek) sv. Bernarda
s chovnou stanicí bernardýnů, město kultury MARTIG
NY spjaté s mecenášskou rodinou Gianadů, sochy Rodena a Henry Moora, muzeum bernardýnů, muzeum
nadace Pierre Gianadda (Van Gogh, Picasso, Cezanne,
Lautrec, soukromá sbírka starobylých vozů, sochy a Vinciho) večeře
4. den: cesta do regionu Wallis, ojedinělý přírodní klenot
ledovec Aletsch– (cca 23 km), cesta z vesničky Fiesch do střediska Fiescheralp ( 2.212 m), výjezd až do horní stanice Eggishorn (2.869 m), nejkrásnější pohledy na
celý Aletschský ledovec a magický svět alpských čtyřtisícovek, SION, město švýcarského kantonu Wallis,údolí řeky Rhony, mocné biskupství, bazilika Notre-Dame-de-Valére, večeře
5. den: CHAMONIX, možnost výjezdu nejvýše po
loženou lanovkou v Evropě na Aiguille du Midi
(3.842 m), panoramatické výhledy pod nejvyšším vrcholem Evropy Mont Blanc, večer odjezd do ČR
6. den: příjezd do ČR ráno (T2)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje s přísluš.), 4x snídani, 3x večeři, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, lanovky a vstupné (80 CHF + 60 €).
Sleva 1.000 Kč pro 3. osobu na přistýlce.
Příplatek 2.500 Kč za 1lůž. pokoj (omezené množství).
Příplatek 255 Kč za komplexní pojištění.

Glacier Express
a Matterhorn

Krásy švýcarských Alp
a Bernina Express

3.8.–10.8.

so–so

11.390,-

92–322

1. den: odjezd z Prahy večer (Pa, HK, Pl)
2. den: turistika v okolí ANDERMATTU, lanovkou na
Gemstock, zpět na Gurschen, pěšky zpět do Andermattu naučnou lesní cestou nebo přes Hospental, v případě nefunkčnosti lanovky trek kolem Goscheneralpsee.
3. den: výlet do údolí Předního Rýna, busem do průsmyku Oberalpass (2.040 m), pěší túra (6 hod.) k jezeru Tu
masee k pramenům Rýna, možnost výstupu až na hřeben Pazoly. výhledy na hřebeny Bernských Alp, sestup na
Oberalpass nebo až do Andermattu
4. den: průsmyk Furkapass, možnost navštívit ledovco
vou jeskyni, túra s výhledy na ledovce (Muttgletscher),
vysoké štíty i do údolí Rhony, konec na vrcholu Tällistock
(2.861 m – 4,5 hod.)
5. den: návštěva italské části Švýcarska, městečko BIASCADO, LUGANO na břehu stejnojmenného jezera, MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“,
CASLAN, muzeum čokolády s ukázkou její výroby, hlavním město kantonu BELLINZONA– se 3 hrady
6. den: údolí Maderanertal, obklopené hlavními vrcholy centrálního Švýcarska, výjezd místním autobusem
a lanovkou, pěšky k horskému jezeru Golzernsee,
okružní výlety s úžasnými výledy či koupání
7. den: rétorománská část Švýcarska, průsmyk Julier,
městečko POSCHIAVO, přestup na horský vláček
„Bernina“– , přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie, vyhlídky, horské
středisko SV. MOŘIC, večer odjezd zpět do ČR
8. den: příjezd do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování (2lůž.
pokoje s přísl.), 5x plná penze (balíčky místo oběda) –
česká kuchyně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, jízdné na místní dopravu, lanovky a vstupy.
Příplatek 3.250 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 460 Kč jízdné horský vláček.
Příplatek 256 Kč za kompl. pojištění.

Vláček Bernina express

LAVAUX, vinice nad Ženevským jezerem
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Zemí hor a železnic

Švýcarsko jsou hory nebo jezera?

Švýcarsko – země bernardýnů

14.6.–17.6.
20.9.–23.9.

pá–po
pá–po

11.590,11.190,-

92–323
92–324

1. den: odjezd ráno přes Německo a Rakousko kolem
Bodamského jezera do Švýcarska, průsmyk Brünig, fo
tostop v průsmyku Grimsel s výhledem na Alpy a ledovec Rhonegletscher, ubytování v Saas-Almagell
2. den: Täsch, zubačkou do Zermattu, alpským met
rem na Sunnegg (2.288 m n.m), pyramida Matter
hornu lemovaná věncem okolních čtyřtisícovek, ZER
MATT s dřevěnými walliskými domy a mondénními
hotely, kabinovou lanovkou na Kreuzboden a dále na
Hohsaas (3.098 m n. m.), krásné výhledy, lanovkou zpět
do Saas-Grundu, SAAS‑FEE, alpské středisko obklopené 13 čtyřtisícovkami a ledovci, prohlídka
3. den: BRIG, krátká prohlídka, nástup do Glacier Ex
pressu, nejpomalejšího rychlíku na světě, cesta
nejkrásnějšími partiemi švýcarských Alp, které je možno obdivovat z klimatizovaných panoramatických vozů
s částečně prosklenou střechou, objednaný oběd je servírován během jízdy, cesta hlubokým údolím Rhony
podél dřevěných domů a vesnických kostelíků, v jednom
místě se vlak otočí v tunelu o 270 stupňů a vystoupá přitom o 150 metrů, za Oberwaldem jízda 20 minut 15 km
dlouhým tunelem Furka do Andermattu, přepřehání na lokomotivu s ozubnicovým pohonem, stoupání do průsmyku Oberalp (2.033 m n. m.), nejvyššího bodu trasy se stejnojmenným horským jezerem, sjezd do
Disentisu s benediktinským klášterem, přepřažení na
normální lokomotivu, Rýnská soutěska, průjezd soutěskou Schyn, zde začíná trať přes průsmyk Albula–
, krajina zelených horských luk, viadukt Landwasser,
stoupání z Bergünu do Predy, na 12,6 km překonává
vlak výšku 416 m, tunel Albula dlouhý 6 km, údolí Engadin, klesání do Svatého Mořice, výstup z vlaku, odjezd
busem podél toku Innu do ČR
4. den: návrat ráno (In)
Cena zahrnuje 2 noci se snídaní v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), 1x večeři, dopravu autobusem,
cestu Glacier Expressem na trase Brig‑Svatý Mořic, průvodce, mapu Švýcarska s informacemi; nezahrnuje pobytovou taxu 7 CHF/os./noc, (platí se hotově v hotelu),
po zaplacení je zdarma lanovka na Hohsaas
(3.098 m n. m.), komplexní pojištění, lanovky (35 CHF).
Příplatek 1.000 Kč za1lůž. pokoj.
Příplatek 800 Kč za 1x oběd
v Glacier Expressu
Příplatek 196 Kč za komplexní
pojištění.
Sleva 800 Kč za dítě do 16 let.
Sleva 500 Kč za 3. a 4. osobu na pokoji.

Ledovec na Gornergrattu

Po dobrém obědě s pohledy na Matterhorn sejdete do Zermattu

Na vrcholu hory Pilatus

Milujete Švýcarsko, zemi hor jezer, alpských velikánů i technických vymožeností a máte slabost pro vláčky a rádi cestujete v malé skupině a neobvykle? Pojeďte s námi do Švýcarska lůžkovým vlakem na
eurovíkend do dvou metropolí – Curych a Luzern.
Zažijete víkend plný překvapení, technických zázraků,
úchvatných vyhlídek na Alpy z hory Pilatus, vyzkoušíte různé vlaky, lanovky, lodě. Poznáte historii i významné památky, jedinečné dopravní muzeum v Luzernu.
A pozor! ...lůžkový vlak, ubytování v centru Luzernu a malá skupina.
18.9.–22.9.

st–ne

13.790,-

91–325

1. den: večer odjezd z Prahy hl.n.,(Tá, ČB), lůžkovým
vlakem do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do CURYCHU, centrum bankovnictví a hodinek, velkolepá budova nádraží Bahnhof, luxusní nákupní třída Bahnhofstrasse, nejdražší ulici Evropy
do historického centra, muzeum hodinek, staré město,
katedrála Fraumünster (vitráž M. Chagalla), Wasserkirche a Grossmunsten, relax u Curyšského jezera, pavilon
Le Corbusier, v podvečer vlakem do LUCERNU, ubytování v centru, večerní atmosféra u řeky Reuss a Kaplového mostu, pohledy na osvětlenou moderní architekturu
3. den: LUZERN, historické centrum kantonu, středověké Staré město, náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí, dřevěné mosty přes řeku Reuss – Kapellbrücke a Spreuerbrücke, procházka po hradbách, fakult.
plavba lodí po Vierwaldstättském jezeře nebo jedinečná místní muzea: rozsáhlé dopravní muzeum (železnice, stavba Gotthardského tunelu – nejdelší železniční tunel na světě, švýcarské silnice, lanovky, mosty,
letecká a kosmická doprava), Muzeum Rosengart (Picasso a Paul Klee), muzeum Richarda Wagnera, možnost ochutnání místních specialit
4. den: LUZERN, jezero a hora Pilatus s lehkou turistikou, Goldene Rundfart – Zlatá okružní cesta (kombinace lodě, vlaku, lanovky a zubačky, Kriens, Pilatus,
Alpnachstadt), využijeme Pilatusbahn – nejstrměj
ší zubačkou na světě a visutou lanovku, hora Pila
tus s rozeklaným vrcholem (2.133 m), lodí s výhledy na
Alpy, turistika Dračí stezkou, návrat do Luzernu, pro
zájemce moderní architektura kongresového a nákupního centra, budova KKL na nábřeží (arch. Jean Nouvel), v podvečer vlakem návrat do CURYCHU, občerstvení a nákupy, večer odjezd lůžkovým vlakem do ČR
5. den: návrat do ČR dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných obměn programu vzhledem k aktuálnímu jízdnímu řádu a počasí.
Cena zahrnuje zpáteční jízdenku na noční vlak s lůžkem
Praha-Curych, zpáteční jízdenku Curych-Luzern, 2x hotel v centru Luzernu, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakult. služby, další vlaky, lanovky, lodě a MHD, vstupné (60 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1ůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč záloha za lanovku a zubačku na Pilatus (od 10 osob).
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A194

Ochutnávka Švýcarska s lázněmi a turistikou
Babí léto v Lucernu a ve švýcarském kantonu Wallis a Vaud pro turisty, milovníky hor i termálních lázní, ale i pro gurmány. Turisté si dopřejí procházky v horách a u jezera, fotografové ocení úžasné pohledy na Matternhorn, romantici krásné horské chalupy, jízdu vláčkem a barvy podzimu a gurmáni tradiční švýcarské speciality – rösti, raclette, sýry, sušené maso, víno, rivellu, ricolu, meringues, birnenbrot a samozřejmě i čokoládu…ochutnáte prostě
všechno, i luxusní bydlení!
24.9.–29.9.

út–ne

10.990,-

91–326

1. den: odjezd z Prahy v 20 h (Pl a po trase; svoz od 4 osob:
HK, Pa za 300 Kč; Br za 400 Kč), transfer do Švýcarska
2. den: historické centrum země LUZERN, středověké Staré město s dřevěnými mosty Kapellbrücke
a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění,
hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí, variantně fakult. zubačkou (nejstrmější ozubnicová
trať na světě) na Pilatus, cesta lanovkou nebo variantně lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále možnost návštěvy jedinečného dopravního muzea Verkehrshaus
der Schweiz, historie a budoucnost železnice, stavba
Gotthardského tunelu (nejdelší železniční tunel na světě), švýcarský silniční systém, mosty a lanovky, přejezd na
ubytování k Interlakenu
3. den: odjezd z hotelu v 10 h, město vína SIERRE s romantickým zámečkem Château des Vidommes ze 16.
st., vinotéka – ochutnávka, vzorová vinice s jedinečnými
místními bílými i modrými odrůdami jako Chasselas, Arvine nebo Humagne rouge, cesta kouzelným údolím Sierre,
SION, krátká zastávka v hlavním městě kantonu a procházka městem se 2 hrady obklopenými vinicemi, megality a starou čtvrtí, katedrála, radnice, přejezd na ubytování
do LEUKERBADU, možnost koupání v termálních lázních
od 17 do 20 h, možnost indiv. večeře v hotelu
4. den: výlet k Matterhornu do ZERMATTU, horským
vlakem z TÄSCH do Zermattu po trase Ledovcového
expresu (Glacier Express), ZERMATT, procházka městem, příp. Alpines Museum, fakultativně možnost výjezdu
zubačkou na Gornergrat (3.131 m) nebo na Malý Matterhorn (3.883 m) nebo Sunnegga, odkud je možno se vydat
na Gourmetweg (gurmánskou stezku) – lehká turistika
(3h) stezkou s horskými usedlostmi „nejen pro gurmá-

Málokde chutná víno tak, jako na gurmánské stezce

ny“– každý chod či víno v jiné horské chatě, cestou možnost oběda – Walliský talíř, jedinečné vyhlídky na nejfotografovanější švýcarskou horu Matterhorn, odjezd zpět
do LEUKERBADU, možnost večeře s rösti v Leukerbadu
5. den: horské údolí Bagnes, kde vznikají kvalitní sýry
a podle legendy tu vznikl i slavný raclette, krásná vesnice
uprostřed pastvinnejlepší, oblast horských černých bojových krav, fakultativně oběd s raclette s výběrem typických uzenin a horských sýrů a švýcarských vín, možnost
nákupu sýrů, cesta k Ženevskému jezeru (Lac Léman)
a vodnímu hradu Chillon (fotopauza), cesta do BRO
CU, čokoládovna Callier, ochutnávka různých čokolád
a čokoládových bonbónů a možnost nákupu, dále nej
krásnější švýcarské vesnice GRUYÈRES z 11. st., prohlídka středověkého městečka, hrad (exteriér) a kavárna H. R. Gigera – autora výpravy filmu Vetřelec, možnost
ochutnání vyhlášené speciality sladký meringues s dvojitou šlehačkou nebo místních specialit se slavným sýrem
Gruyéres, odjezd pozdě večer
6. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám a průběhu slavností, změna programu je vyhrazena.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel*** u termálních lázní, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, vstupné, ochutnávky, lázně, vlaky a lanovky (150 CHF).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč záloha za zubačku a lanovku na Pilatus (od 12 osob).
Příplatek 680 Kč za 1x oběd rösti.
Příplatek 800 Kč záloha na oběd s raclette.
Příplatek 255 Kč za komplexní pojištění.

ŠVÝCARSKO

Švýcarsko nočním vlakem
Curych a Luzern

A — Kultura a příroda Evropy

A193

Termály v Leukerbadu přímo pod vrcholy hor

Pilatusbahn, nejstrmější zubačka světa
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Nejkrásnější palócká vesnička Hollókö

RELAXACE,
TERMÁLY A VÍNO

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

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.

B1 – Maďarsko,
víno a termální lázně
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. Vykoupete se až ve čtyřech termálních lázních: Eger, Hajdúszoboszló, jeskynní lázně Tapolca, Széchényi.
7.5.–12.5.

út–ne

9.790,-

91–327

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Br, Bc; svoz od 4 os.: HK,
Pa), transfer přes Slovensko
2. den: EGER, maďarské baroko, bazilika, hrad, mina
ret a koupel v termálních lázních, „údolí krásné paní“
s vinnými sklípky, možnost ochutnávky známého vína
Leányka či Egri Bikavér, cesta maďarskou pustou, ho‑
tel s vlastními malými termálními láz němi, večeře
3. den: termální lázně HAJDÚSZOBOSZLÓ, venkovní
i vnitřní bazény, park s jezerem, maďarský guláš, langoše;
plavecké bazény s mořskými vlnami a možnost animačních programů, řada plaveckých bazénů, nejmodernější Wellness city, odpoledne NP HORTOBÁGY– , Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně,
fakult. exkurze bryčkou po pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, jezdecké umění hajduků ...a k svačince
třeba hálászlé, Miskolc-Tapolca, večeře
4. den: Babí léto v NP Bukové hory: MISKOLC, úz‑
kokolejným 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– , okružní jízda městem, pěší procházka hradní čtvrtí (Královský palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám), parlament, jízda 1. metrem na evropském
kontinentu, náměstí Hrdinů, koupání v lázních Széche‑
nyi, fakult. večeře ve stylové restauraci s vínem
a folklórním programem, pozdě večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy ráno
CK si vyhrazuje právo záměn programu dle počasí.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel/penzion
(2–3lůž. pokoje), 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, jízdu vláčkem a drožkou,
lázně, ochutnávku vína (18.500 HUF).
Příplatek 2.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za večeři s vínem a folklórním programem.
Příplatek 130 Kč za ochutnávku vína v Egeru.
Příplatek 192 Kč komplexní pojištění.
Termální lázně, které vyzkoušíte: Eger, městské termální lázně s parkem, krytá i venkovní část (voda 32–38 ˚C,
léčba pohybového ústrojí); Hajdúszoboszló, obrovský
lázeňský park, voda až 38 ˚C s obsahem jódu a sloučenin
síry (pohybové ústrojí, gynekologické a kožní potíže); zážitkové hotelové lázně s léčivou vodou; Miskolc Tapol‑
ca, moderní jeskynní termály s masážními proudy i s venkovními bazény, voda 32–36 ˚C; Széchenyi a Gellért
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; Sarvár supermoderní zážitkové lázně; Moson‑
magyarovár, moderní termální lázně v centru města
(32–34 ˚C), s údajně nejbohatší minerální léčivou termální vodou v severním Maďarsku; moderní lázně Kehida.
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Oslavte vinobraní maďarským čardášem

B2

B3

Chcete si s námi zahrát na jaro, které přišlo dříve? Pojeďte do teplejšího kraje, do teplé vody a ještě navíc
na Velikonoce: do Egeru a vesničky UNESCO HOLLÓKŐ na největší palócký festival. Jarní zájezd za
termálními lázněmi, památkami i velikonočním folklórem Maďarska. Čeká vás slavný zámek, barokní skvost
Eger, koupání hned v několika termálních lázních, víno a maďarská kuchyně. Tomu říkáme wellness
Velikonoce! A bez nočního přejezdu! Hotel***
s vlastními termálními lázněmi. Lázně Eger, Egerszalók.

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.

Termální wellness
Velikonoce a UNESCO

19.4.–22.4.

Velikonoce

8.590,-

Eger, Tokaj, termály,
víno a slavnosti

91–328

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (Br, Bla a po trase, HK a Pa
svoz od 4 osob), transfer přes Slovensko, dle času zastávka v GÖDÖLLÖ, královský zámek a zahrady, ubytování,
koupání v hotelu*** v centru EGERU, večeře a večerní
procházka lázeňskou částí města
2. den: EGER, město baroka a vína, celodenní poho‑
da v termálních lázních, na 150 chráněných barokních
domů, náměstí s chrámem (K. I. Dientzenhofer), hrad
s původním biskupstvím, turecký minaret, vinotéka, ho‑
tel s vlastními termálními lázněmi a přístupem do
areálu městských lázní Eger – celodenní pohoda v hotelových lázních, masáže a turecké lázně a wellness za
příplatek, večeře, ochutnávka vína a atmosféra „údo‑
lí krásných paní” s vinnými sklepy v Egeru
3. den: termální lázně Egerszalók, moderní areál původně přírodních lázní „maďarské Pamukkale“, saunový svět, procházka v přilehlém přírodním parku s travertinovým termálním svahem, návrat na ubytování, večeře,
večerní vinárna nebo cukrárna v centru
4. den: Velikonoce v HOLLÓKő– , palócký festival, tradiční architektura, lidové kroje a velikonoční zvyklosti, lidový trh a umělecká řemesla, maďarská kuchyně, návrat
do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo záměn programu dle svátků.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel***
s vlastními lázněmi, vstup do městských lázní, 3x polopenzi (švédské stoly), průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, ochutnávku vína v Egeru s pohoštěním, další
termální lázně, vstupné do objektů (20.000 HUF ).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 130 Kč za ochutnávku vína (od 20 os.).
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Pobyty v termálních lázních s vlastní dopravou

Bohatá nabídka individuálních pobytů v termálních
lázních po celém Maďarsku.
Doporučujeme, Eger, Tapolca, Kéhida, Zalakaros,
Sárvár, Hajdúszoboszló, Bükfürfo, Mosonmagy‑
aróvár a Budapešť v cenách již od 890 Kč/os./noc.
Informace v CK nebo na www.geops.cz.

30.5.–2.6.
3.10.–6.10.

slavnost vína
vinobraní

5.390,5.390,-

91–329
91–330

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h, (Br; svoz od 4 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 MISKOLC-TAPOLCA
3. den: Barlangfürdö, koupání a relaxace v jeskynních
termálních lázních Tapolca, návštěva pověstné vinařské
oblasti TOKAJ– , na jaře účast na „festivalu Tokajské‑
ho 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 do 23 h
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálnímu stavu slavností. V případě zrušení termínu slavností jsou změny programu vyhrazeny.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x penzion (2lůž.
pokoje), 2x polopenzi, vstupné na festival, ochutnávku
tokajského vína, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění (128 Kč), ochutnávku vína s malým občerstvením
v Egeru, vstupné, ochutnávky při slavnostech a termální
lázně (18.500 HUF).
Příplatek 1.200 Kč za 1 lůžkový pokoj.
Příplatek 130 Kč za ochutnávku vína s pohoštěním
v Egeru (od 20 osob).
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.
Ubytování: v rodinném penzionu v Miskolc–Ta‑
polca 200 m od lázní, 2lůž. pokoje s přísl., jídelna a společenská místnost, bar.
Lázně: Eger: lázeňský areál přímo v centru města;
Miskolc–Tapolca, jeskynní termály s masážními proudy a lázeň
ským parkem, voda
32–36 ˚C s minerály.
Popis viz. zájezd
B1.

Aktuální nabídka zájezdů
do lázní
www.termalnilazne.cz

Relax v termálních lázních Eger

Termální jeskynní lázně Tapolca

Sárospatak, knihovna (wikimedia/D. E. Andor)

Eger, kostel od K. I. Dientzenhofera

B4

B5

B6

Pobyt v lázních Harkány s mnoha nej. Snad nejslavnější karneval Evropy hned po benátském je v Maďarsku v historickém Moháči, místě slavné bitvy tak blízko
u nejoblíbenějších lázní Harkány a Villány s nejchutnějším vínem. Slavnost Busojárás je nehmotným dědictvím UNESCO. Termální lázně: Harkány.

Chcete si s námi užít léta, které odchází nejpozději? Pojeďte do teplejšího kraje, do teplé vody v lázeňském městě Egeru. Víkendový zájezd za termálními lázněmi, památkami a vínem Maďarska. Čeká vás
slavný zámek, barokní skvost Eger, koupání hned
v několika termálních lázních, víno a maďarská kuchyně a bydlíte v hotelu*** s vlastním wellness.
Tomu říkáme wellness víkend! A bez nočního přejezdu! Lázně Eger, Egerszalók.

Čeká vás to pravé, nefalšované, původní Maďarsko! Jeho bohatá historie, tradice a zvyky, ale hlavně
Tokajský vinařský region, všudypřítomné výtečné víno
i koupel v termálech. V doprovodu jediného Čecha,
vinaře a historika žijícího v Tokaji.

1.3.–6.3.

pá–st

6.390,-

91–331

1. den: odjezd z Prahy v cca 23 h, (Br, Bla a po trase), přes
Slovensko do Maďarska
2. den: Székesfehérvár, kulturní centrum maďarského království, korunovační katedrála sv. Štěpána,
KALOCSA, centrum papriky, pokladnice a arcibiskupský palác, cesta na ubytování v lázeňském městě HAR‑
KÁNY, 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– , nej‑
slavnější masopustní karneval Evropy: muži v kožiších a s pestrými maskami busó, průvody masek a krojů
zahánějí zimu (původně pohanský rituál – nyní symbolické zahánění Turků), dle aktuálního programu zpěvy
a tance, pohřbívání Zimy do Dunaje, gastronomické speciality a řemeslný trh, návrat pozdě večer
4. den: HARKÁNY, celodenní pobyt v areálu lázní,
možnost zajištění masážé a léčeb. procedur, fakultativně
večeře v typické csardě, zábava s harmonikou
5.–6. den: dopoledne relaxace v lázních, PÉCS (Pětikostelí) – , město s mešitou 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 autobusem, 3x hotel, 3x snídani, 1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné a termály (12.500 HUF).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 550 Kč za večeři s hudbou (pečená kachna).
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

B18 – Zážitkový
víkend v Parku Energie
a v termálech Lenti
Pojeďte načerpat pozitivní energii do kraje kde se
stýkají země Maďarska, Chorvatska, Slovinska a Rakouska a kde se potkává léčivá magnetická energie země a léčivé termální prameny. Termální lázně Lenti,
meditační Energetický park Sv. Jiří. Potěší Vás vyhlídková jízda lesní železnicí i úzkokolejkou, vzácné arboretum Budafa i Kámoni a chuť slovinského vína a místních specialit. Energetický park svatého Jiří
a hotelového wellness ZDARMA!
19.9.–22.9.

čt–ne

7.490,-

Babí léto s termálními
lázněmi v Egeru

26.9.–29.9.

svátek

7.990,-

Zážitkové toulky po Tokaji
za historií a vínem

91–332

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Br, Bla a po trase dle dohody), přejezd přes Slovensko, krátká zastávka v GÖDÖLLÖ,
královský zámek a zahrady, ubytování v hotelu*** Flora
v centru EGERU s vlastními termálními lázněmi a pří‑
stupem do areálu městských lázní Egertermálfürdö
– wellnesscentrum (vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aromasauna; masáže a turecké lázně a wellness za příplatek),
relax v termálech, večeře a večerní procházka lázeňskou
částí města
2. den: EGER , celodenní pohoda v termálních láz‑
ních, pro zájemce prohlídka města baroka a vína, na
150 chráněných barokních domů, náměstí s chrámem
(K. I. Dientzenhofer), hrad s původním biskupstvím, turecký minaret, vinotéka, odpoledne možnost koupání,
večeře
3. den: EGER, celodenní pobyt v termálních láz‑
ních Egertermálfürdö nebo variantně busem cesta mezi
vinohrady, termální lázně Egerszalók, moderní areál
původně přírodních lázní „maďarské Pamukkale“, saunový svět, procházka v přilehlém přírodním parku s travertinovým termálním svahem, možnost zajistit si báječné masáže nebo sauny, v podvečer výlet do „údolí
krásných paní“ s vinnými sklepy v Egeru, ochutnáv‑
ka typických vín leanyka a bikavér, návrat na hotel, večeře a možnost večerního posezení v některé čardě nebo
vinárně v centru Egeru
4. den: dopolední termály, odjezd do BUDAPEŠTI, projížďka metropolí Maďarska, Városliget, Buda a hradní
čtvrť, Matyášův chrám, vyhlídka z vrchu Gellért na metropoli a mosty přes Dunaj, návrat do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám vzhledem ke
svátkům.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel*** s vlastními lázněmi, vstup do městských lázní, 3x polopenzi
(švédské stoly), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, další termální lázně a vstupné (20.000 HUF ).
Příplatek 2.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 130 Kč za ochutnávku vína v Egeru.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

91–389

Podrobný program zájezdu najdete na straně 72 nebo
na www.geops.cz.

Termální lázně Harkány

Pohoda a slunko v termálech Egeru

18.9.–22.9.

st–ne

8.690,-

91–333

1. den: pozdě večer nočním vlakem z Prahy do Košic
2. den: příjezd ráno, KOŠICE, vstupní brána do Zemplína a Tokaje, gotická katedrála sv. Alžběty, historické náměstí se zpívající fontánou, Urbanova věž s arkádovou
chodbou, budova Jakabova paláce, bývalé dočasné sídlo prezidenta Dr. Edvarda Beneše, cesta do maďarské‑
ho Tokaje: návštěva jedné z největších porcelánek
Maďarska v HOLLÓHÁZE, možnost nákupu, návštěva
středověkého hradu Füzér z 13. st. na vysoké skále
s výhledy, dočasné místo uložení korunovační Uherské
svaté koruny, SÁROSPATAK, jednoho z center Tokajského vinařského regionu, dočasné působiště Jana Ámose
Komenského, ubytování, ochutnávka 6 vzorků tokaj‑
ských vín s občerstvením
3. den: SÁROSPATAK, maďarské „Atény na řece Bodrogu“, impozantní knihovna zdobená stropními freskami, přes 30.000 svazků, středověký hrad a letní zámeček,
expozice muzea „Tokajského vína“, BODROGKERE‑
SZTÚR, unikátní manufaktura na výrobu tokajské‑
ho vinného octa s ochutnávkou vinných, jablečných,
balsamikových tokajských octů, možnost nákupu, návštěva královských vinných sklepů Dereszla z 16. st.
s ochutnávkou 3 vzorků tokajského vína, město TO‑
KAJ na soutoku 2 maďarských řek Tisy a Bodrogu, obec
TARCAL a lehký výšlap na nejvyšší tokajskou horu Plešivec se sochou Krista, zastávka v typické tokajské obci
Mád, obec HERCEGKÚT s vinnými sklepy pod zášti‑
tou UNESCO, ochutnávka vín s občerstvením
4. den: dopolední relaxace a koupání v lokálních láz‑
ních SÁROSPATAK, Muzeum maďarského jazyka, centrum bývalého župního města SÁTORALJAÚJHELY, výlet
lanovkou na nejvyšší horu Zemplínsko‑tokajských
kopců, výhledy do kraje, cesta na Slovensko do MALÉ/
VELKÉ TRNĚ, ochutnávka slovenských tokajských
vín s lehkým občerstvením, možnost nákupu, návrat
na ubytování, možnost návštěvy vinárny
5. den: středověký hrad Boldogkőváralja s krásnou
vyhlídkou, vesnička VISZOLY, místo prvního překladu Bible do maďarského jazyka, reformovaný kostel z 13 st.
s freskami a s vystavenou kopií prvního překladu bible,
městečko GÖNC, tradice výroby dubových sudů pro tokajské víno, jediný zachovalý „Husitský dům“ z 15. st.,
přejezd do KOŠIC, rozloučení s regionem a dárek pro každého, odpoledne vlakem do Prahy, příjezd po 22 h
Cena zahrnuje jízdenku nočním vlakem Praha‑Košice
s příplatkem za lehátko v 4–6místném kupé, jízdenku
Košice‑Praha s místenkou, dopravu mikrobusem dle programu, 3x pension se snídaní, 4x ochutnávku vín s občerstvením, 1x ochutnávku vinných octů, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, lanovku, lázně a další vstupné
(15.000 HUF)
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč za lůžko v nočním vlaku do Košic
(3lůžkové kupé), 1.400 Kč/os v kupé pro 2 osoby.

Maďarsko a termály

Karneval Busójárás
v Moháči, termály Harkány

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Busójárás – nejslavnější karneval v Maďarsku

Vinice Tokaje
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Parlament – symbol Budapešti

B7

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

Budapešť, Bratislava,
krásy Dunajského ohybu,
památky a termální lázně
Budapešť s termálními lázněmi a muzei
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 s ubytováním v Budapešti.
Lázně: Szeéchenyi a lázně hotelu Gellért, v červenci také lázně Győr, v říjnu a v listopadu
i Mosonmagyarovár.
A
A
B
B
C

4.5.–7.5.
*4.7.–7.7.
27.9.–29.9.
26.10.–28.10.
29.11.–1.12.

svátek
svátek
pá–ne
svátek
advent

5.790,5.790,4.990,4.990,4.990,-

91–335
91–336
91–337
91–338
91–339

A: Budapešť, Bratislava i lázně Győr

Pohodový zájezd s termály bez nočního přejezdu.
1. den: odjezd z Prahy v 7 h, (Br, Bla a po trase, HK a Pa svoz
od 4 osob za 300 Kč), romantika hradu Devín, BRATISLA‑
VA, město na Dunaji a metropole Slovenska, Bratislavský
hrad, paláce ve starém městě, most SNP, vyhlášené cukrárny a hospůdky, ubytování na okraji centra Bratislavy
2. den: krásy dunajského ohybu: královské sídlo Uher
OSTŘIHOM, korunovační katedrála, Dunajský ohyb se sídlem uherských králů VISEGRÁD, SZENTENDRE, památky
jihoslovanské kultury, muzeum marcipánu, přejezd do BUDAPEŠTI na ubytování
3. den: BUDAPEŠŤ– , okružní jízda městem, BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), PEŠŤ a její centrum, 1. metro na evropském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, koupání v termálních lázních Széchenyi, var.
návštěva galerie, ZOO či Vidámparku, podvečerní projížďka, večeře s vínem ve stylové restauraci s folklórním
vystoupením
4. den: BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci utca, nákupy, chrám sv.
Štěpána, fakult. koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért nebo dle výběru např. lázně Palatinum, fakult.
pravá maďarská palačinka na rozloučenou, výhled na budovu Parlamentu, odjezd, návrat do půlnoci
*4. den: barokní GYŐR, prohlídka města na soutoku tří
řek, koupání v termálech, příjezd do ČR do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v lázních.
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel (2–3lůž. pokoje,
1x Slovensko, 2x Budapešť), 3x polopenzi–z toho 1x večeře
s folklórním vystoupením, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lázně (24.000 HUF).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

B: Budapešť a lázně Mosonmagyaróvár

Bez nočního přejezdu, v době státních svátků!
1. den: odjezd v 6.30 z Prahy (Br, Bla a po trase, HK a Pa svoz
od 4 osob za 300 Kč), termální lázně Mosonmagyaró‑
vár, historické centrum a koupel v termálech
2. den: BUDAPEŠŤ, PEŠŤ a její centrum, 1. metro na evrop
ském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, koupání v termálních lázních Széchenyi,večeře s vínem ve stylové restau‑
raci s folklórním vystoupením
3. den: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův
chrám, palác), fakult. koupel v luxusních termálních láz‑
ních hotelu Gellért nebo individuálně muzea a galerie,
odjezd odpoledne, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel v Budapešti, 2x polopenze včetně večeře s folklórním vystoupením, průvodce;
nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné, lázně (20.000 HUF ).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.
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Velikonoce ve skanzenu v Szentendre

B7a

B8, B9

Velikonoční Budapešť
a skanzen Szentendre

Lázně Zalakaros a Sárvár
Pobyt v oblíbených lázních Zadunají.

Dva dny v Budapešti s 1 nočním přejezdem, 2x termály a Velikonoční pondělí ve skanzenu Szenten
dre. Szentendre je centrem lidové kultury Maďarska právě na Velikonoce. Využijte svátky, ušetříte dovolenou.
19.4.–22.4.

pá–po

5.790,-

Sárvár – termální lázně a vodní park

91–334

1. den: odjezd z Prahy v 7 h, (Br, Bla a po trase, HK a Pa svoz
od 4 osob za 300 Kč), romantika hradu Devín, BRATISLA‑
VA, město na Dunaji a metropole Slovenska, Bratislavský
hrad, paláce ve starém městě, vyhlášené cukrárny a hospůdky, velikonoční trhy, ubytování na okraji centra Bratislavy
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, Buda: okružní jízda městem, hradní
čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), fakultativně
pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termál‑
ních lázních hotelu Gellért, nebo galerie a muzea, veče‑
ře s vínem ve stylové restauraci s folklórním vystou‑
pením, vyhlídka z vrchu Gellért na osvětlenou Budapešť
4. den: slavnostní Velikonoce v SZENTENDRE, památky jihoslovanské kultury a největší skanzen lidové architektury v Maďarsku, gastronomie, tradice a folklór Velikonoc,
cesta kolem Visegradu, bývalé sídlo králů, zastávka OSTŘIHOM, největší bazilika v Maďarsku, návrat před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani,
3x večeři (2x v hotelu, 1x v restauraci), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lázně (doporučujeme
25.000 HUF).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 4.590 Kč pro kolektiv 40 osob.
Náš velikonoční tip pro kolektivy!
Možné prodloužení zájezdu o celodenní pobyt v Szen
tendre, fakult. večeře na rozloučenou v csardě (za příplatek
500 Kč) a s návratem do Prahy časně ráno.

C: Adventní Budapešť s polopenzí

Zájezd bez nočního přejezdu, 1 den Bratislava – vyhlášené vánoční trhy, 2 dny programu v BUDAPEŠTI, 2x lázně.
1. den: odjezd z Prahy v 7 h, (Br, Bla a po trase, HK a Pa svoz
od 4 osob za 300 Kč), romantika hradu Devín, BRATISLA‑
VA, město na Dunaji a metropole Slovenska, Bratislavský
hrad, paláce ve starém městě, vyhlášené cukrárny a hospůdky, adventní trhy, ubytování na okraji centra Bratislavy
2.–3. den: BudapešŤ, Matyášův chrám, Rybářská bašta,
chrám Sv. Štěpána, tržnice, relaxace v lázních Széchenyi
a Gellért, večeře s vínem ve stylové restauraci s folk‑
lórním vystoupením, adventní trhy, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x polopenzi
včetně 1x večeře s folklórním vystoupením, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a lázně (20.000 HUF).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.
Cena od 3.490 Kč pro kolektiv 40 os.

Termální hotelové lázně Gellért

Lázně Zalakaros leží 30 km západně od jezera Balaton.
Kryté lázně: 2 léčebné bazény, termální b., b. pro cvičení.
Děti do 16 let jen s lékař. doporučením.
Termální koupaliště: léčebný bazén, termální, rodinný,
se skluzavkou a atrakcemi, s umělým vlnobitím, plavecký, brouzdaliště, hřiště.
Léčebné centrum: venkovní bazén, 2 vnitřní a jacuzzi.
Zážitková část: zážitkové bazény – venkovní, venkovní
dětský a dětský se skluzavkou, tobogány, vnitřní, vnitřní
dětský a vnitřní plavecký.
Saunový svět: 2 finské sauny, parní sauna, ochlazovací bazén.
Fakultativní výlet: termální jezero Hévíz a tržnice,
zastávka na břehu Balatonu, město Keszthely.
Hotel Park Inn propojen s městskými lázněmi. 2lůžk.
pokoje s možností 1 přistýlky, balkon, příslušenství, fén,
TV, minibar, telefon, trezor, klima, župan na pokoji, WIFI.
V hotelu 2 restaurace, lobby bar, kavárna, dětská herna,
videohry, kulečník, šipky.
Hotel Freya propojen s lázněmi krytou chodbou. 2lůžk.
pokoje s možností 1 přistýlky, balkon, příslušenství, TV,
minibar, trezor, župan na pokoji, WIFI. V hotelu restaurace, lobby bar, bar, dětský koutek, kadeřnictví, masáže, půjčovna kol. Strava: polopenze – bufet. U hotelu
Freya + 1 nápoj u večeře (3 dcl piva / 2dcl vína / 1x nealko či voda).
Lázně Sárvár leží 70 km SZ od Balatonu nedaleko rakouských hranic.
Léčebná část: venkovní bazén, venkovní zážitkový,
vnitřní, vnitřní zážitkový.
Vnitřní zážitková část: b. s vlnobitím, dětský zážitkový
se skluzavkami, dělem a stříkací bránou, brouzdaliště, jacuzzi, plavecký (25 m, 26°C), tobogány a skluzavky, dětský koutek, hlídání dětí zdarma, svět batolat se zázemím
a dětským koutkem.
Koupaliště: léčebný retro bazén, b. s tobogánem, s vodním hradem a pirátskou lodí, zážitkový se skluzavkami,
brouzdaliště, 7 skluzavek, bazén s vlnobitím.
Saunový svět (za poplatek): finská sauna, bio sauna,
parní lázně, aromakabiny, Kneippův bazén, zážitkové
sprchy a vířivky, relaxační místnosti.
Hotel Park Inn propojen s lázněmi chodbou. 2lůžk. pokoje, možnost 1 přistýlky, příslušenství, fén, balkon, TV, telefon, rádio, minibar, trezor, klima, župan na pokoji, Wi-Fi.
V hotelu je směnárna, restaurace, bar, výtah, dětský koutek, fitness, kulečník, stolní fotbal, šipky.
Strava: polopenze – bufet. Za příplatek all inclusive: bufet obědy, 11.30 –21.30 neomezená konzumace nápojů
– káva, nealko, ovocné šťávy a voda z automatu, čaj, točené pivo, rozlévané víno, ovoce.
ubytování

Hotel Park Inn Zalakaros
Hotel Freya Zalakaros
Hotel Park Inn Sárvár

7.6.–13.6.*

22.6.–28.6.

24.8.–30.8.

2.9.–8.9.*

12.390,10.690,11.290,-

12.390,10.690,10.790,-

12.790,11.290,10.790,-

11.390,10.690,10.790,-

Doprava autobusem: odjezd z ČR odpoledne, příjezd do
ČR pozdě večer (termín od 7.6. – příjezd časně ráno)
Trasa: Praha-Ko-KH-HB-Ji-Br. Svoz od 4 os. HK, Pa za
250 Kč (u termínů s* od 4 os.).
Indikace: pohybové ústrojí, Bechtěrevova nemoc, osteoporóza, poúrazová a pooperační rehabilitace, gynekolog. onemocnění, poruchy nervového systému, onemocnění dýchacího ústrojí a kožních chorob. V Sárváru také
léčba zažívacích potíží a poruch trávení.
Teplota v bazénech obou lázní 28–36 °C.
Cena zahrnuje dopravu busem – pouze u Zalakarose,
6x hotel, 6x polopenzi, vstupné do lázní (h. Freya Zalakaros nemá v ceně zážitkové a léčebné centrum), vypůjčení županu, pobyt. taxu, delegáta.
Příplatek 1.600 Kč za all inklusive (pouze Sárvár).
Příplatek 1.300 Kč za dopravu autobusem (pouze Sárvár).
Příplatek 208 Kč za komplexní pojištění.
Cena dítě 6–18 let na přistýlce od 7.190 Kč.
Do 6 let zdarma!

Maďarsko – termální lázně Bükfürdő

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.
Lázně: 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 33–38 °C, teplota vody v bazénu pro plavce je 22–26 °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 přistýl
ky; obytná místnost s TV, kuchyňka, koupelna, WC a balkon, 350 m od areálu.
Apartmány Lila pro 2 osoby s možností 1 přistýlky;
obytná místnost s TV, kuchyňka, koupelna, WC, balkon;
200 m od areálu.
Hotel Forrás pro 2 osoby s možností 1 přistýlky, koupelna, WC, lednička, župan, TV, balkon (za příplatek 500 Kč),
polopenze (večeře o 3 chodech), 250 m od areálu. Pro hotelové hosty káva zdarma po celý den.
Wellness hotel Xavin pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky,
koupelna, WC, lednička, TV, trezor, balkon, snídaně formou bufetu, večeře o 4 chodech (za příplatek), 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. Vstup do hotelového wellness zdarma. (Ce)
Doprava: odjezd autobusem v pátek večer – návrat v neděli ráno; Pha, Ko, HB, Ji, Br; u vybraných termínů svoz od
4 os. HK a Pa za přípl. 250 Kč – info v CK ).
Týdenní pobyty od 4. 5. do 14.9. (so–so)
ubytování

apt. Rekord
apt. Lila
hotel Forrás polopenze
hotel Xavin polopenze

dospělý

4.190,4.590,6.190,8.290,-

přistýlka dosp. přist. dítě (12 let)

2.390,3.990,5.390,7.490,-

1.690,3.190,3.000,5.590,-

B11

B12

Městečko Bük se nachází na severozápadě Maďarska
nedaleko rakouských hranic, zdejší léčivá termální a minerální voda bohatá na vápník, hořčík a fluor má pozitivní vliv při léčbě zánětlivých onemocnění, na činnost svalů a krevní oběh. Používá se také jako pitná kúra k léčbě
poruch trávicího ústrojí. Patří mezi nejznámější a nejoblíbenější v Evropě.

Lázně Kehida se nachází 20 km od jezera Balaton. Termální voda o teplotě 49°C je bohatá na hořčík a vápník.
Má protizánětlivé účinky a používá se především k léčbě neurologických, gynekologických a kožních onemocnění, revma a pohybového ústrojí. Jako pitná kúra
je vhodná k léčbě zažívacího ústrojí.

Lázně Bükfürdö

Harkány – báječná
dovolená, která léčí

kód

92-352
92-353
92-354
92-355

Pobyt si lze prodloužit o 1 týden.
Cena zahrnuje 7x ubytování dle výběru a příslušné stravo
vání, 1x snídaně navíc v den příjezdu pouze pro klienty s dopravou busem, služby delegáta; nezahrnuje komplexní pojištění. Příplatek 1.700 Kč doprava bus (odjezd pá,
příjezd ne). Příplatek 700 Kč za 7x snídaně (Lila, Rekord).
Příplatek 1.400 Kč za 7x večeře (Lila, Rekord). Příplatek
1.600 Kč/1.100 Kč /1.200 Kč za 1lůž. pokoj (Xavin, Rekord/
Forrás/Lila). Příplatek 650 Kč/os. za
pokoj superior s balkonem, hotel Forrás. Přípla‑
tek 170 Kč/os./týden za
nápoje k večeři pouze hotel Forrás (2 dcl vína/3dcl
piva/2 dcl nealko/káva). Pří‑
platek 320 Kč za komplexní pojištění. Příplatek 700 Kč za balíček výletů (Pécs, Siklós, Villány)
– pouze u vybraných termínů. Info v CK. Sleva
pro seniory nad 65
let 5 % (Nelze sčítat
s jinou slevou).

Maďarské lázně Kehida

Lázně: zrekonstruovaný areál v přírodním parku, léčebná
část: 4 kryté bazény 30–39 °C se silnými léčebnými účinky, 2 částečně kryté bazény 33–36 °C, 2 otevřené plavecké 25 m, 50 m, krytý plavecký bazén, krytý bazén na vodní
cvičení; (dětem do 16 let je vstup do léčebné části umožněn pouze na lékař. doporučení); zážitková část: venkovní bazén 31–33 °C, léčebný bazén 33–35 °C, částečně krytý léčebný bazén 33–35 °C, částečně krytý zážitkový bazén
31–33 °C, krytý zážitkový bazén 32–34 °C, perličkový bazén 34–35 °C, 2 kryté dětské bazény 31–34 °C, 4 skluzavky a tobogány se světelnými a zvukovými efekty, svět
saun: aroma sauna, finská kamenná a dřevěná sauna, infrasauna, bylinná sauna, tepidarium, ledová kabina, aroma parní kabina a krystalická parní sauna, Kneippův bazén
16–18 °C, jacuzzi 34–36 °C a zážitkový bazén 34–36 °C.
Ubytování: Hotel RÉPCE*** přímo propojený s lázeňským areálem krytou chodbou, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, koupelna s WC, TV a minibarem. Všechny pokoje jsou bez balkonu. Součástí hotelu je restaurace,
hotelové wellness centrum (jacuzzi, plavecký bazén, sauna, whirlpool a parní kabina) a Wi-Fi v lobby zdarma.
Hotel RÉPCE Gold**** – větší pokoje s balkonem a WiFi
na pokoji. Ostatní služby shodné s hotelem Répce***.
4DENNÍ a 7denní POBYTY v lázních
období

nocí

22.2.–24.2.
11.4.–14.4.
1.5.–4.5.
8.5.–11.5.
30.5.–6.6
6.6.–12.6.
12.6.–19.6.
19.6.–26.6.
26.6.–3.7.
22.8.–28.8.
28.8.–4.9.
4.9.–11.9.
11.9.–18.9.
26.9.–29.9.
3.10.–6.10.
17.10.–20.10.
28.11.–1.12.

2
3
3
3
7
6
7
7
7
6
7
7
7
3
3
3
3

hotel Repce 1 lůž. pokoj hotel Repce Gold

1 lůž. pokoj

4.790,6.690,6.790,6.790,10.790,10.590,10.990,10.990,10.990,10.490,10.990,10.990,10.990,6.790,6.790,6.790,6.690,-

—
+1.100,+1.100,+1.100,+2.000,+2.400,+2.000,+2.000,+2.000,+1.800,+2.000,+2.000,+2.000,+1.100,+1.100,+1.100,+1.100,-

+700,+1.100,+1.100,+1.100,+2.100,+2.100,+2.100,+2.100,+2.100,+2.000,+2.100,+2.100,+2.100,+1.100,+1.100,+1.100,+1.100,-

—
7.490,7.590,7.590,12.290,11.990,12.490,12.490,12.490,11.890,12.490,12.490,12.490,7.590,7.590,7.590,7.490,-

92-356
92-357
92-358
92-359
92-360
92-361
92-362
92-363
92-364
92-365
92-366
92-367
92-368
92-369
92-370
92-371
92-372

Strava: snídaně i večeře formou bohatého bufetu. (Ce)
Doprava: odjezd autobusem ráno-návrat večer; Pha, Ko,
HB, Ji, Br; u vybraných termínů svoz od 4 os. HK a Pa za
přípl. 250 Kč – info v CK ).
Cena zahrnuje dopravu autobusem, hotel s polopenzí
na 2 až 7 nocí (viz ceník), vstupné do léčebné i zážitkové části (počet nocí = počet vstupů), vstupné do hotelového wellness centra, vypůjčení županu, pobytovou taxu, delegáta, nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné
do zbylých částí lázní.
Sleva 400–2.000 Kč pro 3. osobu na přistýlce dle délky
pobytu (info v CK nebo na www.geops.cz).
Příplatek 96 Kč/2 noci, 128 Kč/3 noci, 224 Kč/6 nocí,
256 Kč/7 nocí za komplexní pojištění.
Kolektivům zajistíme ubytování v termínech na přání.

Lázně: Moderní lázeňský areál rozkládající se v parku
o rozloze 3 ha nabízí svým návštěvníkům 3 propojené
části – léčebnou část, zážitkovou část a saunový svět. Nabízí celkem 13 bazénů, z toho 10 celoročně otevřených.
Léčebná část – 2 venkovní termální bazény a 2 vnitřní bazény s masážními tryskami (32–36 °C) a pitná fontána. Do této části s nejteplejšími bazény nemají přístup
děti. Zážitková část – bazén s fontánami, gejzíry, masážními tryskami a lehátky, whirlpool s masážními tryskami, divoká řeka (plavání v proudu), vířivka, 94 m dlouhá skluzavka se světelnými a zvukovými efekty, dětský
bazén se skluzavkou a dětský koutek. Venkovní are‑
ál nabízí bazén s vodními atrakcemi a fontánami, bazén
s vlnobitím, plavecké bazény, obří skluzavky, dětský bazén a opalovací terasu s lehátky. Saunový svět – finská
sauna, infrasauna, aromasauna, parní lázeň, whirpool,
hydromasážní vana s termální vodou a dále masážní salón (za příplatek).
Ubytování: Hotel HERTELENDY HOUSE***, komfortní wellness hotel je součástí hotelu****, se kterým má
společnou recepci, restauraci, bar, cukrárnu, dětský miniklub, beauty salon, kadeřnictví a různé obchůdky. Hotel je 100 m od lázeňského areálu. Hostům je k dispozici panoramatický výtah, stylová prostorná společenská
místnost s posezením, krbem a LCD TV a vlastní hotelové wellness centrum (whirlpool, finská sauna, parní kabina, solarium a mini fitness – tyto služby lze využívat po
celý den i večer po uzavření lázní). Klienti mají v ceně neomezený vstup do lázní) včetně vypůjčení županu. Pokoje – pro 2 osoby s možností dětské přistýlky, sprcha a WC,
klimatizace, minibar, TV, telefon a trezor. Pokoje v přízemí mají malou terasu, pokoje v 1. patře mají balkon a pokoje ve 2. patře jsou bez balkonu.
Strava: V ceně je polopenze (bufet) podávaná v restauraci hotelu**** (cca 150 m). (Ce)
Doprava: odjezd autobusem ráno, návrat večer; Pha, Ko,
HB, Ji, Br; u termínů s* svoz od 4 os. HK a Pa za příplatek 250 Kč.
Výlety v ceně zájezdu: Vinné sklepy Egregy, Hévíz – lázeňské městečko, možnost koupání v termálním jezeře.
termín

dospělý

dítě 6–12 let – přistýlka

kód

1.6.–7.6.
*13.6.–19.6.
19.6.–25.6.
*25.6.–1.7.
10.8.–16.8.
*22.8.–28.8.
28.8.–3.9.
*3.9.–9.9.

9.990,9.990,9.990,10.290,10.890,9.990,9.990,9.990,-

6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,-

92–373
92–374
92–375
92–376
92–377
92–378
92–379
92–380

Maďarsko

B10

Termální lázně Kehida

B — Relaxace, termály, víno a slavnosti

Harkány, termální bazény

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 6x polopenzi, vstupné do lázní, vstupné do hotelového wellness
centra, vypůjčení županu, pobytovou taxu, výlet do Hévízu a Egregy, delegátský servis.
Příplatek 1.690 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 200 Kč/pokoj za pokoj s terasou či balkonem.

Víno a paprika jsou dary země maďarské

71

B — Za zábavou a zážitkem francie  • velká británie  • rakousko  • maďarsko 

ZÁJEZDY ZA ZÁBAVOU
A zážitkem

B15 – Technický
víkend snů

...pro děti i dospělé. Vyberte si z bohaté nabídky prodloužených víkendů za zábavou, poznáním, relaxací
s termálními lázněmi a slavnostmi.
Sledujte www.geops.cz
Zažijte největší evropské zábavní parky, relaxaci v termálních lázních, aquaparcích, nejvýznamější automobilové veletrhy, nejmodernější botanické a zoologické zahrady Evropy.
Zábavný víkend pro kolektiv i celou rodinu!

Atraktivní víkend pro milovníky historických i nejmodernějších automobilů, pro milovníky letectví, železnic,
kosmonautiky,…Navštívíte nejlepší evropská soukromá
technická muzea a firemní muzea Porsche a Mercedes.

B13 – Paříž, Disneyland
4denní zájezd plný poznání, zážitků a dobrodružství.
25.5.–28.5.
24.8.–27.8.

so–út
so–út

4.690,4.690,-

92–381
92–382

1. den: odjezd ráno z Prahy (Be, Pl), večer nocleh u PAŘÍŽE
2. den: PAŘÍŽ, možnost návštěvy podzemního akvária, plocha 3.500 m2, 43 bazénů a akvárií, 500 druhů ryb
a bezobratlých a 9.000 druhů rostlin, polynéské akvárium
s 600 korály, největší umělý bazén ve Francii s 30 žraloky, možnost výletu lodí po Seině, alternat. návštěva vodního parku Aquaboulevard, možnost návštěvy Eiffelovy věže (nutno rezervace), okružní jízda městem
3. den: celodenní pobyt v zábavním parku Disneyland u Paříže nebo v parku Walt Disney Studios (případně v obou), Disneyland: přes 600 ha, 50 atrakcí, přehlídek a představení, jedinečná podívaná v Zemi pirátů,
ve Světě westernu nebo Světě dobrodružství, Dům hrůzy
nebo Velká dráha Indiana Jonese a Chrám zkázy, atrakce
Cesta na měsíc, večer odjezd do ČR,
4. den: návrat do ČR dopoledne (In)
Cena zahrnuje doprava autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (128 Kč),
příp. pobyt. taxu, loď, fakult. akce a další vstupné (20 €).
Sleva 200 Kč za 3. a 4. osoba na přistýlce.
Příplatek 1.290 Kč/1.160 Kč Disneyland nebo Walt
Disney Studio, dospělý/do 11 let.
Příplatek 550 Kč/440 Kč za Akvárium dospělý/do 18 let.
Příplatek 200 Kč záloha na Eiffelovu věž 200 Kč (při přihlášení). Příplatek 300 Kč za výlet lodí.

B14 – Londýn
a příběh o Harry Potterovi
Zájezd hlavně pro děti do míst kde se točily jednotlivé
díly ságy o Harrym Potterovi a také do Londýna s jeho
památkami. Denní přejezd.
1.6.–4.6.
26.8.–29.8.
26.9.–29.9.

čt–ne
po–čt
čt–ne

5.690 Kč
5.690 Kč
5.690 Kč

92–383
92–384
92–385

1. den: odjezd z ČR ráno, nocleh ve Francii
2. den: Warner Bros Studio v Leavesdeanu, kouzlo filmů o Harry Potterovi, mj. prohlídka nádherných kostýmů
a rekvizit, animace, procházka po hlavní Bradavické hale,
Brumbálově pracovně nebo Příčné ulici, návštěva Chroptící chýše, odpoledne v Londýně, možnost návštěvy muzeí:
Madame Tussauds, Britské národní muzeum aj, ubytování
3. den: celodenní Londýn, Westminster Abbey, Houses of
Parliament s věží Big Ben, střídání královských gard na
Whitehall či u Buckinghamského paláce, Trafalgar Square a náměstí Picadilly Circus, odpoledne individuální volno,
možná návštěva muzeí a atrakcí podle zájmu – Londýnské
oko, akvárium aj, možnost fakultativní večeře, večer odjezd
4. den: návrat do ČR odpoledne (In)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, Eurotunel/trajekt,
2x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní
poj., vstupné. Příplatek za vstupné do Warner Bros Studia 1.380 Kč/dosp., 1.120 Kč/dítě 5–15 let. Příplatek za
vstupné do Madame Tussauds 980 Kč/dosp., 810 Kč/dítě
4–16 let. Sleva 200 Kč za 3. a 4. osobu na přistýlce.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.
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Muzeum Sinheim (foto ing. Kodera)

Pořád je něco nového ke zkoumání

5.10.–6.10.

so–ne

3.390,-

91–386

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h do SRN, STUTTGART, supermoderní muzea Porsche a Mercedes, (Mercedes
160 vozů, Porsche 80 vozů až po závodní vozy)
2. den: Technická muzea SPEYER a SINSHEIM, originální nadzvuková letadla Concorde a TU 144, originál Boeing 737, modul Sojuz, raketoplán Buran, stovky veteránů, 50 vozů Formule 1, 500 historických vozů,
200 motocyklů, 30 amerických snových vozů, rychlostní
vůz Blue Flame, největší hasící letadlo na světě, lokomotivy, ponorka, lodě, autobusy (obě muzea nabízejí i obří
kina IMAX), návrat do Prahy před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu, 1 x hotel se snídaní, průvodce;
nezahrnuje komplex. pojištění (90 Kč), příp. pobyt. taxu, vstupné (na 4 vstupy 50 € + cca 12 € za vstup do IMAX).

B16 – Zážitkový
advent v Linci vlakem
Linec – cíl milovníků adventů, moderních muzeí, sladkého lineckého koláče a historie Ars Elektronica Center, galerie Lentos a muzeum Nordico vás nadchnou.
14.12.–15.12.

so–ne

3.390,-

91–387

1. den: odjezd z Prahy vlakem cca v 7h (dále ČB), příjezd do Lince, ubytování v centru, LINEC, hlavní město Horních Rakous, město médií– , spojeno se slavnou
koněspřežkou, město adventu i moderních muzeí,
největší katedrála Rakouska, renesanční zámek Landeshaus (velká sbírka betlémů), kostel sv. Martina z 8. st.,
tramvajovou linkou na Pöstlingberg – nejstrmější neozubená trať světa, kouzlo večerních adventních trhů, možnost plavby osvětleným městem
2. den: LINEC a moderní muzea: interaktivní muzeum
vědy Ars Electronica Center se světelnými efekty (lidské tělo, robotika, hluboký vesmír, pokusná laboratoř),
galerie moderního umění Lentos, (arch. Weber a Hofer), zajímavá architektura, vánoční trhy a pravý linecký
koláč; večer vlakem do ČR, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu vlakem linkou Leoexpres, 1x hotel, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění (90 Kč), místní
dopravu a vstupné (60 €).
Příplatek 950 Kč za 1lůžkový pokoj.

B17 – Autosalon Ženeva
Cesta do světa automobilové a železniční dopravy jako
dárek pro syna i pro dědečka.
14.3.–17.3.

čt–ne

4.890 Kč

92–388

1. den: odjezd z Prahy ve 22:30,(Be, Tá, ČB) do Francie
2. den: MÜHLHOUSEN, největší automobilové muzeum veteránů švýc. průmyslníka a sběratele Fritze Schlumpfa (400 „autodědečků“, 150 vozů zn. Bugatti, Ferrari,
Rolls-Royce, Mercedes…) a 2.největší železniční muzeum na světě (6.000 m2, hala „Nástupiště historie“, 60 lokomotiv, slavný TGV s evropským rekordem 574,8 km/hod),
hotel v centru středověkého města MURTEN
3. den: ŽENEVA (GENÈVE) na 89. ročník autosalonu, variantně návštěva centra města s průvodcem MHD, Staré město s katedrálou St.Pierre, nejstarší dům Maison Tavel, Justiční palác na Place Bourg de Four, radnice a největší
vodotrysk v Evropě Jet d´Eau, fakult. plavba lidí po jezeře, odjezd do ČR
4. den: návrat ráno (Qi)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (128 Kč), MHD
a vstupné (Autosalon 16 CHF, muzea 14 €+12 €).
Příplatek 900 Kč za 1lůžkový pokoj.

Lázně Lenti a Energetický park sv. Jiří (zdroj: lentifurdo.hu)


B18 – Zážitkový
víkend v Parku Energie
a v termálních lázních Lenti
Pojeďte načerpat pozitivní energii do kraje kde se
stýkají země Maďarska, Chorvatska, Slovinska a Rakouska a kde se potkává léčivá magnetická energie země a léčivé termální prameny. Termální lázně Lenti,
meditační Energetický park Sv. Jiří. Potěší Vás vyhlídková jízda lesní železnicí i úzkokolejkou, vzácné arboretum Budafa i Kámoni a chuť slovinského vína a místních specialit. Energetický park svatého Jiří
a hotelového wellness ZDARMA!
19.9.–22.9.

čt–ne

7.490,-

91–389

1. den: odjezd brzy ráno přes Bratislavu do Maďarska,
odpoledne příjezd do LENTI, lázně a Energetický park
svatého Jiří, ubytování, relaxace v lázeňském komplexu, malá procházka po lázních
2. den: výlet do Slovinska, městečka LENDAVA, farní
kostelík s dochovanou podivnou mumií, středověký hrad
z 12. st., kostel sv. Kateřiny a židovská synagoga, vyhlídková jízda po vinicích Lendavské Gorice s výstupem
na rozhlednu Vinarium, výhledy až k Balatonu, ochutnávka zdejších vín, možnost nákupu, odpolední relaxace v termálních lázních Lenti, a meditace v Energetickém parku sv. Jiří
3. den: romantický výlet po lesní železnici do svérázné
krajiny Göcsej s několika zastávkami, po trase se nacházejí kaple v obci MÁROK, arboretum Budafa vybudované v roce 1959 kolem loveckého sídla rodiny Zichy, kde
lze obdivovat přes 200 druhů chráněných rostlin, fakultativně jízda úzkokolejkou kolem několik století starého kostela v PÁKE, zámečku Szapary v SZÉCSISZIGETĚ,
na konečné stanici v LENTI se nachází Muzeum lesnictví
a historie železnic pod názvem Poklady Göcseje, odpolední relaxace v termálních lázních LENTI, procházky
a meditace v Energetickém parku sv. Jiří
4. den: dopoledne relaxace v termálních lázních Lenti,
rozloučení v Energetickém parku sv. Jiří, cestou zastávka v ráji babího léta Arboretum Kámoni v SZOMBA
THELY, návrat v pozdě večer
Cena zahrnuje doprava busem, 3× hotel, 3× polopenze,
neomezeně vstup do lázní, parku svatého Jiří a hotelového wellness, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
pobyt. taxu (400 HUF/os./noc), ochutnávky a vstupné.
Příplatek 1.700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

A148 – Zážitkový víkend
v Rakousku
Spojte krásu horské přírody, kouzlo památek a výhledů
s pobytem v teplé léčivé vodě termálních lázní. A užijí
si i vaše chuťové buňky na ochutnávkách pálenky, sýrů,
octa či čokolády. Čeká vás pestrá mozaika kouzelných
zážitků včetně jízdy po nejstarší dráze Semmering
pod záštitou UNESCO. Nejpopulárnější vláček Rakouska Salamander.
18.7.–21.7.

čt–ne

6.990,-

91–261

Podrobný program na str. 56 nebo na www.geops.cz

Semmering (zdroj: wikimedia/Hiroki Ogawa)

středoEVROPSKÉ
SLAVNOSTI

A95/96 – Holandsko
a slavná květinová korza

Evropské 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...

Zájezd zejména pro milovníky květin, uvidíte okouzlující květinové korzo z jarních cibulovin, navštívíte nejslavnější květinový park i tradiční vážení sýrů
a můžete navštívit významná muzea Amsterdamu. Na
podzim pak největší květinové jiřinkové korzo na světě
Bloemen Corso spojené se slavností přístavu Rotterdam a s hotelem přímo v centru.

slavnosti květin
B19 – Slavnost růží
v Badenu a Schönbrunn
Poetické květinové slavnosti v rakouském „městě růží“ Badenu, památky a kouzlo staré monarchie:
dva habsburské zámky Laxenburg a Schönbrunn a překrásné zahrady. Víkend plný květů a vůní.
1.6.–2.6.

so–ne

3.290,-

91–390

1. den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Po, Lit, VM, Sv, Br),
Dolní Rakousko, LAXENBURG, prohlídka zámku –
v minulosti oblíbené sídlo císařské rodiny, vodní zámek
Franzensburg na ostrově, rozsáhlý zámecký park s působivou zahradní architekturou, pavilóny, umělé jeskyně,
chrámy, turnajový dvorec, odpoledne oblíbené lázeňské
město BADEN u Vídně zv. město růží, návštěva největšího rozária v Rakousku – na 600 druhů růží, každoroční Slavnost růží – potěšení pro všechny smysly, variantně koupání v Římských termálních lázních, anebo na
koupališti s minerální vodou
2. den: jezerní jeskyně Seegrotte v HINTERBRÜHLU
s největším podzemním jezerem Evropy, romantická
plavba po jezeře, dále zámek Schönbrunn, jedno
z hlavních sídel císařského rodu– , prohlídka, zahrady
(labyrint, rozárium, oranžerie, jezírka, fontány, pro zájemce i muzeum kočárů, dále návštěva nejstarší zoologické zahrady na světě – přes 500 živočišných druhů – od tygra sibiřského přes hrochy obojživelné, slona
afrického až po koalu, pandu velkou či hrbatku drsnou,
návrat do Prahy do 23 h
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a aktuálních podmínek o slavnostech.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné (80 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

www.evropske-slavnosti.cz

Pro inspiraci – kroje ze slavnosti Jízda králu ve Vlčnově

10.4.–14.4.
30.8.–3.9.

Korzo cibulovin
Bloemen Corso

7.590,7.390,-

91–161
91–162

korzo cibulovin	NORDVIJK – KEUKENHOF
1. den: odjezd z Prahy večer (Pl nebo Úl, svozy od 4 os.
dle dohody HK a Pa; Br za 400 Kč), přes SRN
2. den: AALSMEER, největší květinová burza světa, AMSTERDAM, celodenní prohlídka historické části města, barevný květinový trh, exkurze do brusírny
diamantů, fakult. projížďka po grachtech, Rijksmuseum (Rembrandt) nebo Van Gogh muzeum, romantika uliček na kanálech, dvůr Beginjhof
3. den: ALKMAAR, centrum sýrů gouda, tradiční historické vážení sýrů v krojích na radničním náměstí, sýrový trh, kouzlo uliček na grachtech, skanzen lidové
architektury a řemesel s větrnými mlýny v ZAANSESCHANS s ukázkou výroby dřeváků, ochutnávka sýrů
a holandského kakaa, KEUKENHOF, nejkrásnější park
na cibuloviny na světě na ploše 32 ha lesoparku, kolem
6 milionů tulipánů a cibulovin, fakultativně večeře
4. den: NORDVIJK – jedinečný zážitek: květinové
korzo – průvod alegorických vozů zdobených květy, procházka u moře, písečné duny, DEN HAAG, parlament u jezera Hofvijver, variantně návštěva galerie
Mauritshuis, jedna z nejslavnějších galerií Nizozemska (Rembrandt, Vermeer), nebo variantně Madurodam
– Holandsko v miniatuřě, DELFT, městečko známé díky fajans a malíři Vermeerovi, kostely Oude a Niew Kerk,
možnost večeře, odjezd večer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxy, cesty lodí a metrem, fakult služby a vstupné (70 €).
Příplatek 2.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 510 Kč za záloha na Rijksmuseum.
Příplatek 500 Kč za Van Goghovo muzeum.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
jiřinkové korzo, rotterdam
1. den: odjezd z Prahy v 19h, (svozy po trase; Br za
400 Kč), transfer přes SRN
2. den: ROTTERDAM, město vody a Europoort, největší přístav Evropy a největší kontejnerový přístav na světě, ubytování v centru, prohlídka přístavu, zážitek pro
milovníky lodí, západ slunce, Euromast, vyhlídková věž
3. den: ROTTERDAM: výlet busem nebo lodí do skanzenu KINDERDIJK– , 19 větrných mlýnů, ZUNDERT, město narození van Gogha, největší květinové korzo na
světě (na 600.000 květů jiřin, průvod alegorických vozů
nesoucích na 20 soch až 10 m vysokých vytvořených z květů)
4. den: dopoledne ROTTERDAM, procházka přístavem, moderní čtvrť, centrum města s jedinečnou moderní architekturou a mrakodrapy, Nizozemský arch. ústav,
možnost oběda či večeře, odjezd
5. den: návrat do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel v centru Rotterdamu, 10 min. pěšky od místa konání „Slavnosti přístavu”,
2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxu, fakultat. výlet, vodní bus, card
a vstupné (60 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

Zahrady Villa Lante nedaleko Viterba vás prostě omráčí

A51 – Zahrady
kraje Lazio a Den květin
ve Viterbu
Pojeďte s námi objevovat rozkvetlé Lazio a načerpat inspiraci pro vaše zahrady nebo jen žasnout nad tou nádherou jarní Itálie a ve Viterbu zažijete středověkou
tradici květinových slavností.
26.4.–1.5.

pá–st

8.990,-

91–077

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl, svoz od 4 osob: HK, Pa;
Br za 400 Kč), přejezd do Itálie
2. den: Civita di BAGNOREGIO, pohádkové středověké městečko na skalním ostrohu s kamennými domky
a fantaskními výhledy do kraje, přírodní zahrada Lazia,
zemní pyramidy, nebo jiných specialit zdejší gastronomie
či návštěva sklepů hloubených Etrusky, BOLSENA, kouzelné město nad největším jezerem vulkanického původu v Evropě, hrad, katedrála Santa Cristina, MONTEFIASCONE na okraji kráteru vyhaslé sopky u jezera Lago
di Bolsena, vévodí mu katedrála ze 17. st., hrobka biskupa Fuggera, milovníka zdejšího legendárního vína Est!
Est! Est!, ochutnávka a možnost nákupu
3. den: krásné zahrady Itálie: CAPRAROLA, pozdně
renesanční venkovská vila Palazzo Farnese s freskovou
výzdobou a krásnými zahradami, malebné jezero Lago
di Vico, BAGNAIA, Villa Lante, elegantní renesanční zahrady a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru, pozoruhodný systém rozvodu vody, snad nejkrásnější
zahrady Lazia, TUSCANIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se 2 románskými kostely
v lombardském stylu na místě etruské akropole – exteriéry
a reliéfy, VITERBO, bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami, monumentální papežský palác
se síní, kde se ve 13. st. scházelo konkláve, slavnost květů San Pellegrino in Fiore, krásné květinové dekorace
na kašnách, balkónech, domech, nádvořích a studnách
i chodnících – soutěží celá čtvrť, hostitelé ve středověkých
kostýmech vzdávají hold květinám, květinový trh, individ.
možnost přejezdu místní dopravou a koupání v termálech
Terme dei Papi nebo možnost večeře
4. den: den ve fantastických zahradách Sacro Bosco
(Svatý les, též zvané Park příšer) v údolí pod zámkem Orsini v BOMARZU, gigantické sochy a objekty v manýristických zahradách, GARAVICCHIO, Giardino dei Tarocchi – zahrada Mysterií, srovnávaná s parkem Güell A.
Gaudího v Barceloně nebo Palais Ideal Ferdinanda Chevala ve Francii, fantastické sochy od různých světových
autorů ukryté v zeleni
5. den: ORVIETO, město založené Etrusky vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, etruské hrobky pod starým
městem, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, možnost
návštěvy podzemí, park kolem bývalé pevnosti, možnost
ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup
místních produktů, fakultativně večeře na rozloučenou, večer odjezd do ČR
6. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, příp. pobyt.
taxu, vstupné a ochutnávky (70 €). Příplatek 1.800 Kč
1lůž. pokoj, 550 Kč 1x večeři v Orvietu.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.

Květinové slavnosti a korza

Květinové korzo u Keukenhofu

B — Středoevropské slavnosti

Při slavnostech se každý národ chlubí lidovými kroji

Viterbo při svátku květů
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Zahrady a vodotrysky Villy d´Este

B — ˝středoevropské slavnosti květinové slavnosti a korza

Láska na narcisových loukách v údolí Almtal

A170 – Narcisový
festival v Solné komoře

A32 – Řím, zahrady
Tivoli a slavnost v Genzanu

Víkend plný květin a vůně. Jarní příroda, hory a jezera
a velice romantická slavnost v Alpách – narcisový festival, výtvory z tisíců květů divokých narcisů na alegorických vozech i na lodích.

Řím a Vatikán, jeho památky od antiky po baroko a nezapomenutelné zahrady Říma a Tivoli s fontánami
a vodopády a jedinečná slavnost Inforiata v Genzanu (květinový koberec) je zážitek na celý život.

1.6.–2.6.

so–ne

3.390,-

92–293

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (HK, Pa, Po, ČB), alpské jezero Traunsee, GMUNDEN, malebné uličky, kostely, keramická zvonkohra, procházka po nábřeží, popř. plavba
lodí, zámek Orth na ostrově, odpoledne variantní program: lanovkou na vrch Feuerkogel – nejslunečnější
místo Horního Rakouska, panoramatický rozhled na jezera a masiv Dachsteinu, slunečná náhorní plošina, možnost procházek, Evropský kříž s kamenem z každé země EU, anebo procházky kolem kouzelných horských
jezer Langbathseen, nocleh v oblasti jezera Attersee
2. den: zastávka na vyhlídce na Dachstein, narcisový festival s korzem na autech v BAD AUSSEE, obří sochy z narcisů, nové Narcisové termální lázně, odpoledne lodní korzo na jezeře
Grundlsee, možnost plavby vyhlídkovou lodí, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel (2lůž. pokoje s přísl.)
se snídaní, průvodce; nezahrnuje
vstupné na festival, komplexní pojištění a další vstupné (30 €).
Příplatek 450 Kč za vstupné na obě
korza, 90 Kč za komplex. pojištění.

A152 – Berlín a slavnost růží
v Europarosariu
Prohlídka Berlína, návštěva zahradní říše a biosférické
rezervace UNESCO Wörlitz a slavnost růží v největším Rozáriu světa v Sangerhausenu.
29.6.–30.6.

so–ne

3.590,-

91–266

1. den: odjezd z Prahy v 6:30 (Br za 400 Kč), BERLÍN, historická i moderní architektura– , třída Kurfürstendamm s pozoruhodným kostelem a zvonicí, Alexanderplatz s televizní věží (365 m), moderní architektura
Hauptbahnhof, Říšský sněm, Braniborská brána, Potsdamer Platz, Sony centrum, Berlínská zeď, bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie, Panorama Berlin (arch.
Yadegar Asisi), Berlínský dóm s mohutnou kupolí (hroby
králů, z kupole výhled na město, dle zájmu muzea na Muzejním ostrově￼
2. den: pro zahrady a slavnost růží, cesta do zahradní říše DESAU‑WÖRLITZ, překrásné anglické zahrady
z 18. st.1. krajinářský park v Evropě a biosférická rezervace– , dále SANGERHAUSEN, zvaný Rosenstadt Sangerhausen, návštěva největší zahrady růží na světě Europa
‑Rosarium, na ploše 13 ha se nachází 60.000 růží, 8.500
druhů z celého světa, mimořádná sbírka pnoucích růží, historické odrůdy, kuriozity jako zelené či mechové růže, 300
druhů vzácných stromů, úžasný zážitek – hudební slavnost horníků a růží v zahradách, návrat do Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu, veškeré
vstupné (50 €). Příplatek 690 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

6.6.–10.6.

koberec květů

7.590,-

91–052

1. den: odjezd ve 12 h z Prahy (HK, Pa svoz od 4 osob a Br
za 400 Kč), cesta do Itálie
2. den: ŘÍM a VATIKÁN– : chrám sv. Petra, Andělský
hrad, fakultativně návštěva Vatikánských muzeí, Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami
3. den: autobusem výlet do okolí Říma, průjezd
Albánskými pahorky s výhledy na jezero Albáno a letní sídlo papeže San Gandolfo, TIVOLI– , letní vily starých Římanů i papežů, Hadriánova vila– , antické sídlo a zahrady císaře Hadriána, Villa d’Este– , renesanční
vila a zahrada kardinála Ippolita d´Este, cesta do kaňonu
SUBIACO, klášter San Benedeto, FRASCATI, možnost
ochutnávky vín
4. den: GENZANO di Roma – jedinečná slavnost květin Infiorata (v celé ulici až ke schodišti ke katedrále je
položen koberec z květů), ŘÍM, prohlídka města od antiky po baroko, návštěva Kolosea a Fora Romana, Villa
Borghese (rezervace nutné předem), celodenní prohlídka Říma, viz. zájezd na str. 18, možnost večeře, odjezd
z Říma pozdě večer
5. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počasí a průběhu slavností (navštívíme v pá večer či v so dopoledne).
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, 1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
pobyt. taxu, MHD a vstupné (55 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 590 Kč záloha na Vatikánská muzea.
Příplatek 420 Kč záloha na Koloseum a Forum Romanum.
Příplatek 480 Kč záloha za Villu Borghese s rezervací.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A74 – Andalusie
a slavnost patií v Cordóbě
Letecký 8denní zájezd za krásami jižního Španělska,
maurské památky, kvetoucí přírodní parky, jeskyně
a kaňony. Granada, Sevilla, Ronda, Malaga a v Cordóbě vrcholí slavnost pátií. Nazdobené bíle dvorky
s kašnami a fontánami a desítkami květů po stěnách.
2.5.–10.5.

čt–pá

23.990,-

91–127

Cena zahrnuje letenku Praha-Malaga-Praha, dopravu
místním busem, 7x ubytování v hotelu*** (2x vnitrozemí, 1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 7x polopenzi, průvodce.
Podrobně na str. 33, nebo na www.geops.cz.

Madeira je jeden velký květinový záhon

B20 – Madeira,
ostrov věčného jara
a festival květů
Ostrov věčného jara má po celý rok velmi příjemné klima, přístupné hory, vlny Atlantiku, svérázné madeirské víno, nádherné výhledy z uzounkých levád – zavlažovacích kanálů často tesaných ve skále i z horských
masivů, tajuplné vavřínové lesy chráněné UNESCO,
pestré barvy květů všude kde se dá, pestrá městečka. Ve Funchalu zažijete květinové průvody a modré moře.
29.4.–6.5.

po–po

27.980,-

92–391

1. den: odlet z Prahy kolem poledne, přílet na Madeiru
k večeru, ubytování v hotelu
2. den: skalnatý poloostrov Ponta de Sao Lourenco téměř bez porostu, možnost procházky, průsmyk Portela s výhledy na Orlí skálu a Porto da Cruz, městečko CAMACHA, centrum výroby proutěného zboží, kostelík sv.
Vavřince, vyhlídka se sochou Cristo Rei
3. den: výlet do nejvyšších hor, autem na Pico do Areiro
(1.818 m), možnost pěšky na vyhlídku Miradouro Ninho
da Manta (1 h), vesnička RIBEIRO FRIO s pstruží farmou,
možnost procházky na vyhlídku Balcoes s nádherným
rozhledem a vavřínovými lesy, městečko SANTANA, typické lidové domky ve tvaru písmene „A“
4. den: FUNCHAL, trh s ovocem, zeleninou, květinami
a rybami – Mercado dos Lavradores; čtvrť Monte s výhledem na město a možnost jízdy na saních strmými uličkami; vyhlídka Eira do Serrado (1.094 m) – pohled do
divokého strmého údolí; městečko CURRAL DAS FREIRAS, založeného jeptiškami, které se zde skrývaly před
piráty; vyhlídka Pico dos Barcelos nad Funchalem,
příjezd do PORTO MORIZ
5. den: náhorní plošinou Paul da Serra, možnost výstupu na vyhlídku Bica da Cana (45 min.), Rabacal, leváda
do Risco s vodopádem, Fanal, procházka s výhledy, městečko RIBEIRA DA JANELA s vodní elektrárnou, čedičové skály v oceánu, PORTO MONIZ a jeho typické přírodní mořské „bazény“, možnost koupání
6. den: podél západního pobřeží, vyhlídka Ponta do
Pargo a Paúl do Mar, RIBEIRA BRAVA, Cabo Girao,
580 m vysoký útes kolmo nad mořem, rybářské městečko CAMARA DE LOBOS s malebným přístavem a barevnými loďkami, pěšky podle levády dos Piornais vytesané ve skále, krátké tunýlky (1 h)
7. den: FUNCHAL, ochutnávka madeirského vína,
botanická zahrada, alegorický květinový průvod součást místních květinových slavností
8. den: odpoledne odlet z Madeiry a přílet do ČR pozdě večer (Kt)
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a příp. slavnostem.
Cena zahrnuje letenku včetně letištních tax, poplatků
a palivového příplatku, 7x hotely se snídaní; dopravu auty, mikrobusy nebo minibusem, ochutnávku madeirského vína, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, večeře,
vstupy (cca 70 €).
Příplatek 3.390 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

A121 – Wrocław,
zahradní slavnost Slezska
Zahradní slavnosti v zahradách Slezska: Arboretum,
Wojsławice, Szczytnický park s půvabnou japonskou
zahradou a klášterní komplex se zahradou Henryków
a k tomu památky Vratislavi a zlatý důl.
7.6.–9.6.

pá–ne

4.490,-

Podrobně na str. 48, nebo na www.geops.cz.

74

91–226

Rozkvetlé jarní Drážďany

A164 – Slavnost zahrad
a parků Saska a Lužice

A156 – Drážďany,
kamélie a Orchideen Welt

A176 – Zahradnický
veletrh v Rakousku

Jarní víkend s procházkami v krásné přírodě i kvetoucích
zahradách, slavnost zahrad rododendronů v Kromlau.
Horní i Dolní Lužice, lesy a pískovcové skály v Žitavských horách, půvabné lužické vesnice a park bludných
balvanů, historická města Budyšín a Chotěbuz.

Poznáte Drážďany – město se spoustou uměleckých
památek, se světoznámou galerií Zwinger a mezinárodní výstavu Orchideen Welt... a probouzející se zámecké zahrady parku v Pillnitz – obří kvetoucí kamélie potěší oko každého.

Kittenberské a Tullnské zahrady a zahradnický veletrh.

8.6.–9.6.

so–ne

2.990,-

91–284

1. den: odjezd z Prahy v 6.45 h, přejezd, malebná oblast Žitavských hor, JONSDORF, městečko v krajině pískovcových skal, procházka na vyhlídku na skalní město, GROßSCHÖNAU, muzeum tradiční výroby damašku
a froté, zámek Neschwitz a krásné zahrady, zastávka ve
skanzenu NEUSALZA-SPREMBERG, muzeum podstávkových domů, BUDYŠÍN (Bautzen), prohlídka města,
šikmá věž, Petrský dóm, Kapitula, hradby, dále hrad
Ortenburg s muzeem Lužických Srbů, město HOYERSWERDA, radnice, trhové náměstí
2. den: krajinou Sprévského lesa – Lužických blat, CHOTĚBUZ, KROMLAU, rozlehlý zámecký park se spoustou druhů azalek a rododendronů, zahradnická slavnost plná květů a hudby, BAD MUSKAU, rozsáhlý
krajinářský park knížete Pückler-Muskau – největší
ve střední Evropě– , NOCHTEN, unikátní Park bludných balvanů, rozmanité zahrady skalniček a křovin
a geologická rezervace bludných balvanů „Malá Skandinávie“, návrat večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění, vstupné (25 €).
Příplatek 600 Kč/500 Kč za 1lůžkový pokoj/za večeři.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

A167 – Klosterneuburg
a Vídeň, mezinárodní
výstava orchidejí
Jarní víkend za květinami, kulturou a historií – po stopách Habsburků, ale i starých Římanů, mezinárodní
výstava orchidejí v klášteře Klosterneuburg.
23.3.–24.3.

so–ne

3.490,-

91–290

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Hu,Ji,Zn), krajem Wachau do
KLOSTERNEUBURGU, jeden z nejvýznamnějších klášterů v Rakousku z 12. st. Se sklepy s prezentací vinařství,
Verdunský oltář z pozlacených měděných desek ze 14.
st., Mezinárodní světová výstavy orchidejí a přejezd
do VÍDNĚ
2. den: rakouská metropole VÍDEŇ, Hofburg, habsburské sídlo, chrám sv. Štěpána, náměstí Marie Terezie, muzea, kavárna, Belveder, galerie
a zahrady, kavárny– , Muzeum Sissi,
cukrárna Demel a Sacher, výstava Liechtensteinská Knížecí
sbírka, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu busem,
1x hotel se snídaní, průvodce.
Příplatek 690 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplex. poj.

Vídeň, Belveder

30.3.–31.3.

so–ne

2.990,-

91–272

1. den: odjezd z Prahy v 7 h, (Úl; svoz od 4 osob: HK,
Pa za 300 Kč; Br – 400 Kč), cesta do Saska, PIRNA, historické centrum, středověké domy, pohledy na Labe, PILLNITZ,zámek saských kurfiřtů, procházka v parku, jarní
zahrady a skleník, kde touto dobou kvete naplno 230 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, Neustadt, Pfundmolkerei (historická mlékárna), Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, renesanční zámek, Rezidenční zámek (450 let staré
sbírky), barokní katedrála, Galerie Zwinger (Raffaelova
Sixtinská Madona, Dürer, sbírky z období impresionismu
a postimpresionismu), Semperova opera (italská renesance), obchodní ulice Pragerstrasse, možnost návštěvy
unikátního panoramatu Dresden 1945 (Yadegar Asisi) ,
individ. mezinárodní prodejní výstava orchidejí „Orchideen Welt“, odjezd večer, návrat do 22 h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (90 Kč) a vstupné
(cca 30 €). Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za vstup a rezervaci do Semperovy opery.

31.8.–1.9.

so–ne

3.490,-

91–300

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h (svozy od 4 osob za
300 Kč HK, Pa), renesanční zámek Rosenburg s růžovou zahradou lásky, největší rytířský turnajový dvorec na světě, show sokolníků, Kittenberské zahrady,
jedny z nejkrásnějších rakouských zahrad (22 tisíc m2),
bývají nazvány „zahradou snů“, tematicky laděné zahrady (růžová, alpská, leknínová, selská, japonská, stepní, vodní s knajpováním…), můžete využít „Kneippovy“
chodníčky, relaxovat v houpačkách, meditovat v japonské nebo budhistické zahradě, zabloudit v labyrintu,
KREMS (Kremže), krásné středověké městečko na Dunaji v údolí Wachau
2. den: TULLN, nejnavštěvovanější rakouské zahrady, mezinárodní zahradnický veletrh, první evropská
ekologická zahradní přehlídka, více než 50 vzorových zahrad na 50 ha, ukázky zahradní architektury, cesta do korun stromů 30 m nad zemí, relaxační kouty a vyhlídkové
terasy, možnost nákupu květin i gastronomických specialit a koření, TULLN, prohlídka historického města, památník Nibelungů u Dunaje, muzeum Egona Schieleho, návrat do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt
taxu, vstup na veletrh a veškeré vstupné (50 €).
Příplatek 550 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.


A12 – Květinové
korzo
a festival květů v Nice

A17 – Největší slavnost
chryzantém v Evropě

Poznejte jedinečné zahrady Azurového pobřeží a zažijte jeden z nejznámějších evropských karnevalů a slavnost mimóz v Nice a festival citrusů ve
francouzském Mentonu. Festival je zasvěcen květům a citrusům. Jaro na Azurovém pobřeží přivítá
sluncem.

Alsasko, Schwarzwald a mnoho nej: nejkrásnější vinná stezka, nejvyšší hora Vogéz, největší skanzen
Alsaska, perličkou pro vás, milovníky květin, největší
slavnost chryzantém v Evropě ve městě Lahr.

28.2.–4.3.

čt–po

5.990,-

91–022

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové
pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby, květinovou slavnost, rezervaci vstupenek a jízdy vlakem, snídaně, vstupné (60 €).
Podrobně na str. 11, nebo na www.geops.cz.

Květinové korzo a karneval v Nice

24.10.–28.10.

čt–ne

6.990,-

91–028

Na festivalu spatříte více než 10.000 chryzantém v podobě pestrobarevných obrazců a tvarů, tématické parky, hudební vystoupení
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, ochutnávky a večeře, MHD, vstupné.
Podrobně na str. 12, www.geops.cz.

německo  • belgie 
květinové
slavnosti
• francie
a korza

Mezinárodní zahradnický veletr v Tullnu

B — ˝středoevropské slavnosti

Kromlau, Ďábelský most z českého čediče

Kittenberské zahrady
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B — ˝středoevropské slavnosti historické slavnosti

Pohoda v Troyes

historické
slavnosti

A42 – Perly severní
Itálie, Benátky s koupáním

A6 – Krásy Normandie
a slavnost ARMADA´19

A14 – Champagne,
a slavnost Médiévales

Poznáte nejkrásnější města severní Itálie, ochutnáte
místní speciality, odpočinete si u moře a zažijete atmosféru Benátek v době konání nejstarší slavnosti světel Redentore v Benátkách.

Navštivte tuto část Francie v době oblíbeného
svátku lodí ARMADA 2019 s přehlídkou moderních i historických plachetnic v centru RUENU.
Užijte si krásy bílých útesů a pláží La Manche, hrázděných domků, ale i kouzlo místních zahrady. Ochutnáte speciality zdejší gastronomie: cidre, calvados, sýr
Camembert.

Jedinečné katedrály, památky UNESCO, zámky a francouzské zahrady, kouzelná příroda, jižní svahy plné vinohradů, světově proslulé značky šumivého vína a nezaměnitelná gastronomie. Ne nadarmo je Champagne
symbol bezstarostného marnotratného života. Vrcholem je historická slavnost Médiévales de Provins.
12.6.–17.6.

st–po

7.990,-

91–025

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Pl a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč), transfer přes SRN.
2. den: REMEŠ– , kultovní centrum středověké Champagne, antické památky města, vrcholně gotická katedrála Notre-Dame z 13. st., která byla korunovačním místem francouzských králů, jedinečná díla středověkého
sochařství (slavný Usmívající se anděl) a Chagallovy moderní vitráže v interiéru chrámu, Šímovy vitráže v poutním kostele sv. Jakuba, Palais du Tau, galerie Musée Des
Beaux Arts, ÉPERNAY, světové centrum šampaňského,
exkurze do některého ze sklepů Moet et Chandon),
Mercier či De Castellane s ochutnávkou, CHÂLONS EN
CHAMPAGNE, ubytování
3. den: CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, městečko s jedinečnou sbírkou raně gotického sochařství 12. st. v kostele Notre-Dame-en-Vaux, gotická katedrála sv. Štěpána
a úžasný chrám v pozdně gotickém stylu Notre-Dame de
l‘Épine v nedaleké vesnici, dle počasí cesta „zelenou
oázou Troyes“ s unikátními renesančními kamennými
a hrázděnými kostelíky ze 16. st., romantická krajina, fakult. možnost večeře nebo večerní město
4. den: TROYES, historické centrum kraje Champagne,
hrázděné domy, katedrála, tržnice, možnost oběda,
Chateau de Vaux-le-Vicomte, krásný soukromý zámek
Nicolas Fouqueta s dokonalými francouzskými zahradami, muzeum kočárů
5. den: SAINT-LOUP-DE-NAUD, kostel s raně gotickým
portálem imitujícím sochařství z Chartres, PROVINS– ,
středověké město, jedno z významných obchodních a kulturních center Champagne, opevněná pevnost – donjon
(Tour César), nejslavnější památka tohoto typu ve středověké Francii, kostel s plastikami napodobujícími sochy z katedrály v Chartres, pýchou města jsou karmínové „růže
z Provins“ v rozáriu (na 300 druhů růží), odpoledne slavná historická slavnost Médiévales de Provins – průvod
v historických krojích, středověké trhy, možnost občerstvení, fakult. večeře za příplatek, večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí. Účástník ve středověkém oblečení má slevu na vstupném na slavnost Provins.
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, ochutnávky vín a vstupné (70 €).
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 550 Kč za 3x snídani.
Příplatek 650 Kč za 1x večeři.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.
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Svátek lodí Armada (zdoj: Wikimedia/Viault)

Benátky a Slavnost moře

15.7.–21.7.

po–ne

9.990,-

91–066

1. den: večer odjezd z Prahy (ČB a po trase, svoz od 4 os.:
HK, Pa, Po; Br za 400 Kč), transfer do Itálie
2. den: MANTOVA– , renesanční město na břehu tří jezer, Palazzo Te , MODENA, katedrála– , jedna z nejkrásnějších románských staveb Itálie, věž Ghirlandina, výrobna balzamikového octa
3. den: MODENA, prohlídka Muzea Ferrari, ultramoderní
přístavba – poslední stavba architekta Kaplického, RAVENNA– , město proslavené nádhernými mozaikami, mausolea Gally Placidie a Theodoricha
4. den: VERONA– , město Romea a Julie, Juliin dům,
chrám San Zeno, římská aréna, PADOVA– , kaple Scrovegniů, basilika, universita s botanickou zahradou– ,
přejezd k moři do ROSALINA MARE, večerní koupání
5. den: celodenní pobyt u moře nebo fakult. výlet do
FERRARY– , hrad Castello Estense a katedrála sv. Jiří,
BOLOGNA– , nejstarší univerzita Evropy, gotická bazilika – největší kostel na světě, románské kostely, 20 rodových středověkých věží, v podvečer koupání, fakult. večeře
6. den: celý den pro BENÁTKY– , prohlídka města, možnost koupání na ostrově Lido či návštěva ostrovů Murano a Burano, večer vrcholí slavnost Vykupitele (Redentore), projdete se po moři a oslavíte nejstarší svátek
Benátčanů a o půlnoci zažijete barevné ohňostroje nad
kanály a nad lagunou, odjezd z Benátek v noci
7. den: návrat do ČR po poledni
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x hotel, 4x snídani, 1x večeři, průvodce. Příplatky a podrobnější informace na str. 21
nebo www.geops.cz

A41 – Benátky a ostrovy,
slavnost Regata Storica
Pohádkové město na laguně a ostrovy Murano, Burano a Torcello uchvátí romantikou a historií. Vyhlášené slavnosti gondol i 16. ročník festivalu architektury
La Biennale di Venezia překvapí a nadchnou.
29.8.–2.9.

čt–po

5.590,-

91–064

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (ČB; svoz od 4 osob: HK, Pa,
a dále Br za 400 Kč), transfer přes Rakousko
2.–4. den: BENÁTKY, prohlídka historického města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Canal
Grande a Ponte Rialto, tržnice, muzeum Peggy Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari, Ca´d´Oro, židovská
čtvrť; lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů, dóm St. Maria e Donato s mozaikami) či Burano (ostrov s barevnými fasádami), eventuálně Torcello, (kdysi
hlavní sídlo biskupa), uličky Benátek, atmosféra kavárniček. Klasickou prohlídku si obohatíte: možností koupání na ostrově Lido, Regata Storica – slavnost gondoliérů a veslařů na Velkém kanále, přehlídka historických
lodí a soutěže gondoliérů, výstava 58. ročník La Biennale di Venezia – nejmodernější trendy výtvarného umění,
event. volný program, odjezd 4. dne večer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu během
2.–4. dne vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje léčeb. pojištění, místní pobytové
taxy, vstupné (50 €) a cesty lodí (třídenní 40 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní
pojištění.

13.6.–17.6.

čt–po

7.490,-

91–014

1. den: odjezd v 19 h z Prahy (Pl a po trase), transfer
přes SRN
2. den: GIVERNY, dům a zahrady Clauda Moneta, Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, ROUEN, staré středověké normandské
hlavní město, proslulá katedrála Notre Dame, hrázděné domy, justiční palác a orloj, účast na přehlídce lodí
ARMADA 2019, historické i moderní plachetnice, do
některých lodí na Seině je možné i nahlédnout
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží, zahrady a La
Manche, Le Boi des Moustiers, nádherná anglická
zahrada z 19. st., procházka podél nejkratší řeky Francie
s mlýny až k moři, ÉTRETAT, turistika na bílých útesech
Falaise d’Aval, „magické zahrady“ se sochařskými
objekty, možnost večerní ROUEN, pozorování lodí na
řece Seině, doprovodné kulturní programy
4. den: ukončení ARMADY, vyplouvání lodí z Rouen, nejvýznamnější normandský benediktinský klášter JUMIÈGES, kvetoucí přírodní park Forêt-de-Brotonne, pozorování vyplouvání lodí na Seině,
HONFLEUR, opevněné přístavní městečko, dřevěná
katedrála sv. Kateřiny, hrázděné domky, fakultativně
večeře, večer odjezd
5. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce.
Podrobný program str. 9 či www.geops.cz.

A182 – Bavorské Franky,
perly UNESCO, lidový
festival Sandkerwa
Horní Franky spolkové země Bavorsko se pyšní třemi
skvosty UNESCO BAYREUTH, BAMBERG, WÜRZBURG
a zažijete slavnost Sandkerwa.
23.8.–25.8.

pá–ne

4.290,-

91–313

1. den: odjezd z Prahy v 6h (Be, Pl a po trase, možnost
svozu z ÚL), cesta do Bavorska, BAYREUTH– , historické centrum, park s hradem, Bayreuthský zámek, Markraběcí opera - nejkrásnější doklad evropské barokní
kultury a zámek Fantaisie, letní rezidence vévodkyně
Friederike Dorothee Sophie von Württemberg, ráj fotografů
2. den: BAMBERG– , středověký a barokní skvost na řece Regnitz, Dom, Martinkirche, Michaelskirche a radnice na řece, Nová rezidence, Sandkerwa - starý lidový
francký festival, pro Bavorsko dny plné zábavy, tradic
a dobrého piva, nejoblíbenější jsou „Šťouchance na vodě“ s tyčí, návrat pozdě večer
3. den: WÜRZBURG– , centrum franského vinařství a dávné sídlo biskupa, pevnost nad městem
Marienberg, Rezidence s rozsáhlým parkovým komplexem, románsko-barokní chrám, návrat do Prahy do 22 h
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle
slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupenku na festival (5 €) a další vstupné (50 €).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

Slavnost chřestu a celebrity Ivančic
Romantická plavba po Dalešické přehradě, rozhledna Babylon, DALEŠICE, zastávka na pivo v pivovaru
z filmu Postřižiny, klášter Rosa coeli DOLNÍ KOUNICE,
IVANČICE, slavnosti chřestu: restaurace a jídelní lístky jsou zaměřeny na chřestovou gastronomii, snoubení
chřestu s vínem, na náměstí prodej lahůdek a vystoupení
kuchařů, moravské kapely, pro zájemce návštěva muzeí
slavných rodáků malíře A. Muchy a herce V. Menšíka.
18. 5.
so
790,–
91–392
Jízda králů ve Vlčnově a UNESCO
VLČNOV, tradice Slovácka a Hané, sklípky a jarmark,
muzeum lidových pálenic, oblíbená Jízda králů – mimořádná folklórní slavnost– , nedělní průvod: objížďka královské družiny na okrášlených koních po vesnici
s králem, kterým je chlapec přestrojený za ženu, 200 let
stará tradice, překrásné kroje, lidová hudba, tance, vynikající víno.
26. 5.
ne
890,–
1–393
Český Krumlov a Slavnost pětilisté růže
ČESKý KRUMLOV, malebné historické centrum středověkých a renesančních domů– , zámek, Slavnost pětilisté růže, připomínka rodu Rožmberků dobová hudba,
tance, desítky uměleckých souborů, vystoupení kejklířů
a komediantů, historický trh, vojenské ležení, průvod
rytířů a dam na koních, ceremonie v pivovarské zahradě, turnaj k připomenutí známého dělení růží, večerní
koncert, ohnivé efekty nakonec ohňostroj.
22. 6.
so
690,–
91–394
Selské slavnosti v Holašovicích
HOLAŠOVICE– , typická lidová architektura selských
stavení, Muzeum jihočeské vesnice, tradiční keramická
dílna, selské slavnosti: lidový jarmark, přehlídky tradičních řemesel (kováři, hrnčíři, dráteníci, nožíři, řezbáři)
a nabídka stylových suvenýrů (keramika, kované výrobky, paličkované krajky, kůže, proutí, ručně tkané oděvy),
pro děti tvůrčí dílny, vystoupení lidových kapel.
20. 7.
so
690,–
91–395
Slovácké slavnosti vína a památek
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, bývalé královské město, barokní
kostel, kaple sv. Alžběty se špitálem, františkánský klášter,
zdobené interiéry a sklepy, barokní jezuitská kolej, historická lékárna U zlaté koruny, knihovna B. B. Buchlovana (bývalá synagoga), barokní kašny, morový sloup, den
otevřených dveří umožňuje bezplatné vstupy, přístupné
budou i vinné sklepy, Slovácké muzeum a galerie, slovácké slavnosti vína, vystoupení folklórních kapel, muzikantské lodě na řece, nabídka vín a burčáků, gastronomické speciality kraje, Bílé Karpaty – mimořádná folklórní
a etnografická přehlídka kulturního dědictví Slovácka.
7. 9.
so
990,–
91–396
Znojemské vinobraní
ZNOJMO, Znojemské vinobraní, slavnostní průvod krále
Jana Lucemburského, možnost návštěvy hradu, románské rotundy s freskami a znojemského podzemí, středověký trh, pestrá hudební vystoupení tradičních i populárních
skupin, rytířské klání, taneční vystoupení, ochutnávky vín
a burčáků od vinařů ze Znojemska a Rakouska.
14. 9.
so
990,–
91–397
Slavnost horníků a advent v seiffenu
Lázeňské město SEIFFEN v německých Krušných horách,
malebné domky horníků a řezbářů s nádhernou adventní
výzdobou, skanzen a Muzeum hraček, malé geologické
muzeum a zábavný dům železničních modelů, adventní trhy (dlouhá řezbářská tradice, dřevěné hračky, figurky
horníků, louskáčky, betlémy přímo od výrobců), průvod
horníků Bergparade – na 400 havířů ve slavnostních
krojích s tradičními hornickými atributy a kapelou
14.12.
so
790,–
91–398

A134

A175

Věhlas folklorních slavností „Gorolski Święto“ dnes sahá daleko za hranice česko-polsko-slovenského trojmezí. Jablunkov byl odjakživa historickým centrem
specifické kultury Gorolů, kteří si zachovali své jedinečné zvyky a tradice, tance, písně i řemeslo a hlavně lidový kroj….a ta příroda.

Víkend v nejkrásnějších partiích německých Alp –
národní park Berchtesgaden, návštěva solných dolů
nebo solných termálních lázní, plavba po jezeře, nádherné hory a vodopády, letní slavnost s přehlídkou lidových krojů a kapel.

Příroda a zvyky Gorolska,
folklórní setkání

2.8.–4.8.

pá–ne

4.390,-

91–243

1. den: odjezd vlakem z Prahy v 5.45, busem STARÁ
BYSTRICA, zastávka u areálu Slovenského orloje díla Slovenských i Českých umělců, Vychylovka, skanzen a jízda unikátní historickou úvraťovou železnicí
2. den věnovaný kultuře Goralů a přírodě Goralska:
KONIAKOW, muzeum krajky paní Marii Gwarek, zastávka na salaši s možností zakoupení oštěpků, bryndzy atd., CZARNE, procházka údolím ke kaskádám a malému vodopádu Rodla (2,5 h), JAWORZYNKA, návštěva
muzea fujar spojená s možností ochutnání regionálních specialit, JABLUNKOV, česko‑polsko‑slovenské trojmezí, centrum Goralů, folklorní soubory Čech, Moravy,
Slovenska, Polska, večerní gorolský karneval
3. den: JABLUNKOV, účast na gorolských folklorních slavnostech, mezinárodní národopisné slavnosti,
písně, tance, řemesla a místní tradiční gastronomie nebo variantně návštěva pralesa Mionší a naučné stezky
(turistika 7 km cca 3h 45 min převýšení 330 m), odpoledne spojení skupin, průvod gorolských krojů, dle času po
trase na Ostravu CHOTĚBUZ – PODOBORA, prohlídka
středověkého archeoskanzenu, vlakem zpět do Prahy
Cena zahrnuje dopravu vlakem a busem dle programu,
2x ubytování u Jablunkova se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby a vstupné
včetně slavností a vláčku) (30 PLN, 300 Kč).
Příplatek 800 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní poj.

A74 – Andalusie,
UNESCO a přírodní parky
Perly maurské architektury (UNESCO): Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Alhambra
i nejstarší megalitické stavby 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 flamenca a na podzim i vyhřáté pláže... to je Andalusie. Využijte pobyt u moře s turistikou a bohatými výlety za „nej“
Andalusie. Na jaře zažijete svátek patií v Córdobě
a na podzim pouť San Miguel v Torremolinos nebo
vyberte termín* s turistikou a Sierrou Nevadou..
14.4.–22.4.
2.5.–10.5.
*9.5.–17.5.
26.9.–4.10.

ne–po
čt–pá
čt–pá
čt–pá

24.590,23.990,24.990,23.990,-

91–126
91–127
91–128
91–129

Andalusie a flamengo



Slavnost a pohoda
v NP Berchtesgaden

5.7.–7.7.

svátek

4.790,-

91–298

1.den: odjezd z Prahy v 5:30 h (ČB), WERFEN a hrad Hohenwerfen se sokolnickým muzeem a ledová jeskyně
Eisriesenwelt Werfen, největší ledová jeskyně na světě v pohoří Totengebirge a nejprudší lanovka Rakouska
2. den: NP Berchstegaden, plavba lodí po jezeře Königsee ke kostelu sv. Bartoloměje pod vysokou stěnou Watzmannu, další plavba až k cípu jezera – křišťálovému jezírku Obersee, nejvyšší vodopád Německa,
procházky krajinou
3. den: výlet na Kehlsteinhaus – vyhlídka Orlí hnízdo, místním busem vyhlídkovou silnicí, výtahem ve skále
na Hitlerovu vyhlídkovou chatu Orlí hnízdo, BERCHTES
GADEN, návštěva solného dolu nebo individuální
program, vyhlídka, soutěsky, průvod se spoustou lidí
v pestrých lidových krojích Berchtesgádenska, průvod
doprovází lidové kapely a salvy horských myslivců z moždířů, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. poj. (96 Kč), lázně, důl a loď
a veškeré vstupné (75 €). Příplatek 1.200 Kč za 1lůž. pokoj.

A158 – Bavorsko mnoha nej
a slavnost v Burghausenu
Nejdelší hrad v Evropě, nejstarší most střední Evropy, nejstarší městská brána Německa a jedny z největších termálních lázní na kontinentě a nejkrásnější
město Bavorska a největší sbírka českého křišťálu, nejkrásnější historická slavnost Německa Burgfest.
12.7–14.7.

pá–ne

4.390,-

91–377

1. den: odjezd ráno z Prahy (tam Pl a po trase dle dohody,
svozy od 4 osob: za 300 Kč HK, Pa, za 400 Kč Br), kupecká cesta, REGENSBURG (Řezno)– , jedno z nejkrásnějších měst Evropy, říšské město Německa, nejstarší most
a brána Evropy, Altes Rathaus a katedrála sv. Petra, paláce
(Thurn Taxis), sídelní město bavorských vévodů, ubytování
v PASOVĚ, hrad, barokní dóm sv. Štěpána, největší varhany na světě, plavba lodí na soutoku tří řek
2. den: krása meandrů řeky Salice, BURGHAUSEN s nejdelším hradem Evropy na ostrohu vysoko nad Salzachem
(1.100 m), dalším bavorským nej je největší slavnost Bavorska, která oslavuje bavorské vévody – Burgfest,
krojové průvody, bavorské kapely a taneční soubory, bavorské speciality, podvečer PASOV, starobylé kulturní město
biskupa‑knížete, večerní město
3. den: termální lázně Bad Füssing, celkem 44 termálních bazénů ve 3 areálech včetně saunového a zážitkového
světa, alternativně celodenní pobyt v PASOVĚ, muzeum
skla – největší sbírka českého křišťálu na světě, návštěva návrat do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (96 Kč), veškeré vstupné (50 €). Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

historické slavnosti

SLAVNOSTI na 1 den

Pohlded na Berchtesgaden s klášterním a farním kostelem

B — ˝středoevropské slavnosti

Gorolské slavnosti

Jízda králů ve Vlčnově

Burghausen
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B — Karnevaly a velikonoční zájezdy maďarsko  • itálie  • francie  • německo

Maska z karnevalu Busójárás

karnevaly
B4 – Karneval Busójárás
v Moháči, termály Harkány
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.
1.3.–6.3.

pá–st

6.390,-

91–331

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h, (Br, svoz od 4 osob: HK, Pa
300 Kč), transfer přes Slovensko
2. den: SZÉKESFEHÉRVÁR, kulturní centrum maďarského království, korunovační katedrála, 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, oslava maďarsko-slovinské kultury– , muži v kožešinách s pestrými maskami
busó a průvody krojů, zpěvy a tance, pohřbívání Zimy do
Dunaje, řemeslný trh, fakultativně večeře
4. den: HARKÁNY, celodenní pobyt v areálu lázní,
fakult. večerní csarda s typickou maďarskou kuchyní, zábava s harmonikou nebo cimbálovou muzikou
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 snídani,
1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné a termály
(doporučujeme cca 40 €).
Příplatek 1.500 Kč
za 1lůž. pokoj.
Příplatek 550 Kč
za večeři v čárdě.
Příplatek 192 Kč
za komplexní pojištění.

B22 – Festival Kurentovanje
v Ptuji a wellness
Zažijte předjaří v Chorvatsku a Slovinsku, masopustní festival v Ptuji a wellness v moderních chorvatských
lázních Tuhelj
1.3.–4.3.

pá–po

5.990,-

91–399

1. den: odjezd z Prahy 0.15,(Be, Tá/Pí, ČB), přes Rakousko
a Slovinsko do Chorvatska, zastávka u jednoho z nejkrásnějších chorvatských hradů Trakoščan a KRAPINA,
významná archeologické lokalita, Muzeum neandertálského člověka, barokní poutní místo Trški vrh (zasvěceno Panně Marii Jeruzalémské), hotel v lázních
TUHELJ, možnost koupání až do půlnoci
2. den: odjezd do KUMROVCE, lidové vesnice, památník
J. B. Tita - rodný dům bývalého jugoslávského prezidenta, chorvatský hrad Veliky Tabor– , po rekonstrukci
ráj filmařů, fakult. oběd ve vyhlášené restauraci Zelenjak, degustace vína v obci KLANJEC, hrobka maďarského šlechtického rodu Erdödy, večeře a koupání až do
2h v noci
3.–4. den: PTUJ, historické vinařské město, Kurentovanje – průvod masopustních masek, odpoledne odjezd
do ČR, noční přejezd, návrat do ČR časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel Therme
Tuhelj Hotel Well **** neomezený vstup do bazénů,
2x polopenze, zapůjčení županu, pobyt. taxu, průvodce.
Příplatek 1.990 Kč za 1lůžkový pokoj.
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Wernigerode
– rej čarodejnic
Město Michelangela
a Medicejských
– Florencie

Festival citrusů v Mentonu přitahuje tisíce turistů

A155 – Tajemný kraj
A29

A12 – Nice, Menton,
festival květů,
světel a citrusů

Harz, slavnost
čarodějnic
Florencie,
kolébka

Zpestřete si zimní měsíce výletem do míst, kde téměř
neznají sníh, a zažijte jeden z nejznámějších evropských karnevalů ve francouzském Mentonu a v Nice.
28.2.–4.3.

čt–po

5.990,-

91–022

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (HK, Pa, Pl; z Br za 400 Kč),
transfer do Francie
2. den: ráno poloostrov Cap Ferrat, exotické prostředí Villy Rotschild: novorenesanční zámek a zahrady
vystavěné pro věhlasnou rodinu Rotschildů a Villa Kerylos pro rodinu Ephrussi ve starořeckém stylu, ubytování, mondénní i starobylé NICE, katedrála, staré město,
návrat k hotelu MHD, fakult. večeře v restauraci
3. den: NICE, návštěva Chagallova muzea (Píseň písní),
var. Matissovo muzeum, hradní návrší s parkem a vodopádem, vrchol karnevalové podívané – průvod
s tanečníky a alegorickými vozy, letošní téma Král
energie, „květinová bitva“ a individuálně karneval světel a noční show, indiv. návrat na hotel
4. den: MENTON, prohlídka botanické zahrady s citrusy, výstava orchidejí v Evropském paláci, individuální volno, odpolednekarnevalový pochod Zlatých
plodů městem: alegorické vozy ozdobené tunami citrusových plodů, kavárna nebo návštěva muzea Jeana Cocteaua a galerie moderního umění, zahrada plná soch
z citrusů v zahradách Bioves, odjezd do ČR
5. den návrat do ČR odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, MHD, snídaně, vstupné (60 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 320 Kč za 2x snídani, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A39 – Benátský karneval
Benátky – pohádkové město na laguně s paláci,
mosty a gondolami. Ostrovy Murano a Burano uchvátí
romantikou a karnevalový průvod masek potěší každého. Čeká vás nejslavnější karneval světa. Cesta
tam bez nočního přejezdu!
1.3.–4.3.

pá–po

5.590,-

91–060

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (ČB a po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa; Br za 400 Kč), cesta do letoviska LIDO DI
JESOLO/CAVALLINO, ubytování, fakult. večeře
2.–3. den: BENÁTKY– , historické centrum, Piazza
S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, kostel
San Paolo a Santa Maria Gloriosa dei Frari, karnevalový průvod masek, divadelní a hudební představení na
ulicích, Canal Grande a paláce, Ponte di Rialto, vyhlášení
masky roku; lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů) a Burano (ostrov krajky), odjezd 3. den večer
4. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobyt. taxu, vstupné (60 €), cesty
lodí po Benátkách (cca 45 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

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 v srdci Německa v době slavnosti čarodějnic konané na hradě ve
WERNIGERODE.
27.4.–1.5.

svátek

6.990,-

91–271

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (Li, ÚL), GERNRODE, předrománský kostel a muzeum kukaček, QUEDLINBURG– ,
románská katedrála, muzeum hrázděných domů
2. den: GOSLAR s císařskou falcí– , hrázděné domy, návštěva dolu na stříbrnou rudu Rammelsberg– , nejstarší dochovaná průmyslová stavba na
světě, BAD HARZBURG, koupání ve slaných termálech, město HALBERSTADT s katedrálou
3. den: krápníková jeskyně Baumanshöhle, THALE a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na Hexentanzplatz na čarodějnickém vrchu, turistika údolím řeky Bode (6 km), variantně lanovkou na vrch Rosstrappe,
výhledy, BLANKENBURG, barokní zahrady, zámek nebo
procházka k Čertově stěně (3h)
4. den: WERNIGERODE, světové centrum čarodějnic,
romantický hrad nad městem, radnice, lidové trhy plné
čarodějnických suvenýrů, rytířská klání a soutěže, variantně vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší
vrch Harzu – horu Brocken, výhledy, zahrádka horských květin, večer slavnost a rej čarodějnic na hradě, odjezd pozdě večer do ČR
5 den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x snídaně,
průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění (160 Kč), příp.
pobyt. taxu, vstupné a lanovky (60 €).
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za zpáteční jízdu vláčkem na Brocken.
Příplatek 100 Kč záloha za vstup do dolu Rammelsberg.

A57– Karneval ve
Viareggiu, Lucca a Pistoia
Carnevale di Viareggio patří k nejslavnějším karnevalům
na světě. Corsi mascerati, jak se říká obrovským papírovým maskám vyšším než domy v ulicích, přináší veselí
a ironii. Nazdobené ulice, masky plné nadsázky a ironie,
všude konfety, pohodoví Italové, speciální karnevalová
muzika a stánky plné dobrot croccanti a torronti a večerní ohňostroj určitě stojí za to.
21.2.–24.2.

čt–ne

4.990,-

91–084

1. den: odjezd z Prahy večer (svoz od 4 osob: HK, Pa, Br
za 400 Kč); transfer přes Rakousko do oblasti Toskánska
2. den: PISTOIA, toskánské město proslulé vinařstvím, románský dóm San Zeno (na výzdobě oltáře se podílel Brunelleschi), baptisterium (Pisano), středověký špitál, chrámy p. Marie (Bramante, Vasari) a sv. Jana, MONTECATINI
TERME, lázeňské město, ubytování, fakult. večeře
3. den: LUCCA, opevněné starověké a renesanční město s náměstím v bývalém římském amfiteátru, rodiště
Pucciniho, odjezd do přímořského letoviska VIAREGGIO, účast na světoznámém karnevalu – přehlídka
alegorických vozů, pestrobarevné masky, velký ohňostroj, pozdě večer odjezd do ČR
4. den: příjezd do ČR dopoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a eventuelně slavnostem.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (50 €).
Příplatek 480 Kč za 1x večeři,
500 Kč za 1lůžový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní
pojištění.

B7 – Velikonoční Budapešť
a skanzen Szentendre
Dva dny v Budapešti s 1 nočním přejezdem, 2x termály a Velikonoční pondělí ve skanzenu Szenten
dre. Szentendre je centrem lidové kultury Maďarska právě na Velikonoce. Využijte svátky, ušetříte dovolenou.
19.4.–22.4.

Velikonoce

5.790,-

91–334

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (Br, Bla a po trase, svozy od 4
osob za 300 Kč: HK, Pa), BRATISLAVA, město na Dunaji, Bratislavský hrad, paláce ve starém městě, vyhlášené
cukrárny a hospůdky
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, Buda: okružní jízda městem, hradní
čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), fakultativně pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termálních lázních hotelu Gellért, večeře ve stylové restauraci s folklorním vystoupením
4. den: slavnostní Velikonoce v SZENTENDRE, památky jihoslovanské kultury a skanzen lidové architektury, maďarská gastronomie, tradice a folklór Velikonoc, zastávka OSTŘIHOM, návrat před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídani, 3x večeři (1 v hotelu, 1x v restauraci s folklórním vystoupením), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné a lázně (25.000 HUF).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

B2– Termální wellness
Velikonoce a UNESCO

A163– Velikonoce
v Lužici, křižácké jízdy

Chcete si s námi zahrát na jaro, které přišlo dříve? Pojeďte do teplejšího kraje, do teplé vody a ještě navíc na
Velikonoce do Egeru a vesničky UNESCO H
 OLLÓKŐ
na největší palócký festival. Jarní zájezd za termálními lázněmi, památkami i velikonočním folklórem Maďarska. Čeká vás slavný zámek, barokní skvost Eger,
koupání hned v několika termálních lázních, víno a maďarská kuchyně. Bydlíte v hotelu*** s vlastním
wellness. Tomu říkáme wellness Velikonoce! Zájezd bez nočního přejezdu a v době svátků.
Termální lázně: Eger, Egerszalók.

Horní i Dolní Lužice, lesy a pískovcové skály v Žitavských
horách, půvabné lužické vesnice, zahrady rododendronů i vřesů a park bludných balvanů, na Velikonoce jedinečná světová slavnost – „křižácké jízdy“.

19.4.–22.4.

Velikonoce

8.590,-

91–328

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h (Br, Bla a po trase, HK a Pa
svoz od 4 osob), transfer přes Slovensko, dle času zastávka v GÖDÖLLÖ, královský zámek a zahrady, ubytování,
koupání v hotelu*** v centru EGERU, večeře a večerní
procházka lázeňskou částí města
2. den: EGER, město baroka a vína, na 150 chráněných barokních domů, náměstí s chrámem (K.I. Dientzenhofer), hrad s původním biskupstvím, turecký minaret, vinotéka, hotel s vlastními termálními lázněmi
a přístupem do areálu městských lázní Eger – celodenní pohoda v termálních lázních, masáže a turecké lázně a wellness za příplatek, večeře, atmosféra „údolí
krásné paní”, fakultativně ochutnávka vína s malým pohoštěním
3. den: termální lázně Egerszalók, moderní areál původně přírodních lázní „maďarské Pamukkale“, saunový svět, procházka v přilehlém přírodním parku s travertinovým termálním svahem, návrat na ubytování, večeře
4. den: Velikonoce v HOLLÓKÖ– , palócký festival, vesnice UNESCO s tradiční architekturou, lidové kroje a velikonoční zvyklosti, lidový trh a umělecká řemesla, typická
keramika, maďarská kuchyně, návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel***
s vlastními lázněmi, vstup do městských lázní, 3x polopenzi (švédské stoly), průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, další termální lázně, vstupné (18.500 HUF ).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 130 Kč za ochutnávku vína v Egeru (od 20 os.).
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

19.4.–21.4.

Velikonoce

4.290,-

91–283

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h (MB, Tu, Li a po trase, Br
za 400 Kč), cesta do SRN, OYBIN v krajině pískovcových
skal, turistika ke zřícenině hradu a klášteru, ZITTAU (Žitava), Řeznická bašta, květinové hodiny se zvonkohrou,
Marstall, radnice, Johanniskirche, Velké postní plátno
(více než 500 let staré), barevná moderní čtvrť, ZHOŘELEC (Görlitz), brána, gotický chrám sv. Petra a Pavla, měšťanské domy, Svatý hrob (kopie Jeruzalémského hrobu)
2. den: fakultativně jízda historickým vláčkem Waldeisenbahn, BAD MUSKAU, rozsáhlý anglický park knížete Pückler-Muskau a přírodní rezervace – největší ve
střední Evropě– , romantizující zámek, (část parku se nachází na polském území), BUDYŠÍN (Bautzen), hlavní město lužických Srbů malebné historické centrum na vysoké
skále nad řekou Spréva, Petrský dóm, Kapitula, zámek Ortenburg a jedinečné muzeum Lužických Srbů, zdobené kraslice, atmosféra křivolakých uliček, návrat
3. den: HOYERSWERDA, lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím a poštovním sloupem, lužická vesnice ŠUNOV – Schönau, účast na tradiční velikonoční
akci – velikonoční křižácké jízdy (nejpočetnější německé procesí – kolem 600 jezdců v černém na koních
s bohatě zdobenými postroji), průvod přes vesnice ROŽANT, KONJECY (Cunnewitz), RALBICY, unikátní hřbitov
s bílými kříži, zde jízda číní až 700 jezdců, dále KAMENEC,
klášterní kostel, radnice, gotický mariánský kostel, středověká opevněná vesnice PANČICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), gotický cihlový klášter St. Marienstern, barokní kašna s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden)
s hrázděnými domy, kaple sv. Ludmily, BUDYŠÍN (Bautzen), prohlídka města, věž vychýlená o 144 cm, Petrský
dóm, Kapitula, návrat do Prahy do 23 h
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálnímu programu slavnosti.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu,
ochutnávku, vstupné (65 € ).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za 2x večeři.
Příplatek 96 Kč
za komplexní pojištění.

maďarsko  • itálie  • německo

velikonoce

Požehnání a můžeme jet

Krása krojů při slavnosti Velikonoc v Hollókö (UNESCO)

B — Karnevaly a velikonoční zájezdy

Velikonoční nostalgie s vínem a hudbou

Malérečka v akci v Budapešti

A41 Velikonoce v Benátkách
18.4.–22.4.

velikonoce

5.590,-

91–063

1. den: odjezd z Prahy v 19 h, (ČB, svoz od 4 osob: HK
a Pa za 300 Kč; Br za 400 Kč), noční přejezd
2.–4. den: BENÁTKY, prohlídka města, Piazza S. Marco s baz ilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum P. Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari, Ponte Rialto, velikonoční sváteční atmosféra, fakult. lodí
po Canal Grande a na ostrovy Murano (ostrov sklářů
a krajkářek, dóm St. Maria e Donato s románskými prvky), Burano (ostrov s rybářským městečkem a barevnými
domy), Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, odjezd večer
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (160 Kč),
vstupné (50 €) a cesty lodí (třídenní jízdné 40 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj
Příplatek 480 Kč za 1x večeři.
Více informací str. 21, nebo na www.geops.cz.

Skanzen v Szentendre

Kouzlo starých zvyků

79

B — Karnevaly a velikonoční zájezdy Itálie  • holandsko  • francie  • německo  • polsko
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Velikonoční slavnost Scoppio del Carro

A34 – Florencie,
a velikonoční slavnost
ohňů Scoppio del Carro
Florencie je kolébkou renesance, městem Michelangela a Medicejských. Potkáte se s historií a uměním na každém kroku, ochutnáte skvělé toskánské víno. Zažijete
slavnost ohně – Scoppio del Carro.
18.4.–22.4.

Velikonoce

7.490,-

91–054

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (ČB nebo Pl dle dohody, svozy od 4 osob: za přípl. 300 Kč HK, Pa, za přípl. 400 Kč Br
2. den: FLORENCIE– , toskánská metropole bývá nazývaná „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 Santa Maria del Carmine a kaple Brancacciú, lázeňské městečko
MONTECATINITERME, možnost večeře za příplatek
3. den: klenoty Toskánska: středověké San Ginignano– , historická PISSA– , původně antická Lucca
4. den: celodenní FLORENCIE, kostel San Lorenzo, kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte
Vecchio, galerie Uffizi (nutná rezervace), v centru města jedinečná velikonoční slavnost Scoppio del Carro
– „výbuch vozu“ s průvodem v historických kostýmech,
zapalováním velikonočního ohně a ohňostrojem, tržnice a atmosféra uliček, možnost individuální večeře
5. den: návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (160 Kč),
místní dopravu, pobyt. taxu, místního průvodce po Florencii, ochutnávky a fakult. služby, vstupné (60 € ).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůž. pokoj, 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 700 Kč záloha za galerii Uffizi.

A9 – Provence,
slavnost Feria de Paques
Přírodní parky Lubéron a Camargue, slunce a pestré
barvy, vzpomínky na van Gogha, Gauguina a Cézanna,
plameňáci, bílí koně, kouzlo přístavu Marseille a slavnost Feria des Paques. Využijte Velikonoce.
18.4.–22.4.

Nejvýznamější města Holandska, velikonoční atmosféra, skanzen a k tomu bydlení v centru Rotterdamu
...a na své si přijdou i gurmáni!
18.4.–22.4.

Velikonoce

7.590,-

91–161

1. den: odjezd z Prahy večer (Pl, svoz od 4 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, skanzen lidové
architektury a řemesel s větrnými mlýny v ZAANSE
SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, mezi větrnými mlýny, ochutnávka sýrů, ubytování v centru ROTTERDAMU, večerní město, možnost večeře
3. den: KEUKENHOF, světoznámý park, barevná paleta květin (32 ha lesoparku, 6 milionů tulipánů a cibulovin), cesta mezi květinovými poli do DEN HAAGU, parlament u jezera Hofvijver, variantně Mauritshuis, jedna
z nejslavnějších galerií Nizozemska (Rembrandt, Vermeer) nebo Madurodam – miniatury Holandska, DELFT,
městečko známé díky fajans, návrat do ROTTERDAMU
4. den: AMSTERDAM, prohlídka historické části města,
barevný květinový trh, exkurze do brusírny diamantů, fakultativně projížďka lodí po grachtech, Muzeum Vincenta
van Gogha nebo Rijksmuseum, expozice Heineken, Beginjhof, romantika uliček na kanálech, fakultativně večeře
5. den: návrat ráno... a ještě stihnete pomlázku
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
vstupné, cesty lodí a fakult. akce (80 €).
Příplatek 2.500 Kč za 1lůž. pokoj,
600 Kč za1 x večeři.
Příplatek 510/500 Kč zálohy
na Rijksmuseum/M. Gogh.
Příplatek 160 Kč za komplexní
pojištění.

Velikonoce

6.990,-

91–019

1.–2. den: odjezd z Prahy v 15 h (Pl; HK, Pa za 300 Kč; Br
za 400 Kč), kvetoucí Provence, antické město ORANGE–
, papežský AVIGNON– , most St-Bénénzet, katedrála
3. den: van Goghovo ARLES– , římské a románské památky, jarní Rhona a most z obrazů van Gogha, velikonoční slavnost Feria des Paques s barevnými kroji a býky
v ulicích, přírodní park Camargue, městečko STES-MARIES-DE-LA-MER, velikonoční výzdoba
4. den: MARSEILLE, starý přístav, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakult. lodí na Frioulské ostrovy, fakult. večeře
5. den: návrat odpoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, pobyt. taxu, vstupné (60 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za 2x snídani, 650 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
Více informací str. 10 nebo na www.geops.cz.

A88 – Velikonoce
ve Slovinsku s koupáním
5denní relaxační zájezd do jarní přírody Slovinska s ubytováním v přímořském letovisku Portorož, u mořských
lázní Laguna. Zažijete nejkrásnější jeskyni Itálie i Slovinska, bílé lipicány a ochutnáte i výborné víno Vipava.
18.4.–22.4.

A94 – Holandské Velikonoce

Velikonoční procesí (zdroj: Wikimedia/Hye88)

Velikonoce v Německu

Velikonoce

7.890,-

91–154

Podrobné informace na str. 38. Info v CK.

A120a – Velikonoční Krakov
Velikonoční zájezd do Malopolska za památkami
UNESCO (Krakov, Vratislav, Osvětim, Vělička, Kalwaria
Zebrzydowska). V Krakově potkáte i velikonoční historické postavy a zažijete zajímavé velikonoční trhy.
19.4.–22.4.

Velikonoce

5.390,-

91–222

Podrobně zájezd na str. 48. Info v CK.

A165 – Velikonoční Vídeň
Zájezd v době Velikonoc doplňují památky Vídně, návštěva zámku Schönbrunn a Hof, aneb po stopách
Habsburků. Jedinečná historická výstava Rakousko-Uhersko 2018 a světoznámé velikonoční trhy. Posezení ve vídeňských kavárnách (UNESCO).
19.4.–20.4.

Velikonoce

3.390,-

Podrobně zájezd na str. 60. Info v CK.

91–285

A73 – Krásy jarní
Andalusie a velikonoční
slavnost Semana Santa
Nejslavnější svátek Španělska Semana Santa v rozkvetlé Andalusii: Granada a Sevilla, památky
UNESCO, turistika v přírodních parcích i andaluské speciality i flamenco. Rozkvetlý ráj v době svátků. A ubytování v Granadě umožní i večerní procházky.
14.4.–22.4.

ne–po

24.590,-

91–126

1. den: odlet Praha-Malaga, transfer do hotelu
2. den: město ANTEQUERA s maurskou pevností, turistika v přírodním krasovém parku El Torcal–
3. – 4. den: RONDA, kolébka corridy a město Hemingwaye, ochutnávka místních specialit a vína, SEVILLA, katedrála, věž La Giralda, Alcázar, rezidence emírů se zahradami, paláce s azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz,
centrum oslav svátku Semana Santa
5. – 6. den: Dolmen de Menga, nejzachovalejší dolmen
Evropy – , GRANADA, jedno z nejkrásnějších měst světa, prohlídka města a komplexu paláců Alhambra a zahrady Generalife– , průvod velikonočního procesí, flamenco
7. den: fakult. výlet: jeskynní město GUADIX, přes 2000
jeskynních obydlí, ALMERÍA s největší pevností Maurů
ve Španělsku, cikánská čtvrť La Chanca, katedrála, přírodní park Cabo de Gata
8. den: krajem bílých horských vesniček „Las Alpujarras, MALAGA, zahrada Paseo del Parque, katedrála
přezdívaná Jednoruká, Nadace Picassa, maurský hrad
Alcazaba se zahradami, hrad Castillo de Gibralfaro,
řada muzeí a galerií (Pablo Picasso, pobočka pařížského
Centre Pompidou,…), transfer, odlet pozdě v noci
9. den: přílet do Prahy k ránu
Cena zahrnuje letenku Praha-Malaga-Praha včetně let.
tax, dopravu busem dle programu, 7x hotel***, 7x snídaně, 6x večeře, průvodce.
Podrobný program na str. 33 či www.geops.cz.

A184 – Bavorské velikonoce
a středověká města
Tradice zdobených kašen kraslicemi ve Franckém
Švýcarsku existuje 100let. Největší velikonoční kašnu
zapsanou v Guinessově knize rekordů zdobí 12.000
kraslic.
19.4.–21.4.

pá–ne

3.990,-

91–315

1.den: odjezd z Prahy v 6 h (Be? Pl a po trase, svozy od 4
osob: HK, Pa, Po), cesta do Bavorska, středověká Romantická cesta: DINKELSBÜHL, údajně nejkrásnější středověké město Německa (věže, brány, křivolaké uličky, hradby,
romantická zákoutí s hrázděnými domy), NÖRDLINGEN,
kruhové středověké město vystavěné celé v obřím kráteru
po meteoritu, celé lze obejít po hradbách (2,7km, 12 věží
a 5 bran), vyhlídka z věže Daniel, Muzeum meteoritu
2.den: rozsáhlý skanzen v BAD WINDSHEIMU v čase Velikonoc představuje nejrůznější francká řemesla a tradice, ROTHENBURG, jedno z nejkrásnějších středověkých měst Evropy s hradbami, hrázděnými domy, uličkami a Německým
muzeem Vánoc, slavnostně nazdobená „velikonoční kašna“, pobyt v termálních lázních Bad Windsheim s neslanější termálním bazénem v Evropě (malé „Mrtvé moře“)
3.den: nejkrásnější velikonoční kašny: FORCHHEIM,
kašna před nejkrásnější středověkou hrázděnou radnicí
v Německu, největší velikonoční kašna na světě (na 12
tisíc kraslic), BAMBERG– , jedno z nejkrásnějších německých historických měst s kostely na 7 návrších a s 8 pivovary
v podzámčí, čtvrť Malé Benátky, hrad z filmu Tři mušketýři,
radnice na ostrůvku… návrat do Prahy do 23h (Pe)
Cena zahrnuje dopravu, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, veškeré vstupné (50€)
Příplatek 1.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 960 Kč za 2x večeři.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

zájezdy za vínem
a gastronomií

A15/17 – Alsasko,

B23 – Cibulový

A18

Krásná příroda Vogéz, hrázděná městečka na vinné
stezce a alsaské slavnosti vína, hub a chryzantém.

Poznáte Výmar - město velkých jmen německé literatury s odkazem Goetha a Schillera a Erfurt, město mostů, kostelů a parků s pověstným Kramářským mostem
– plno zážitků pro tělo i ducha. Ve Výmaru bude právě Cibulový festival se spoustou jídel s cibulí a veselou
muzikou.

Beaujolais, Burgundsko,
kláštery a slavnost vína
Beaujolais aneb Zvonokosy s chutí vína a Burgunsko – vinařská oblast UNESCO. Využijte státní svátek
a zažijete vinařské slavnosti v kraji Burgundsko.
20.11–24.11.

st–ne

6.990,-

91–329

1. den: odjezd z Prahy ve 20 h (Be, Pl; svoz od 4 osob: HK,
Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: VÉZELAY, románská bazilika– , CHABLIS, malebné městečko, možnost ochutnávky proslulých bílých vín Chablis, pohledy na SEMUR-EN-AUXOIS
3. den: cestou z Cóte d´Or do Beaujolais: zámek Clos
de Vougeot, zámeček uprostřed vinohradů, „bratrstvo
rytířů koštýře“, muzeum vína, pohled na vinice Vosne-Romanée, Aloxe – Corton, vinice založená Karlem Velikým, cesta přes oblast Mersault, slavná bílá burgundská
vína, oblast Chardonnay, TOURNUS, významný románský kostel, krajem Beaujolais s malebnými vesničkami
a slavnými vinicemi Juliénas, proslulé VAUX, Clochemerle (Zvonokosy), ochutnávka vína, večeře za příplatek
4. den: pocta burgundským vínům, BEAUNE, starobylé vinařské město, historický špitál, světoznámá slavnost vína v ulicích, místní speciality: burgundské šneky,
ochutnávka různých druhů hořčic, DIJON– , večerní procházka, osvětlený vévodský palác, odjezd do ČR
5. den: příjezd do ČR ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel (2lůžkové
pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, ochutnávky vín, vstupné (65 €).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj, 400 Kč za 2x snídani, 650 Kč za 1x večeři, 160 Kč za komplexní pojištění.

B3 – Slavnosti vína
v Tokaji a Egeru
4denní zájezd do oblasti Tokaje (oblast UNESCO).
Na jaře se zúčastníte festivalu tokajského vína, na podzim zahájení vinobraní. Termální lázně Eger, Tapolca.
30.5.–2.6.
3.10.–6.10.

slavnost vína
vinobraní

5.390,5.390,-

91–329
91–330

1.–2. den: odjezd z Prahy ve 22h (HK, Pa, Br a po trase),
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 říjnu, ochutnávka, folklór
4. den: prohlídka BUDAPEŠŤI, návrat do Prahy do půlnoci
Při posunu termínu slavností, změna programu vyhrazena.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování, 2x polopenzi, ochutnávku vína v Tokaji, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (128 Kč), ochutnávku vína v Egeru
(130 Kč) a vstupné do lázní. Příplatek 1.200 Kč 1lůž. pok.
Více informací na str. 68 nebo na www.geops.cz.

Zájezdy za vínem a gastronomií

slavnosti vína a hub
*29.8.–2.9.
24.10.–28.10.

čt–po
čt–po

6.290,6.990,-

festival ve Výmaru a Erfurt
91–026
91–028

*A15 slavnost vína a průvod trubačů
1. den: odjezd z Prahy ve 23 h, transfer přes SRN
2. den: ŠTRASBURK– , katedrála, čtvrť „Petite France“,
hrad Haut-Kœnigsbourg
3. den: THANN, farmářský trh, vyhlídková cesta na
Grand Ballon (1.424 m), ÉGUISHEIM s hradem a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína, včelích produktů a sýru münster a bábovky kougelhopf, hrázděný KAYSERSBERG, fakult. večeře: alsaská specialita tarte flambée,
TURCKHEIM s večerním překvapením
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, loďkou po kanále, vinařské město RIQUEWIHR, RIBEAUVILLÉ, vinařská
slavnost trubačů a vína s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, průvodce.
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x snídani, 600 Kč za 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
A17 Alsasko, Černý les, slavnost chryzantém
1. den: odjezd z Prahy v 6 h, NP Schwarzwald, LAHR, festival chryzantém, tématické parky, hudební vystoupení
2. den: THANN s kostelem, možnost oběda a ochutnání borůvkových koláčů, vyhlídková cesta na Grand Ballon
(1.424 m), LAPOUTROIE, muzeum likérů s ochutnávkou,
exkurze do výrobny sýra münster (ochutnávka, nákup),
exkurze do mikropivovaru s ochutnávkou
3. den: COLMAR, čtvrť Petite Venice, loďkou po kanále, Muzeum Unterlinden, vinařské městečko RIQUEWIHR, EGUISHEIM, městečko s hrázděnými domy, tradiční
slavnosti hub s výstavou, trh s místními produkty, hudební vystoupení, ochutnávka vína a místních specialit
4. den: UNGERSHEIM, největší skanzen lidových staveb Alsaska, ŠTRASBURK– , čtvrť Petite France, katedrála, fakult. večeře, odjezd pozdě večer
5. den: návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel se snídaní, průvodce. Příplatek 2.500 Kč za 1lůž. pokoj, 600 Kč 1x večeři.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
Podrobné popisy programů naleznete na str. 12.

A177 – Údolí Wachau,
plavba a vinobraní v Retzu
Slavnosti vinobraní v tradičním vinařském kraji Retz
a památky Dolního Rakouska... a víno teče z kašny.
28.9.–29.9.

so–ne

3.390,-

91–301

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, přejezd do Rakouska, klášter
MELK, knihovna, císařské komnaty, chrám sv. Petra a Pavla, zahrada, plavba po Dunaji (Melk–DÜRNSTEIN) historické městečko KREMŽE (Krems)
2. den: vinařské město RETZ, tradiční oslavy vína na
historickém náměstí, průvod vinařů 65. Retzer Weiniesefest, folklorní akce, slavnost vinobraní – víno tekoucí z kašny přímo na náměstí, možnost návštěvy nejstaršího vinného sklepa ve střední Evropě, návrat do Prahy
před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, pobyt. taxu, vstupenku na vinobraní, komplexní pojištění (96 Kč)
a další vstupné (60 €). Příplatek
600 Kč za 1lůž. pokoj, 700 Kč
za plavbu.

12.10.–13.10.

so–ne

3.390,-

91–400

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Pl), Durynsko: VÝMAR–
(WEIMAR), město klasicismu i Bauhausu spojené s Goethem a Schillerem, historické centrum, Goethův-Schillerův památník, městský hrad a park, ruská ortodoxní kaple, kostel sv. Petra a Pavla, Goethův dům, Wittums palác,
Bauhaus, univerzita, legendárního cibulového trhu – cibulové delikatesy (polévky, dorty, pálenky…), dekorace,
hudba, typické durynské klobásy
2 den: ERFURT, historické centrum, katedrála, náměstí
Fischmarkt s novogotickou radnicí, měšťanské renesanční domy, Haus zum Roten Ochsen, symbol města – Krämerbrücke – 79 metrů dlouhý kamenný most s hrázděnými domy po obou stranách, z nichž jsou dnes malé
obchody s výrobky umělců a řemeslníků, náměstí Benediktsplatz a Wenigemarkt, augustiniánský klášter Martina Luthera, návštěva Egaparku – zahrady na ploše více
než 1.500 m2, tématické parčíky, jezírka a výstava podzimních plodin. Návrat do Prahy v cca 22 hod
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (60 EUR)
Příplatek 600 Kč jednolůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč komplexní pojištění.

A178 – Maková slavnost
a perličky kraje Waldviertel
Jen pár kroku za hranicemi ve waldviertelských vřesovištích najdete přírodní ráj, romantická městečka,
vykoupete se ve slaných lázních a v „Makové vesnici“
zažijete Makovou slavnost.
14.9.–15.9.

st–ne

3.290,-

91–302

1. den: odjezd z Prahy ráno, cesta do Rakouska,
ZWETTL (Světlá), historické městečko se zámkem
z 13. stol., barevnými domy a 2 Hundertwasserovy
fontány, pivovar se staletou tradicí, klášter Světlá z 12.
st, interiéry, rajský dvůr a krásné zahrady, odpoledne
„Maková vesnice“ Armschlag, 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; cesta údolím řeky Kampy –
velká přehrada, možnost koupání a půjčení loďky,
pohledy na hrady – např. zřícenina Lichtenfels, hrad
Ottenstein s románskou kaplí, popř.na hrad Dobra, kávička s rajskými výhledy; dojezd na ubytování
2. den: cesta do oblasti Vitorazska: vesnice ALTWEITRA s románským kostelíkem, WEITRA (Vitra), historické městečko, které dalo název oblasti Vitorazsko,
zámek a expozice (rod Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva), v údolí Gabrielenthal jsou Kneippovy cesty vodou a konají se koncerty, cesta do Blockheide,
rezervace žulových balvanů s rozhlednou, naučná
stezka (2–7km), malá geologická výstava, 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…), dojezd večer a návrat do
Prahy do 23h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (50€)
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj
Příplatek 90 Kč Kč za komplexní pojištění

francie  • maďarsko  • rakousko  • německo 

Cibulové slavnosti

B — Za vínem a gastronomií

... na sklenku vína v alsaském Riquewihr
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B — Víkendy za uměním rakousko  • itálie  • španělsko  • německo

zájezdy
za uměním

... již 29. sezonu s námi můžete sledovat
umělecké dění a festivaly – La Biennale
v Benátkách, Documenta v Kasselu, operu ve Veroně, jedinečné výstavy a světové
přehlídky umění.

B24 – Milano
a opera v La Scale
Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala
a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu a módy. Zažijeme operu v jedné z nejslavnějších scén světa.
*10.3.–13.3.
18.9.–21.9.

letecky
busem

od 13.990,6.690,-

92–401
92–402

1. den: odjezd z Prahy večer, (HK, Pa, Po, Sv, Br)
2. den: MILANO– , pulzující město Lombardie, město
umění, designu a světové módy, Piazza Duomo s gotickou
katedrálou, vyhlídka ze střechy katedrály, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., prohlídka slavné
nástěnné malby Leonarda da Vinciho „Poslední večeře
páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie
3. den: Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, Museo d´ Arte Antica, sbírka maleb (Tizian, Van Dyck, Michelangelo),
Pinacoteca di Brera, slavná italská obrazárna s díly od
A. Mantegny, Rafaela, Belliniho, Rembrandta..., odpoledne návrat do hotelu, večer představení na nejslavnější operní scéně světa La Scala (Teatro alla Scala), operní
představení Rigoletto od Guiseppe Verdiho, do 23 h
4. den: kartuziánský klášter Certosa di Pavia, cesta kolem Rétských Alp, odjezd do ČR, návrat v noci až ráno
* v tomto termínu 4denní letecký zájezd do Milána na
představení opery G. Verdiho La Traviata, info v CK
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da
Vinciho, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vstupné (50 €).
Příplatek 1.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek vstupné na operní představení v La Scala –
info v CK, rezervace nejpozději do 15. 5. 2019. Orientační
vstupné do La Scala: dle sektoru 3.500–8.100 Kč.

B25 – Umělecká Vídeň,
památky a výstavy
Vídeň, habsburská metropole na Dunaji, středověká
katedrála a Fischer z Erlachu, secesní a klasicistní stavby, Hundertswasserova čtvrť, jedinečná muzea, významné výstavy umění. Oblíbené adventní trhy.
23.11.

advent

890,-

91–403

Odjezd z Prahy v 6 h, VÍDEŇ, klasická i secesní, Dóm
sv. Štěpána, Hofburg, sídlo habsburských panovníků, vyhlášené adventní trhy, prohlídka Vídně, individ. muzea
a galerie, výstavy umění: Albrecht Dürer, atmosféra ulic,
kaváren a adventních trhů, vídeňské kavárny– , návrat
do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle aktuálních
podmínek ve Vídni.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění pro cesty do zahraničí, vstupné (40 €)
a fakult. akce.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění. Příplatek 22 Kč za pojištění pouze léčebných výloh.
Zájezdy za uměním
Pořádáme zájezdy
na příležitostné umělecké
výstavy po Evropě na přání.
Sledujte www.geops.cz.
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Bienalle a nové směry

Arena ve Veroně

A46 – Opera ve Veroně
a Lago di Garda

A41 – Benátky, ostrovy,
La Biennale di Venezia

Jezero Lago di Garda, starobylá města, antické památky a jedinečná představení ve veronské aréně – Verdiho Nabucco a Aida a Bizetova Carmen.

Zájezd za krásami Benátek a ostrovů Muráno,Burano,
Torcello s možností návštěvy 58. ročníku festivalu
La Biennale di Venezia.

19.7.–22.7

Aida

5.990,-

92–071

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (Tr, Jar, HK, Pa, Po a po trase)
2. den: oblast Lago di Garda, ARCO, městečko pod Alpami, středověký hrad, arboretum, RIVA DEL GARDA,
historické městečko na okraji jezera Garda, MALCESINE se Scaligerským hradem a s otáčivou lanovkou na
Monte Baldo (fantastické výhledy) nebo koupání v jezeře, hotel u VERONY
3. den: SIRMIONE, letovisko na jezeře Garda, hrad Scaligerů, Catullova vila, největší římská vila v severní Itálii,
krásné pláže a teplá voda, relaxace u jezera, pro zájemce
výlet kolem jezera – PESCHIERA, malebné rybářské městečko LAZISE; odpoledne VERONA– , Scaligerský hrad,
římské divadlo, fantastické kostely, volno před představením, večer velkolepé provedení Verdiho Nabucca
či Aidy nebo Bizetovy Carmen ve veronské Aréně,
představení končí po půlnoci, pak noční transfer do ČR
4. den: návrat do ČR po poledni (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel u Verony, vstupenku na představení, průvodce; nezahrnuje léčeb. poj. a vstupné (40 €). Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj, 500 Kč za 1x večeři, 128 Kč za komplexní
pojištění.

29.8.–2.9.
25.10.–29.10.

čt–po
svátek

5.590,5.490,-

91–064
91–065

1. den: odjezd z Prahy v 19 h (ČB, svoz od 4 osob: HK, Pa,
Po, Br), transfer přes Rakousko
2.–4. den: BENÁTKY, prohlídka historického centra
města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Canal Grande a Ponte di Rialto, muzeum Peggy
Guggenheimové, lodí po kanále a na ostrovy Murano, Burano, Torcello, program podrobně zájezd na str.
21, návštěva 58. ročník festivalu La Biennale di Venezia, nejmodernější trendy výtvarného umění, výstava
se koná v prostorách Arsenalu a zahrady Giardini; event.
volný program; atmosféra kavárniček či Lido s plážemi
4. den: večer odjezd
5. den: návrat do Prahy časně ráno
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu během 2.–4. dne. Návštěvy výstav jsou individuální, prohlídky s průvodcem.
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu,
vstupné (50 €) a cesty lodí (třídenní 40 € ).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.

A166 – Vídeňská
filharmonie a Schönbrunn

A156 – Drážďany a Míšeň,
umění a slavnosti vína

Večerní koncert Vídenské filharmonie pod širým
nebem v překrásném Schönbrunnu. Můžete vychutnávat úžasnou hudbu, krásy Schönbrunnu a atmosféru
májového večera, Opery nebo Domu hudby.

…a mezinárodní festival kočovných divadel. Kulturní a zážitkový víkend v Sasku. Míšeň a Drážďany, míšeňská porcelánka, drážďanská galerie Zwinger, vinařský region Saské Polabí. Velké vinařské slavnosti
v Míšni i Radebeulu spojené s festivalem divadla. To je
víkend plný zážitků pro všechny smysly.

20.6.–21.6.

čt–pá

3.390,-

91–289

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (Br a po trase), VÍDEŇ,zámky Horní a Dolní Belveder, prohlídka i s francouzským
parkem (stálá výstava Klimt, Schiele a Kokoschka), císařský zámek Schönbrunn, prohlídka, ubytování, koncert Vídeňské filharmonie pod širým nebem (zdarma, místa na stání v zahradách)
2. den: prohlídka historického centra VÍDNĚ: Hofburg, sídlo Habsburků, Kärntnerstrasse, náměstí Marie Terezie, Židovské město, nejstarší kostel ve Vídni
Sv. Ruprecht, dále variantně návštěvy budovy Vídeňské opery s průvodcem, indiv. návštěva muzeí (Domu
hudby – moderní muzeum na téma hudba a expozice
„Svět zvuku“ a Futurosféra) a galerií, (např. Vídeňská
secese – Klimt, Moser; výstava Egon Schiele, historická výstava Rakousko-Uhersko 2018), možnost kávy
v některé z historických secesních kaváren– , odjezd,
návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel na okraji
Vídně, 1x snídaně, průvodce; nezahrnuje vstupné (60 € ).
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč za prohlídku budovy Vídeňské opery.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

28.9.–29.9.

so–ne

2.990,-

91–272

1. den: odjezd z Prahy v 7 h do SRN, DRÁŽĎANY, Rezidenční zámek saských kurfiřtů, barokní katedrála, galerie Zwinger, (Rafael, impresionisté, Gauguinovy Tahiťanky), Semperova opera, Brühlská terasa na nábřeží
Labe, Panometr (obří panoráma -Y. Assisi), unikátní Skleněná továrna firmy Volkswagen pro milovníky aut
2. den: MÍŠEŇ, starobylé saské město na Labi, míšeňská porcelánka, katedrála, renesanční zámek Albrechtsburg, velké slavnosti vína, dopolední vinařský průvod, muzika, víno a burčák teče proudem,
RADEBEUL, středisko polabského vinařství, podzimní
slavnosti vinobraní, festival kejklířských souborů
z celé Evropy, hudba, divadlo, burčák a víno, večerní
ohnivé finále, odjezd večer, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu
a veškeré vstupné (40 €)
Příplatek 700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za vstup a rezervaci Semperovy opery
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

A74 – Andalusie a skvosty
maurské architektury
Perly maurské architektury pod ochranou UNESCO:
Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských
palaců Alhambra spojené s přírodou a ochutnávkami. 9denní letecké zájezdy do Andalusie s polopenzí.

Zájezdy za uměním
a architekturou

14.4.–22.4.
2.5.–10.5.
9.5.–17.5.
26.9.–4.10.

ne–po
čt–pá
čt–pá
čt–pá

24.590,23.990,24.990,23.990,-

Podrobně zájezd na str. 32–33. Info v CK.

91–126
91–127
91–125
91–128

A145 – Berlín, velká
muzejní a galerijní noc

A34 – Florencie,
perla renesance

Amsterdam, Brusel, kulturní centra Beneluxu se pyšní
slavnými muzei a galeriemi: Rijksmuseum, Goghmuseum, Královská umělecká muzea i muzeum vědy NEMO,
výstava Zpátky k Brueghelovi. Galerie a některá muzea
je nutná rezervovat dlouho dopředu.

Noc z 31.8. na 1.9. – ráj pro milovníky umění –
volné vstupy do 60 muzeí a galerií za cenu 20 €
vč. jízdného. Dále vernisáže, happeningy, hudební a taneční vystoupení. Doprava mezi muzei zajištěna speciálními busy zdarma. www.lange-nacht-der-museen.de

Florencie, Lucca a Pisa jsou perlami v náručí Toskánska.
Florencie je kolébkou renesance, městem Michelangela a Medicejských , zajistíme galerii Uffizi s rezervací.
2 plné dny ve Florencii, zájezdy v době státních svátků.

25.9.–29.9.

st–ne

7.590,-

91–164

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl; Br za 400 Kč), noční
transfer přes SRN do Belgie
2. den: AMSTERDAM, historické centrum i moderní architektura, přístav, květinový trh, exkurze do brusírny
diamantů, projížďka lodí po kanálech a muzea: Rijksmuzeum (Rembrandt a nizozemské umění), Muzeum
Vincenta van Gogha, expozice Heineken, Rembrandtův dům nebo dům Anne Frankové, NEMO (muzeum
vědy a techniky), námořní muzeum Scheepvaartmuseum…, přejezd do Belgie, ANTVERPY, město Paula Rubense, katedrála, cechovní domy, večerní atmosféra
3. den: ANTVERPY, historické centrum, katedrála
Panny Marie – jedna z největších evropských katedrál
(Rubensovy obrazy), dům malíře P. P. Rubense s ateliérem Rubenshuis, tržiště Grote Markt, fontána se sochou kraba a renesanční radnice, cechovní domy, muzeum broušení diamantů, tradiční vlámské hranolky
4. den: BRUSEL, „hlavní město Evropy“, katedrála, Grande-Place– , jedno z nejhezčích náměstí světa,
symboly města (čůrající chlapeček), Královská umělecká muzea (Rubens, Cranach, Bruegel, Rembrandt), výstava a mediální show Brueghelův svět 16. století,
secesní domy Victora Horty– , pochoutky gastronomie: belgické pivo (překvapení) a pralinky, fakult.
večeře, odjezd večer
5. den: návrat do ČR dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, případnou pobytovou taxu, loď, MHD, vstupné (55 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za 2x snídaně, 600 Kč za 1x večeře.
Příplatek 500 Kč záloha na van Goghovo muzeum.
Příplatek 510 Kč záloha na rezervaci Rijksmuseum.
Příplatek 160 Kč komplexní pojištění.

A70–Madrid a Toledo
Madrid, Toledo, galerie Prado, El Greco. Podrobně na
str. 31. Letecky za uměním.
10.9.–15.9.

út–ne

17.990,-

91–120

MADRID, palác El Escorial, Museo del Prado, N.P. Sierra
de Guadarrama, středověké TOLEDO, gotický klášter San
Juan de los Reyes, středověká ÁVILA, SEGOVIA s monumentální katedrálou a hradem, ALCALÁ DE HENARES,
město kultury a vzdělanosti, rodiště M. de Cervantese
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Madrid-Praha, letecké taxy, kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti, transfer z/na hotel, výlety dle programu, 5x hotel, 5x snídani, cestu vlakem do Toleda
a zpět, průvodce.

30.8.–1.9.

pá–ne

3.590,-

91–265

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (ÚL, svoz od 4 osob: HK, Pa;
z Br – 400 Kč), Postupim– , rokokový zámek Sanssouci a zahrady, zámky Neues Palais, astrofyzikální observatoř
Einsteinova věž
2.–3. den: BERLÍN– , celodenní prohlídka města s prů
vodcem nebo individuálně, možnost prohlídek výstav,
18.00–2.00 hod. dlouhá muzejní a galerijní noc, odjezd z Berlína ve 2.30 h, návrat do Prahy ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, speciální jízdné a vstupné na všechny výstavy (cca 50 €).
Příplatek 690 Kč za 1lůž. pokoj, 200 Kč za 1x snídani.
Příplatek 100 Kč za rezervaci Reichstagu.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.
Více info na www.geops.cz

B26 – Lublaň,
odkaz Jože Plečnika
Netradiční adventní zájezd do metropole Slovinska, velikán architektury Jože Plečnik, odpočinek v termálních
lázních Ptuj, gastronomie a víno i slavnostní předvánoční atmosféra.
6.12. – 9.12.

pá–po

4.990,-

91–404

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, transfer do Slovinska
2. den: cesta Alpami, LUBLAŇ, pocta Plečnikovi a pohoda na adventních trzích, historické památky, katedrála sv. Mikuláše, radnice s kašnou Tří řek, Gruberův palác, hrad s výhledy na Julské Alpy, secesní Dračí
most, starobylé uličky, stavby Jože Plečnika: Univerzitní knihovna, kolonáda, kostel sv. Michala nebo sv. Františka, Trojmostí, hřbitov Žale a městský park Tivoli, adventní trhy a místní speciality ( krofi, povitica a burek,
sarma a pršut a klobásky), fakult. plavba lodí po řece
Ljubljanici, večer posezení v hospůdce
3. den: CELJE, nejmohutnější opevněný hrad Slovinska,
PTUJ, město vína a termálů, hrad, prohlídka centra nebo relax v termálech
4. den: návrat časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplex. poj., pobyt. taxy a vstupné.
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

A69 – Barcelona a Gaudí
5denní letecký zájezd do Barcelony pro zájemce na
přání od 10 osob. Barcelona, památky, muzea, galerie,
Gaudí, Miró. Více info na www.geops.cz
10.10.–13.10.

čt–ne

13.990,-

92–405

18.4.–22.4.
Velikonoce
**1.7.–7.7.
svátek
*25.10.–28.10.
pá–po

7.490,8.990,5.390,-

91–054
91–055
91–056

1.–2.den: odjezd z Prahy v 17 h , FLORENCIE– , toskánská metropole nazývaná kolébka renesance, prohlídka
s místním průvodcem: Piazza della Signoria a Palazzo
Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Piazza Duomo,
dóm, Giottova kampanila, St. Croce, zahrad Boboli, kostel Santa Maria del Carmine a kapli Brancacciú, lázeňské
městečko MONTECATINI TERME
3. den: klenoty Toskánska: středověké SAN GIMIGNANO– , poutní kostel, Torre Grossu, středověké
město s rodovými věžemi, fakultativně ochutnávka
místních sýrů a vína Vernaccia, PISA– , baptisterium, šikmá věž, Camposanto, LUCCA, rodiště Pucciniho,
kouzelné náměstí, krásný dóm San Martino z 11. st., vyhlídka, atmosféra podvečerního města
4.–5. den: celodenní FLORENCIE, Ponte Vecchio, možnost návštěvy galerie Uffizi (doporučujeme rezervaci) nebo Accademie, na Velikonoce slavnost Scoppio del
Carro – noční přejezd; návrat ráno
* v těchto termínech zájezd zkrácen o 3. den programu
**v červenci rozšířeno o 2 dny a návštěvu carrarských lomů
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem,
*1x/2x/**3x hotel, *1x/2x/**3x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, MHD, místního průvodce po Florencii, vstupné, ochutnávky a fakult.
služby (50 € ). Více info na str. 19.

A32 – Řím, Vatikán
a zahrady Tivoli, Subiaco
Řím a Vatikán, jeho památky od antiky po baroko a nezapomenutelné zahrady Říma a v Tivoli s fontánami
a vodopády. Řím byl v době antiky pupkem světa, později Caput Mundi (hlavní město světa), dnes patří mezi
nejúžasnější města Evropy.
6.6.–10.6.

svátek květů

7.590,-

itálie  • belgie  • holandsko  • slovinsko 


A97 – Amsterdam,
Brusel, Antverpy a muzea

B — Víkendy za uměním

Florencie, kaple Brancacciů, Massacio

Slavný pergamonský oltář v berlínském muzeu

91–052

1.–2. den: odjezd ve 12 h z Prahy, přes Rakousko, ŘÍM
a VATIKÁN– : chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Sv. Petr od Berniniho, Andělský hrad na břehu řeky
Tibery, Vatikánská muzea, (590 Kč), Sixtinská kaple
s Michelangelovými freskami, Andělský hrad
3. den: Albánskými pahorky, letní sídlo papeže San
Gandolfo, TIVOLI– , letní vily starých Římanů i papežů, Hadriánova vila– , zahrady císaře Hadriána, Villa
d’Este– , pozdně renesanční vila a zahrada, fontány
a vodopády, Subiaco, klášter (12. st.) nad divokou strží,
FRASCATI, výroba bílého vína (ochutnávka)
4. den: ŘÍM, Kapitol, Koloseum a Forum Romanum
s licencovaným průvodcem (420 Kč, rezervace předem),
kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, San Giovanni in Laterano, nádherné renesanční paláce, náměstí Campo dei
Fiori a Piazza Navona se slavnými fontánami, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, zahrady Borghese, pro zájemce Villa Borghese s galerií (Pinakotéka
s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia) a francouzskými zahradami (rezervace 450 Kč), odjezd z Říma pozdě večer
5. den: návrat v odpoledních hodinách
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaně, 1x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění pobytovou taxu, průvodce po Římě, místní dopravu
a vstupné (55 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
Více info na str. 18.
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B — Adventní zájezdy rakousko  • německo  • francie • polsko

Takový advent umějí jen v Německu

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
ADVENT je časem těšení se na vánoční
svátky s cestami na tradiční vánoční trhy,
časem návštěv betlémů a jesliček – od
Mikuláše přes rakouské Perchty po hornický svátek sv. Barbory, klepání stolem
v Tyrolích... CK si vyhrazuje právo úprav
programu a ceny dle aktuální situace v zimě 2019.

A165 – Adventní Vídeň
Schönbrunn a výstavy
Adventní zájezd do Vídně s ubytováním ve Vídni,
možnost večerních procházek městem.
23.11.–24.11.

so–ne

3.390,-

91–288

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, prohlídka VÍDNĚ s místním
průvodcem, kostel Karla Boromejského, vyzdobená Korutanská ulice, Staré město, habsburský zámek Hofburg,
dóm sv. Štěpána, odpoledne volno k návštěvě překrásných adventních trhů před radnicí, nocleh ve Vídni na
dosah MHD, mimořádná výstava Albrecht Dürer, putování za kavárnami Vídně– , ochutnáte vánoční speciality
2. den: adventní trhy před zámkem Schönbrunn,
možnost prohlídky zámku, volno ve Vídni, individuální
návštěvy galerií, muzeí, skvělé kavárny a cukrárny, adventní trhy, zámek Hof s adventními trhy, návrat do Prahy do 23 h
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (40 €).
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

B27 – Advent
ve středověkých městech
Středověká městečka, adventní trhy, relax v termálech.
7.12.–8.12.

so–ne

3.390,-

92–406

1. den: odjezd z Prahy v 5.30, DINKELSBÜHEL, nazdobené „hlavní město“ Romantické cesty s hradbami, adventní trh uprostřed nádvoří špitálu z 13. st., jesličky
se scénami z města, zámek německého řádu, SCHWÄBISCH HALL, město hrázděných domů a malebných
křivolakých uliček, obrovské schodiště kostelu sv. Michaela, půvabný adventní trh, termální lázně Franken Therme, možnost relaxace
2. den: středověké německé město Vánoc ROTHENBURG, adventní trhy a muzeum Vánoc, světoznámé obchody s vánočním zbožím, ozdoby v tisících druzích ,
středověký NÖRDLINGEN, romantický vánoční trh, živé
jesličky, cesta betlémů, karamelové pivo, městské opevnění i možnost výstupu na kostelní věž Daniel – zasněžené střechy, hrázděné domy, starý mlýn s mlýnským kolem, návrat do Prahy do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje doprava autobusem, 1x ubytování se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy.
Příplatek 650 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.
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Neuschwanstein, hrad jak z pohádky

Kouzlo adventních dnů v Colmaru

B28 – Vánoční
romance s Ludvíkem II.

A16 – Alsasko, adventní
pohádka nejen o víně

Svět romantických zámků bláznivého krále Ludvíka II. inspiroval tvůrce Disneylandu.

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

6.12.–8.12.

pá–ne

4.990,-

91–407

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 h, cesta do Německa, plavba lodí po jezeře Chiemsee, ostrov Herrenchiemsee
s královským zámkem (kopie Versailles), ostrov Fraueninsel s adventním trhem v klášterním dvoře
2. den: pohádkový zámek Neuschwanstein, nejnavštěvovanější objekt v Německu, FÜSSEN, WIES, nejkrásnější rokoková výzdoba kostela v Německu– , OBERAMMERGAU, malované domy, vánoční prodejna Käthe
Wohlfahrt, malovaný Pilatushaus, adventní řemeslný trh
3. den: horská obec MITTENWALD s malovanými domy, majestátná kulisa horských štítů, zimní soutěska
Partnachklamm, středisko zimních sportů GARMISCH-PARTENKIRCHEN, adventními trhy, výstavou betlémů, malované domy, lázně BAD TÖLZ, adventní trh, bavorské betlémy, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, vstupné (60 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

B29 – Bílá noc a Štýr
Městský advent, selský advent, zámecký advent.
7.12.–8.12.

so–ne

3.390,-

92–408

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, cesta do Rakouska, WELS,
adventní trhy, tradiční řemesla, 13 m vysoká „hora přání“ a rozdávání cukroví, adventní trhy, velká adventní
výstava na zámku, stovky betlémů
2. den: ŠTÝR, radnice, nejznámější rokoková stavba
v Rakousku, nejstarší gotický dům v Rakousku, expozice
betlémů, vánočních ozdob, adventní trhy, vánoční poštovní úřad Christkindl, 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, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje pojištění a vstupné (30 €).
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

B30 – Advent v Harzu
Goslar, Quedlingburg, Wernigerode, Gernrode,
Osterwieck, nejkrásnější hrázděná města Německa.
A historickým vláčkem na horu Brocken.
29.11.–1.12.

pá–ne

4.890,-

92–409

1. den: odjezd z Prahy v 6 h (ÚL), krátká zastávka v GERNRODE, muzeum kukaček, románský klášterní kostel,
QUEDLINBURG– , perla středověké architektury,
hrázděné domy, advent ve dvorech historických domů,
největší adventní kalendář Německa z 24 domů
2. den: historickým vláčkem na horu Brocken, horské adventní trhy, WERNIGERODE, náměstí s hrázděnými domy a radnice, adventní trhy ve městě čarodějnic
3. den: stříbrný důl– , GOSLAR– , hansovní, císařské
město, gotická radnice, největší románský palác v Německu, adventní trh s obřím adventním kalendářem a s vánočním lesem, návrat do Prahy
do půlnoci
Cena zahrnuje doprava autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné (50 €).
Příplatek 1.100 Kč za1lůžkový
pokoj, 500 Kč za večeři.
Příplatek 96 Kč za komplexní
pojištění.

6.12.–8.12.

pá–ne

5.990,-

91–027

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.
96 Kč), vstupné (cca 30 €), ochutnávku a večeři (20 €).
Příplatek 1.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za 2x snídani, 600 Kč za 1x oběd.

A120 – Adventní Krakov
Krakovské kostely, majestátný hrad Wawel, předvánoční
atmosféra a kouzlo dvou míst UNESCO (Krakov a Vělička).
7.12.–8.12.

so–ne

3.390,-

91–228

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, (HK a po trase), přejezd do
Polska, KRAKOV, Královský zámek Wawel, katedrála,
chrám p. Marie s největším gotickým oltářem na světě,
adventní trhy a soutěž o nejkrásnější jesličky
2. den: Wieliczka– , solné doly, vánoční jeskynní kaple, návrat do 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (90 Kč), vstupné (90 PLN).
Příplatek 600 Kč 1lůž. pokoj, 240 Kč 1x večeře.

A124 – Wrocław a Budyšín
Nejkrásnější adventní trhy v Polsku a Lužici, historická města Wrocław, Görlitz, Budyšín.
30.11.–1.12.

so–ne

3.390,-

91–230

Wrocław, historické město s jedním z nejkrásnějších
evropských náměstí, Královský palác, radnice, největší socha sv. Jana Nepomuckého na světě, nejkrásnější wroclavský betlém, adventní trhy, nejvyšší mrakodrap v Polsku, panoramatický výhled, německá Lužice,
Budyšín, historie a adventní trhy
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
(100 PLN, 40 € ). Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

B31–1denní ADVENTY
Adventní Vídeň a výstavy
23.11.

so

890,-

Schönbrunn a advent v soutěsce
7.12.
so
990,-

91–403
91–410

Adventní Lipsko a zoopark Gondwanaland
14.12.
so
790,91–411
Advent v Drážďanech a vánoční štóla
7.12.
so
790,91–412
Advent v BAMBERKU
7.12.
so

990,-

91–413

Advent ve SEIFFENU a slavnost horníků
14.12.
so
790,91–414
Další 1denní zájezdy najdete na www.geops.cz

Podmanivá atmosféra vánoc v středověkých městech,
svařené víno, ovocný punč, tradiční adventní trhy... Rothenburg, Wurzburg, Bamberg, Bayreuth.
7.12.–8.12.

so–ne

3.390,-

92–415

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, město Vánoc ROTHENBURG, zachovalé středověké opevnění, atmosféra křivolakých uliček, legendární vánoční trh Reiterlesmarkt
s tradicí 500 let, WÜRZBURG, adventní trhy, barokní rezidence– , středověký Starý mohanský most se sochami, hotel*** s wellness a bazénem v Bad Kissingen
2. den: BAMBERG, středověké město – , adventní trh,
ovocný punč – regionální specialita, 35 jesliček po starém městě, BAYREUTH, město R. Wagnera, 7 km dlouhý
světelný řetěz, opera, adventní trhy, návrat do půlnoci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel*** s bazénem, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a vstupné (50 €). Příplatek 500 Kč za 1lůž. pokoj,
530 Kč za 1x večeři. Příplatek 90 Kč za komplex. poj.

B33 – Berchtesgaden
a Mozartův Salcburk
Kouzlo horských vánoc na Salcbursku a německém
Bertesgadenu.
30.11.–1.12.

so–ne

3.390,-

92–416

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, SALCBURK, slavné vánoční trhy, po stopách vánoční písně Tichá noc, domek autora textu J. Mohra, Mozartův rodný dům, pevnost
2. den: BERCHTESGADEN, různé varianty programu: solný důl (podzemní solné jezero, hornický vláček, dvě skluzavky, podzemní lanovka) nebo plavba lodí po Königssee, adventní trhy, možnost koupání v solných termálních
lázních Watzmann Therme, návrat do Prahy v noci (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění (90 Kč) vstupné. Příplatek 500 Kč za 1lůž pokoj.
Příplatek 490 Kč za večeři.

B34 – Adventní Pasov
a lázně Bad Füssing

B7d – Budapešť, advent,
památky a termály

Adventní trhy v Pasově a termální lázně Bad Füssing.

Adventní trhy, termály a foklórní večeře.

14.12.–15.12.

so–ne

3.290,-

91–417

1. den: odjezd z Prahy brzy ráno, PASOV, město na soutoku tří řek, barokní dóm Sv. Štěpána s největšími varhanami na světě, pozdně gotická radnice, pohled na Dolní a Horní hrad, výstava skla a porcelánu, vánoční trhy
s typickou bavorskou atmosférou
2. den: relaxace v BAD FÜSSING, největší lázně v Evropě, na 80 vnitřních a venkovních termálních bazénů,
variantně adventní městečka ALTÖTTING – jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst Evropy, Jeruzalémské
panorama, adventní trhy a BURGHAUSEN, s nejdelším
hradem Rakouska, hradní adventní trhy, pobyt v termálních zážitkových lázních Bad Füssing – Europa Therme
(cca 2 h) a společně návrat do Prahy před půlnocí
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (90 Kč)
a vstupné (50 € ). Příplatek 550 Kč za 1lůžkový pokoj.

Kouzlo adventních trhů u jezer solné komory.
so–ne

3.390,-

92–418

B36 – Drážďany, festival
štoly, Gondwanaland

Adventní pohoda ve Slovinsku a termální lázně Ptuj.

Drážďany, Míšeň, Lipsko a 2 veliké atrakce tropický svět
Gondwanaland a festival vánočních štól v Drážďanech.

pá–po

4.990,-

91–160

1. den:odjezd z Prahy v 6 h, transfer do Slovinska
2. den: LUBLAŇ, pocta Plečnikovi a pohoda na adventních trzích, hrad, secesní Dračí most, stavby Jože Plečnika, Trojmostí, adventní trhy a místní speciality
3. den: CELJE, nejmohutnější opevněný hrad Slovinska,
PTUJ, město vína, hrad, relax v termálech
4. den: návrat časně ráno. Program viz str. 39.
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje pojištění, vstupné. Příplatek 1.000 Kč
za 1lůžkový pokoj. Příplatek 128 Kč za komplex. pojištění.

B16 – Advetní Linec
Za adventními trhy a moderními zážitkovými muzei vlakem do rakouské metropole.
14.12.–15.12.

so–ne

3.390,-

Více info na str. 56 nebo www.geops.cz.

91–392

7.12.–8.12.

so–ne

3.290,-

4.990,-

91–339

Na advent pohodlně rychlovlakem Railjet do Štýrského Hradce za památkami, největšími vánočními trhy Štýrska, veliký betlém z ledu a radnice jako adventní
kalendář. Ubytování v centru Grazu.
30.11.–1.12

1. den: advent u jezera Traunsee a v BAD ISCHLU,
adventní trhy v GMUNDENU a na vodním zámku
Orth, plovoucí betlém a další adventní atrakce
2. den: Advent u jezer Wolfgangsee a Mondsee, nejkrásnější rakouské adventní trhy ve STROBLU, ST. WOLFGANGU a ST. GILGENU, obří plovoucí lucerna (Pe)
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje léčeb. pojištění, vstupné.
Příplatek 400 Kč za 1lůžkový pokoj, 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

A93 – Advent v Lublani,
J. Plečnik a termální lázně
6.12.–9.12.

pá–ne

B31 – Adventní Graz vlakem

B35 – Jezerní advent
v Solné komoře
30.11.–1.12.

29.11.–1.12.

1. den: odjezd z Prahy v 7 h (Br; Bla, za 300 Kč svozy od 4
osob: HK, Pa), Bratislava, město na dunaji vyhlášené
adventní trhy a cukrárny
2. den: BUDAPEŠŤ, okružní jízda městem, PEŠŤ a její
centrum, Váci utca, vánoční trhy, slavná cukrárna, koupání v termálních lázních Széchenyi
3. den: BUDAPEŠŤ, BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta,
Matyášův chrám, palác), nově otevřené hradní zahrady varkert s vánoční výzdobou a trhy, nebo jiné lázně dle výběru, fakultativně pravá maďarská palačinka na
rozloučenou, odjezd, návrat do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, 2x polopenze včetně slavnostní večeře, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné do objektů a lázní
(15.000 HUF). Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 96 Kč za komplexní pojištění.

91–419

1. den: odjezd z Prahy v 7 h, DRÁŽĎANY, chrám Frauenkirche, renesanční zámek, Rezidenční zámek, klenotnice, galerie Zwinger, Brühlská terasa, Japonský palác,
vánoční trhy, festival vánočních štól – průvod v historických krojích a největší vánoční štóla
2. den: MÍŠEŇ, a návštěva světoznámé míšeňské porcelánky, adventní trh u zámku, LIPSKO, prohlídka města,
exotický park Gondwanaland – zoologická a botanická zahrada v jednom, tropické pralesy jižní polokoule a exotická zvířata, velké adventní trhy, návrat
do Prahy kolem 23 h
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel se snídaní,
průvodce; nezahrnuje pojištění (90 Kč) a vstupné (35 €).
Příplatek 500 Kč za 1lůžkový pokoj.

so–ne

4.990,-

91–420

1. den: odjezd vlakem Railjet ráno z Prahy (Pa, Br), GRAZ,
ubytování, historické centrum s největšími vánočními
trhy Štýrska, radnice jako obří adventní kalendář, ledový betlém, zámecký vrch s hodinovou věží, královský palác, zvonkohra a galerie moderního umění
2. den: fakult. vlakem do LEOBEN, městečko na ostrově, půvabné vánoční trhy, gastrospeciality, odpoledne
vlakem do města BRUCK A/D MUR, var. volno v GRAZU
na nákupy, vlakem do ČR, příjezd do Prahy pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu vlakem tam i zpět, 1x hotel,
1x snídaně, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
pobytovou taxu, další jízdné a vstupné.
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj, 480 Kč za 1x večeři.
Příplatek 90 Kč za komplexní pojištění.

německo  • rakousko • maďarsko  • holandsko

B32 – Sen o Vánocích

B — Adventní zájezdy

Vánoce pod horami

Děsivý průvod čertů se valí Schladmingem

B32 – Adventní Amsterdam,
Festival světel a muzea
Zážitkový adventní víkend v době slavnosti světel.
6.12.–9.12.

pá–po

5.990,-

91–421

1. den: odjezd z Prahy v 17 hodin, transfer přes SRN
2. den: AMSTERDAM: centrum, Námořní museum nebo Hortus Botanicus, unikátní botanický skleník, ochutnávka vlámských hranolek a masových kroket, vánoční
dekorace před Královským palácem, ochutnávka holandských slanečků, Květinový trh, Rembrandtův dům,
projížďka lodí po kanálech v rámci Festivalu světel
3. den: AMSTERDAM: Muzejní čtvrť, Rijksmuseum
(Rembrandt), Van Gogh Museum, Brusírna diamantů
nebo Heineken Museum s ochutnávkou, procházka kolem řeky Amstel s výhledy na Festival světel, večeře
v indonéské restauraci, odjezd
4. den: návrat do Prahy dopoledne
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x hotel se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění (128 Kč), cesty lodí a metrem a vstupné (50 €). Příplatek 800 Kč 1lůžkový pokoj, 580 Kč 1x večeře, 500 Kč záloha Gogh, 510 Kč
Rijksmuzeum.

Ucelenou nabídku
adventních zájezdů
naleznete na www.adventy.cz
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Oběd mezi vrcholy nejvyšších evropských hor

C — pohodové týdny v horách s turistikou Rakouské Alpy s kartou

POHODOVÉ
TÝDNY V HORÁCH
S TURISTIKOU

86

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 přizpů
soben 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? Jocker card
Lechtalská karta Korutanská karta Dachsteinská karta Pitztal card Ötztal-Montafon
V zájezdech je karta většinou obsažena již v ceně!

C1 – Lechtalské údolí
s kartou
Nenáročná turistika v kouzelné alpské přírodě, vyso
kohorská silnice Silvrettastrasse s nádhernými výhledy,
nejkrásnější vesnice Evropy, Lechtalská karta v ceně.
10.8.–15.8.

so–čt

11.590,-

92–422

1. den: odjezd z Prahy ráno (HK, Pa, Pl), malebné údolí Tannheimertal, procházka kolem jezera Vilsalpsee
2. den: LECH AM ARLBERG, „nejkrásnější vesnice Evro
py“, 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: místním busem do vesnice Holzgau, procházka údolím Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall, nejvyšší a nejdelší pěší visutý most
v Rakousku, odpoledne možnost koupání v aquacentru ve Steegu
5. den: z WARTHU lanovkou Steffisalpexpres do výšky
1.884 m, lehké nebo středně náročné túry, např. okružní túra nádhernou krajinou k jezeru Körbersee, výhledy
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, mýtné, 5x ubytování v hotelu ve Steegu (sauna a pára v hotelu), pobyt. taxu, 5x snídani bufet, 5x večeři (výběr ze 3 menu), salátový
bufet, 1x nápoj u večeře (malé pivo, 1/8l vína, 0,25l nealko) Lechtalskou kartu (lanovky, místní autobusy, slevy
na bazény...), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
(192 Kč) a další služby.
Sleva 4.300 Kč na dítě do 14 let na přistýlce.
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.

Hřebeny tyrolských vrcholů

Na alpských loukách se fotografky vyřádí...

C2

C3

Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených
horských vesnic v Alpách a vstupní brána k masivu
Dachstein. Svět hor, pastvin, vodopádů a salaší, ledovec Dachstein s atrakcemi, „zrcadlové“ jezero Spiegelsee, překrásné výhledy a turistika pro každého. „Dachsteinská karta“ v ceně zájezdu, luxusní hotel ****
s vynikající polopenzí, bazénem (28°C) a vířivkou přímo v Ramsau.

Dovolená v Tyrolských Alpách, v krásném údolí Ötztal,
které je obklopeno masivem s třítisícovými vrcholy, 60
z nich je vyšších než 3.400 m. Poznáte kouzlo horské přírody, ale také se vypravíte do dávných časů za ledovým
mužem Ötzim, který žil před 5 000 lety a vykoupete se
v termálních lázních. V ceně je karta Ötztal Premium
Card, která zaručuje bezplatné využívání lanovek, údolního busu, koupališť, slevu na vstup do termálů ….

Dachsteinská bomba
a Ramsau s kartou

15.6.–20.6.

so–čt

11.590,-

Ötztalské údolí s kartou
a termály

92–423

1.den: ráno odjezd z Prahy (HK,Pa, odpoledne příjezd
do RAMSAU, ubytování
2. den: autobusový výlet do FILZMOOSU, po mýtné
silnici až pod hřeben Gosaukamm, hodinová nenáročná procházka kolem jezírka a posezení na salaši Oberhofalm s výhledy na dvouvrcholovou horu Bischofsmütze (2.458 m), návrat do RAMSAU, výjezd lanovkou
na horu Rittisberg, nenáročná turistika dle vlastních sil,
nádherné výhledy na Dachstein a Taury, zpět je možné
lanovkou, sejít pěšky nebo si vypůjčit koloběžky (cca 5 €)
3. den: různé varianty, jak strávit den v okolí ledovce
Dachstein: túra kolem salaší nebo výjezd místním autobusem až k základní stanici lanovky ledovce Dachstein
– výjezd lanovkou na ledovec (2.700 m), visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“ , na
250 m vysoké skalní stěně s krásnými výhledy, další atrakce: Ledový palác (podzemní ledové království s nádhernou výzdobou (10 €), pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna, návrat místním
autobusem nebo pěšky
4. den: odjezd autobusem do PICHLU, výjezd lanovkou
do horské oblasti Reiteralm, A) Lehká turistika po cestě podél jezer Waldsee a Untersee až k „zrcadlovému“
jezeru Spiegelsee, při dobrém počasí se v něm zrcadlí
masiv ledovce Dachstein (1,5–2 h chůze)
B) Středně náročný panoramatický okruh s řadou plesových jezírek včetně jezera Spiegelsee, stoupání kotlinou na hřebeny k vrcholu Gasselhöhe (2.001 m) –
3,5–4 h chůze
5. den: celodenní výlet naším busem nebo indiv. program v okolí Ramsau, A) Středně náročná turistika – výlet autobusem do „Světa divoké vody“ v údolí Untertal, soutěska a vodopád Riesachwasserfall – největší
vodopád ve Štýrsku, visuté mosty přes soutěsku, jištěné
žebříky a více než 500 schodů až k salaši Gfölleralm a jezeru Riesachsee, výjezd lanovkou Hochwurzen, nanáročná túra kolem klečí ke křížku Rossfeld (1.919 m), panoramatický výhled (2h)
B) indiv. pobyt v Ramsau, procházky např. kolem hory
Kulmberg nebo celodenní pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády, dřevěné schody a lávky až k chatě Silberkarhütte (3 €)
6. den: odpoledne přejezd k jezeru Bodensee a nenáročná hodinová procházka kolem jezera až k vodopádům Schleierwasserfall, odjezd do ČR kolem poledne, návrat do ČR večer (Da)
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x hotel **** v Ramsau
s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 chodech), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8l vína nebo nealko),
1x za pobyt svačina v hotelu – koláče, káva, čaj, využívání wellness oázy v hotelu vč. bazénu s vířivkou, průvodce,
Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy,
bazénů), pobyt. taxu; nezahrnuje komplexní pojištění, koloběžky, atrakce na Dachsteinu, soutěsky a další
vstupné (40 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Sleva 4.990 Kč/2.990 Kč na dítě
do 14 /17 let na přistýlce, info v CK.
Příplatek 192 Kč za komplexní
pojištění.

24.8.–30.8.

so–pá

14.890,-

92–424

1. den: odjezd večer (Pha, HK, Pa, Po, Be, Pl) do Rakouska
2. den: ráno příjezd do OBERGURGLU (2.000 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, od hotelu pěšky k chatě Davids Hütte (1.950 m), přes nádherný
piniový les k jedinečnému vodopádu, dále kolem chaty
Niederhütte (2.104 m) zpět k našemu hotelu, lehčí varianta: procházka údolím k chatě Davids Hütte a zpět
3. den: odjezd do SÖLDENU (1.377 m), výjezd lanovkou
a sedačkou na Rotkogl (2.329 m) túra přes LANGEGG
(2.450 m) k chatě Rotkogljochhütte (2.662 m), dále
přes chatu Rettenbachalm (2.145 m) ke střední stanici
lanovky Gaislachkoglbahn, výjezd do výšky 3.058 m na
Gaislachkogl, fantastické výhledy po ledovcích, sjezd
do SÖLDENU a návrat
4. den: VENT, nejvýše položená vesnice v Tyrolsku
(1.895 m), překrásná túra s fantastickými výhledy na
ledovce: lanovkou na Stahlein (2.356 m), poté pod druhou nejvyšší horou Rakouska Wildspitze (3.772 m)
na Breslauer Hütte (2.844 m) pod ledovcovými jazyky
po cestě č. 919 k chatě Wernagthütte (2.755 m) a zpět
do VENT údolím Rofental, pro zdatnější výstup na Wildes Mannie (3.023 m), lehčí varianta: údolím Rofental až k salaši Hochjoch hospitz (2.412 m), všichni zpět
busem
5. den: lehce odpočinkový den: odjezd do UMHAUSENU (1.050 m), pěšky k Ötzi-Dorfu, prohlídka skanzenu ledového muže Ötziho, poté kolem vodopádů
Stuibenfall (1.400 m) do NIEDERTHAI (1.480 m), odpoledne návštěva jedinečného wellness centra Aqua Dome v LÄNGENFALDU – horké prameny v krásném prostředí s výhledy na vrcholky Alp, večeře – selský bufet
6. den: odjezd do HOCHGURGLU (2.150 m), lanovkou až
do výšky 3.005 m k top Mountain Star, jedinečné 360°
výhledy na okolní třítisícovky, túra přes sedlo Königsjoch
(2.825 m), cestou Schaeferegg až k italské chatě Obereglaneggalm (2.062 m), zpět do Hochgurglu místním busem, lehčí varianta: sjezd lanovkou zpět do Hochgurglu
a panoramatickou cestou až do hotelu, večeře
7. den: snídaně a odjezd do ČR, příjezd pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x nocleh, 6x snídani, 4x večeři, 1x selský bufet, vstup do relaxační zóny,
kartu Ötztal Premium Card, všechny výlety dle programu,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a veškeré fakult. služby a vstupy mimo kartu.
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč za komplexní pojištění K5 + poj. KS
u ve dnech s výlety nad 3.000 m.

Po Kitzbühelských Alpách se můžete toulat pořád

Horské vesnice kraje Vorarlberk

C4

C5

C6

Solná komora a masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví UNESCO, pohádková krajina, jezera s průzračně čistou vodou, rozkvetlé louky a vápencové skály, v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy
s krásnými vyhlídkami, městečka Hallstatt a Bad Ischl,
nenáročná turistika, all inclusive.

Montafon „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době
největšího rozkvětu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, klenoty pohoří Rätikon , jezero Lünnersee a masiv „Drei Türme“, „wormská jezera“, Montafonská karta v ceně zájezdu.

Louky, krása horských pastvin, kouzlo horských salaší a travnaté hřebeny Kitzbühelských Alp, pohodové
hřebenové túry, vrchol Hohe Penhab, Leogang a impozantní skalní stěny masivu Leoganger Steingebirge,
nenáročné okruhy různých délek a náročností, hotel
v Hinterglemmu a nápoje u večeře v ceně.

4.7.–7.7.

ne–čt

7.990,-

92–425

1. den: ráno odjezd autobusu z Prahy (HK,Pa, ČB), zastávka v historickém městečku GMUNDEN, vstupní brána do oblasti Solné komory, krátká procházka městečkem, radnice s nádhernou keramickou zvonkohrou,
vodní zámek Orth na jezeře Traunsee, který je spojen
s pevninou mostem dlouhým 123 metrů, výjezd lanovkou na vrchol Grünberg (1.004 m), výhled na město GMUNDEN, jezero Traunsee a strmé vrcholy pohoří Höllengebirge, večer přejezd do gasthofu v GOLINGU
2. den: odjezd do OBERTRAUNU, výjezd lanovkou na
horu Krippenstein (2.060 m), odkud budete mít Dachsteinský a Hallstattský ledovec jako na dlani, procházka pohodlnou chůzí za 15 minut k vyhlídkové spirále, která se
už z dálky odráží ve slunci, dále pokračuje k vyhlídkové
plošině, které se pro svůj tvar říká „5 Fingers“ (5 prstů), na
každém z prstů si můžete vyzkoušet svoji odvahu, projít se
nad propastí a vychutnat si úchvatný pohled na Hallstattské jezero, které se stáčí mezi horami Solné komory, odpoledne prohlídka městečka HALLSTATT, které leží idylicky u jezera Hallstätter See a je součástí UNESCO, večeře
3. den: snídaně, odjezd do Gosau, výjezd lanovkou na
vrchol Zwieselalm, nenáročné cesty po loukách okolo salaší, z planiny je krásný pohled na průzračné jezero
Gosausee, ledovec Dachstein a úchvatnou kamennou
stěnu Gosaukamm s vrcholem Bischofsmütze, sjezd lanovkou zpátky k jezeru, interaktivní okružní hodinová
procházka kolem jezera Gosausee znázorňující sílu
vody a krásu místní přírody, cestou zpět zastávka v císařském městě BAD ISCHL, prohlídka Císařské vily a parku (možnost volby vstupenky 4–14 €), večeře
4. den: snídaně, odjezd do Ebensee a výjezd lanovkou na horu Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldkogel k Evropskému kříži (1 hodina tam a taktéž
zpět), který v sobě ukrývá 1 kámen z každé země Evropské unie, z vrcholu uvidíte na jezera Traunsee a Langbathsee, po cestě zpátky k lanovce vám se naskytne výhled na masiv Dachsteinu, kolem poledne odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x gasthof s all
inclusive (3x snídaně formou bufetu, 2x svačina, kterou
si každý připraví sám u snídaně, 3x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do
21 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), pobytovou
taxu, ložní prádlo, kartu na všechny výjezdy lanovkami,
mýto; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 350 Kč pro dospělé pod 55 let bez účasti seniora.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Radnice v Gmundenu

Montafon
– rozkvetlá alpská zahrada

9.7.–14.7.

út–ne

12.990,-

92–426

1. den: odjezd z ČR ráno, údolí Montafon v nejzápadnější části Rakouska
2. den: místním busem do LATSCHAU, lanovkou na vrchol Grüneck (1.890 m), středně náročná trasa AlpkulTour, lemována rozkvetlými azalkami, pastviny a salaše, chata Lidauerhütte (1.744 m) pod masivem „Drei
Türme“, alpská botanická zahrada, údolí Gauertal, typické vorarlberské dřevěné domky (4 h)
3. den: místním busem do SCHRUNS, lanovkami na vrchol
Sennigrat (2.300 m), po horských pěšinách, chata Wormser Hütte, jezera Herzsee, Kälbersee a Schwarzersee, výhled na vrchol Zimba (2.643 m), vorarlberský Matterhorn, nejdelší lyžařský tunel na světě, vyhlídka Surblies
(1.980 m) na pohoří Verwall a Silvretta (cca 2 hod.), odpoledne údolí Brandnertal na rakousko-švýcarském
pomezí, lanovkou k jezeru Lünersee, nádherně tyrkysově modré jezero v kouzelném skalním kotli, klenot pohoří
Rätikon, nenáročný okruh okolo jezera (2 h)
4. den: GARGELLEN (1.423 m), nejvýše položená vesnice oblasti, lanovkou na vrchol Schafberg
(2.130 m), nenáročná okružní „stezka pašeráků“ k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h), možnost prodloužení o výstup do sedla Gafierjoch, krásný výhled do Švýcarska, dle počasí možnost koupání v biotopu
5. den: volný den v údolí Montafon s využitím karty
a místních busů, 3 varianty:
1) po silnici Silvretta Hochalpenstrasse „cestou snů“,
nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee, pro
zdatné účastníky celodenní okružní túra od přehrady
údolím Bieletal, přes sedlo Radsattel (2.652 m) k chatě
Wiesbadener Hütte (2.443 m), nádherné výhledy na
ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), 4,5–5 hod.
2) z GASCHURN, lanovkou Verstettlabahn (2.100 m),
středně náročná túra údolím Novatal k další lanovce
Garfreschbahn (1.507 m), dolů (cca 1,5 hodiny chůze)
3) variantně středně náročná túra s výstupem na vrcholy
Versettla (2.372 m) a Madrisella (2.466 m)
6. den: zastávka v prodejně sýrů a místních specialit
s možností nákupu, typický montafonský sýr Sura
Kees, odjezd do ČR, návrat do ČR do půlnoci (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel, 5x polopenzi, neometená konzumace nápojů mezi 10–21 h (pivo, víno,
nealko), Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních
autobusů, koupališť, mýtné Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou taxu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění.
Sleva 1.600 Kč pro děti 7–18 let na řádném lůžku.
Sleva 350 Kč pro dospělého na přistýlce.
Příplatek 1.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 255 Kč za komplexní pojištění.

Údolí Glemmtal – svět
salcburských hor

31.8.–5.9.

so–čt

11.390,-

92–427

1. den: ráno odjezd z Prahy (HK,Pa, ČB), prohlídka jeskyně Lamprechtshöhle (7 €), příjezd na hotel v Hinterglemmu
2. den: lanovkou na vrchol Zwölferkogel, okružní vyhlídková cesta po hřebeni, výstup na Hohe Penhab
(2.113 m), sestup po hřebeni, možné kratší i delší varianty: např. pokračování hřebenové túry až na Stoffennieder
3. den: Saalbach, lanovkou Schattberg Express na vrchol Schattberg‑Ost, výhledy na Vysoké Taury, hřebenová túra, různé možnosti od nenáročné přes vrchol Stemmerkogel až po nejdelší přes vrchol Saalbachkogel,
různé varianty návratů
4. den: lanovkou Reiterkogelbahn, lehká varianta:
procházka k salaši Reiteralm, kolem bylinkové a alpské
zahrady, delší varianta: výstup na vrchol Reiterkogel,
okruhem do mezistanice lanovky, možné další varianty
5. den: busem do Leogangu, výjezd lanovkou Asitzbahn, hřebenová túra přes vrchol Geierkogel, výhledy, možnost variant, salaš Alte Schmiede s místním pivem Asitz Bräu, z nejvýše postaveného pivovaru v Evropě
6. den: soutěska Seisenbergklamm, odjezd do ČR
a návrat večer až v noci (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel *** v Hinterglemmu s polopenzí (snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech a salátový bufet), nápoje u večeře, průvodce, kartu
Jockercard (využívání lanovek, místních busů, koupaliště),
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy.
Příplatek 1.200 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 192 Kč za komplexní pojištění.
Sleva 8.390 Kč za dítě 6–9,9 roku ubyt. na 3. a 4. lůžku.
Sleva 2.500 Kč za dítě 10–13,9 roku ubyt. na 3. a 4. lůžku.

C7 – Orlí hrady
a Svatokřížské hory
Poznejte s námi tajemná místa Polska, krásy Svatokřížských hor, zdejších hradů a zámků.
15.8.–19.8.

čt–po

5.490,-

92–428

1. den: odjezd z Prahy pozdě večer (ČB, Tá, HK, Ol a po
trase), cesta do Polska
2. den: zřícenina hradu Mirow, procházka (1,5 km)
k nově rekonstruovanému královskému hradu Bobolice, prohlídka interiérů, hrad Ogrodzieniec, jedna z největších zřícenin Evropy, prohlídka hradního areálu i rekonstruované slovanské osady
3. den: jeskyně Ráj, druhá nejkrásnější krápníková jeskyně, poutní místo a vyhlídkový bod Svatý Kříž – dominanta
Svatokřížských hor, Krzemionky Opatowskie, archeologická památková rezervace, soubor neolitických pazourkových dolů, Hrad Krzyztopór. prohlídka jednoho z nejtajemnějších hradů Evropy, doplněná o pověsti a legendy.
4. den: prohlídka renesančního zámku Baranów Sandomierski, skanzen podkarpatské kultury v KOLBUSZOWÉ, Lancut, krásný renesanční zámek rodu Potockých
5. den: po snídani Lipnica Murowana, návštěva dřevěného kostela– , Bochnia, jeden z nejstarších solných dolů Evropy, společně se sousedním dolem ve Věličce je zapsán na listině UNESCO, odjezd do ČR, příjezd
do Prahy do 23 h (Qi)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy (230 PLN).
Příplatek 1.500 Kč za 1lůž. pokoj, 160 Kč kompl. poj.

Rakousko  • polsko

Nejkrásnější vrcholy
Solné komory a Dachstein

C — pohodové týdny v horách s turistikou

Zámek Orth na jezeře Traunsee

87

Bílé stěny Dolomit

C8

C9

C — pohodové týdny v horách s turistikou itálie  • slovensko • polsko

Marmolada,
královna Dolomit

ne–so

9.990,-

92–429

1. den: odjezd z Prahy večer, přejezd do Itálie
2. den: příjezd do městečka CAVIOLA (1.100 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, výstup
k chatě Rifugio Lagazzon (1.356 m) a lesem zpět do
hotelu – první seznámení s tímto kouzelným koutem Dolomit (náročnost 2 z 5, 4 hod.,↑260 m,↓260 m)
3. den: busem do MOLINA (1.220 m), výjezd lanovkou do
výšky 2.200 m, sestup k jezeru Lago di Cavia (2.110 m),
potom výstup na Montepradazzo (2.279 m) a přes
Malga Pradazzo k prostřední části lanovky Le Buse
(1.890 m), sjezd do údolí a pěšky kolem potoka do hotelu (2 z 5, 5 hod.,↑100 m, ↓390 m); lehčí varianta: od jezera Lago di Cavia přímo k prostřední části lanovky Le Buse a sjezd do údolí a pěšky do hotelu (1,5 z 5, 4 hod.,
↓310 m)
4. den: odjezd do MALGA CIAPELA (1.520 m), výjezd
kabinkovou lanovkou až k chatě Punta Rocca (3.250 m),
krásné výhledy z nejvyššího bodu zájezdu na vrcholy Marmolady (3.343 m), sjezd do údolí a pěšky soutěskou do SOTTOGUDY (1.250 m), možnost
nákupu suvenýrů či občerstvení a zpět naším busem
(1,5 z 5, 4 hod., ↓230 m)
5. den: odjezd k jezeru Lago di Alleghe (966 m), různé varianty obtížnosti: výjezd lanovkou do Piani di Pezze (1.472 m), další lanovkou až k chatě Col dei Baidi
(1.922 m) a pěšky do Forcella di Alleghe (1.816 m) okolo smaragdově zeleného jezera Lago di Coldai až
k chatě Rifugio A. Tissi (2.250 m), zpět stejnou cestou
(2 z 5, 6 hod., ↑430 m, ↓430 m);pro zdatnější sestup
suťoviskem Sora Sassel až k horní stanici dolní lanovky,
lehčí varianta s minimálním převýšením okolo jezera Lago di Alleghe
6. den: odjezd do průsmyku Passo Pellegrino, výjezd kabinkovou lanovkou na Col Margherita (2.550 m), jedinečná hřebenová túra na Forca di Lavazza (2.521 m),
sestup do průsmyku Forc di Juribritto (2.381 m) a částečně lesem sestup k výchozímu bodu do průsmyku Passo
Pellegrino (2,5 z 5, 5 hod.↑30 m, ↓600 m); pro zdatnější: od průsmyku Juribritto na kruhový výhled na horu Cima Bocche (2.730 m) a přes jezero Lago Lusia (2.363 m),
zpět k výchozímu bodu do Passo Pellegrino (3 z 5,
7 hod.,↑350 m, ↓800 m), zpět všichni busem do hotelu
7. den: dopoledne odjezd do ČR, příjezd pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel, 6x snídaně
(bufet), 5x večeře (3chodové + salátový bufet), vedoucí
zájezdu; nezahrnuje komplexní pojištění, lanovky (70 €).
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 287 Kč za komplexní pojištění K5 + poj. KS
u ve dnech s výlety nad 3.000 m.

Zahrada Dolomit a jezera

Údolí Val di Sole je jednou z perel západních Dolomit, která leží v blízkosti národních parků Adamelo
a Cevedale. V ceně zájezdu je místní slevová karta pro
vybrané lanovky v údolí, a tak se můžeme pohodlně
dostat i do výšky 2.700 m n. m. a užít si krásnou přírodu s výhledy i horskými jezery.
20.7.–27.7.

so–so

13.290,-

92–430

1. den: odjezd ve večerních hodinách z ČR (HK, Pa, Po,
Be, Pl, svozy Ji, Br, ČB), cesta do Itálie
2. den: PASSO TONALE (1.883 m), dopolední snídaně,
ubytování, procházkový okruh kolem pevností Forte Mero a Forte Saccarana nebo ještě pro zdatné výstup k chatě Malga Valbiolo (2.244 m)
3. den: srdce národního parku Cevedale, městečko PEIO-FONTI, výjezd lanovkou do výšky 3.000 m
a sjezd do střední části (2.315 m), fantastická túra k jezeru Lago di Pian Palú pod masivem Forni a zpět až
do Peia-Fonti (varianta pro zdatné: sestup přímo z výšky
3.000 m) nebo sjezd do údolí lanovkou, možnost návštěvy městečka PEIO, návštěva termálních lázní
4. den: MARILLEVA, lanovkou k chatě Panciana, výstup
na vrchol Monte Vigo (2.181 m), kolem jezer Laghi del
Malghetto di Mezzana k lanovce a sjezd, nebo sestup
k střední stanici lanovky, lehčí varianta: pouze výstup na
Monte Vigo, krátká vrcholová procházka a lanovkou dolů
5. den: pěšky výstup k ledovci kolem jezera Lago dei
Monticello (2.599 m), zpět lanovkou k hotelu nebo lanovkou k chatě Capanna Presena, procházka po ledovci, sjezd, odpoledne relaxace v sauně či páře, večeře
– místní tridentinské speciality
6. den: PEIA-FONTI, lanovkou k chatě Rifugio Doss Sei Cembri (2.315 m), přes Malga Saline a Baito
del Mareggi do městečka PEIO nebo sestup od lanovky do TARLENTA
7. den: autobusem do COMMEZZADURA, lanovkou na Val Mastellina (1.780 m), kouzelné jezero Lago delle Malghette, salaš Malga Folgarida di Dimaro, možnost nákupu domácího sýra, horní stanice
lanovky na Malghet Aut, lehčí varianta: jen na Malghet
Aut, všichni lanovkou dolů do FOLGARIDY
8. den: dopoledne odjezd do ČR, příjezd pozdě v noci
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a možnostem řidičů.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 6x hotel, 7x snídaně,
6x večeře (z toho 1x typická místní), slevovou kartu Card
Val di Sole, vstup do relaxační zóny se saunou a párou,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění a fakult. služby
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 271 Kč za komplexní pojištění.

Tak kam vyrazíme teď?

Vzdálené vrcholy lákají k výstupu
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Letní pohoda v Dolomitech

C10

Passo Tonale – ráj pod
ledovcem s kartou

Poznáte okolí pohoří Marmolády, královny Dolomit.
Vyjedeme jen pár metrů pod její vrchol, vyšlápneme si
pomocí lanovky i do srdce Civetty či do průsmyku Passo della Stelle. Středně náročná turistika.
21.7.–27.7.

Horská květena barví údolí Dolomit

Roháčská plesa

Turistika v nejznámějších lokalitách Dolomit, túry
na Monte Cristallo a Drei Zinnen, minimum přejezdů.
28.6.–5.7.

pá–pá

14.290,-

92–431

1.–2. den: odjezd z Prahy večer (Pa, HK, Be, Pl), ráno příjezd do hotelu v údolí Antholz, fakultativní výlet místním
busem k jezeru Antholzer See a procházka údolím
3. den: celodenní výlet do Dolomit, ze sedla Passo Falzarego (2.100 m), sestup k lanovce Cinque Torri, procházka, městečko CORTINA D’AMPEZZO, krátká prohlídka
4. den: SEXTEN, lanovkou na Monte Elmo (2.050 m),
výstup na Helm (2.434 m), dále k chatě Sillianer Hütte, okružní cestou k horní stanici lanovky, sjezd do údolí, možnost prohlídky městečka, cestou zpět zastávka
v INNCHENU, jedinečná románská katedrála, večeře
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 snídani, 6x večeři, vstup do relaxační zóny s krytým bazénem a fitness, vedoucí zájezdu; nezahrnuje komplexní
pojištění, vstupné, místní busy a lanovky (80 €).
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Sleva 1.000 Kč pro dítě do 15 let na 3. lůžku (info v CK).
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

C11 – Západní Tatry
a Roháče
Turistika v krajině ledovcových jezer, strmých hřebenů
a nedotčené přírody na slovensko-polském pomezí.
3.8.–9.8.

so–pá

9.440,-

92–432

1.–2.den: odjezd v pozdě večer z Prahy (HK,Pa, Ji, Br, Ol),
přesun na Slovensko, ráno příjezd do VITANOVÉ, snídaně,
ubytování, krátká túra do blízkého Aquaparku ORAVICE,
koupání, zpět stejnou cestou (3 h)
3. den: busem do polské oblasti ZAKOPANE, výšlap
na „národní horu Polska“ – Giewont (1.905 m) s impozantním rozhledem na vrcholy Tater, zpět stejnou cestou, alt. okružní trasou přes Kondratowu dolinu k busu
(8 h); lehčí varianta (5 h): výstup na hřeben Gubałówka
(1.120 m) s nádhernými výhledy na Tatry
4. den: busem do Roháčské doliny, po cestě k Roháčským plesům pod vrcholy Plačlivé (2.125 m) a Ostrý Roháč (2.087 m), okružní trasou okolo Tatliakovej chaty zpět
k autobusu (7 h); pro zdatnější výstup na hřeben Roháčů
s vrcholy Brestová (1.902 m), Salatín (2.047 m), Spálená (2.083 m) a Pachota (2.166 m), panoramatické výhledy (8 h)
5. den: okružní trasa soutěskami na pomezí Západních
Karpat a Tater: vodní mlýny v Kačianské dolině, túra kaňonem na úpatí Chočských vrchů s výhledem na LIPTOVSKOU MARU, hluboká Prosiecká dolina, jedna z nejhezčích krasových soutěsek na Slovensku, lehčí varianta:
procházka k vodním mlýnům a do Prosiecké doliny (4 h)
6. den: odjezd do Polska, výstup na chaty Murowaniec
(1.550 m) a na Velki Staw Gąsnieczowy (7 h); pro zdatnější hřebenová túra na vrchol Laliove (2.050 m, 4 h)
7. den: dopoledne odjezd k Oravskému hradu, fakult.
možnost návštěvy hradu nebo plavba na pltích, polední
odjezd do ČR, příjezd večer
Cena zahrnuje doprava autobusem, 5x hotel, 6x snídani,
4x večeři, 1x typická místní večeře, vedoucí zájezdu; nezahrnuje komplex. pojištění (224 Kč), vstupné, pltě a fakult.
akce. Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.

Krásy Zakarpatské Rusi
Chcete navštívit Podkarpatskou Rus? Pojeďte na pohodový pobyt plný romantických toulek po údolích střední a východní části zdejšího kraje.
19.7.–28.7.
9.8.–18.8.

pá–ne
pá–ne

9.990,9.990,-

92–433
92–434

1.–2. den: odjezd z Prahy večer (dále HK, Pa, Ji, Br), noční tranzit Slovenskem na Podkarpatskou Rus, dopolední
prohlídka hlavního města UŽHORODU, jeho centrum,
skanzen a hrad, přejezd do střední oblasti Podkarpatské
Rusi, ubytování v hotelu (4x na stejném místě)
3. den: návštěva perly Karpat: Siněvirské jezero, vycházka či túra v NP Siněvir
4. den: túra pod Boržavskou Poloninu k vodopádu Šipot
nebo sedačkovou lanovkou na její hlavní hřeben
5. – 6. den: návštěva vesnice KOLOČAVA s hrobem Nikoly
Šuhaje a českých četníků, muzeem I. Olbrachta a historie,
přejezd do Rachovské oblasti s poznávacími zastávkami
– dřevěné kostelíky, geografický střed Evropy, košíkářská
vesnice IZA, ubytování v turbáze (3x na stejném místě)
7.–8. den: návštěva bývalého nejvýchodnějšího městečka první republiky JASINA, pěší túry v okolí Jablonického
průsmyku, dle počasí a zájmu klientů fakult. motovýlet
na Svidovecký hřeben s vrcholem Bliznica
9.–10. den: zastávka ve vyhlášené Solotvině, pro zájemce koupání ve slaném jezírku a prohlídka města a hradu v MUKAČEVĚ, večer odjezd na hranice, návrat do
ČR kolem poledne
Cena zahrnuje doprava autobusem, 4x hotel, 3x turbáza ve 2lůžkových pokojích se soc. zařízením, 7x polopenze, komplexní pojištění, vedoucí zájezdu.

C13 – Léto
v horách
Bavorska a Rakouska
Máte málo času a chcete se krátce seznámit s Alpami?
4.7.–7.7.

čt–ne

4.890,-

92–435

1. den: odjezd z Prahy brzy ráno (Pří, Pí, ČB), MONDSEE,
prohlídka centra města, katedrála Sv. Michala, přístaviště,
Berchtesgaden, Hitlerovo Orlí hnízdo (1.834 m n. m.),
překrásné výhledy na Alpy, jezero Königsee, LOFER, malebné městečko, ubytování v MAISHOFENU
2. den: údolí Kaprunnertal s mohutným přehradním dílem dvou jezer a soutěska Sigmund-Thun s dřevěnými
schody podlél dravé říčky, Vysoké Taury, romantické
údolí, mohutné Krimmelské vodopády, pešky či minibusem podél kaskády vodopádů, ZELL AM SEE, historické centrum, jezero
3. den: Kaprunský masiv, lanovkou na vrchol ledovce,
turistika a relaxace v okolí jezera Zell am See, (kombinace lanovky a pěší túry), procházka kolem jezera nebo
koupání v termálním komplexu Tauren Spa
4. den: horské jezero Gossausee pod ledovcem Dachstein, procházka podél jezera, nebo lanovkou na Zwieselalm (1.587 m n. m.), HALLSTATT– , možnost plavby lodí po jezeře, příjezd do ČR ve večer (cca 21 h) (Os)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x turistický hotel/
dependance (2lůžkové pokoje, sprcha a WC společné na
patře), 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění (128 Kč), vstupné a fakult. služby (95 €).
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj bez přísl.
Příplatek 1.000 Kč/os. za pokoj se sprchou a WC.

Nad Zermattem Matterhorn v oblacích

C14

A194

Krásná nedotčená příroda, středověká města a kláštery, unikátní dřevěné kostelíky, hrady i královské zámky
– to vše poznáte na tomto zájezdu.

Babí léto ve švýcarském kantonu Wallis a Vaud pro turisty, milovníky hor i termálních lázní ale i pro gurmány.
Turisté si dopřejí procházky v horách a u jezera, fotografové ocení úžasné pohledy na Matterhorn, romantici jízdu horským vláčkem a barvy podzimu a gurmáni
tradiční švýcarské speciality – rösti, raclette, sýry, sušené maso, víno, rivellu, ricolu, meringues, birnenbrot
a samozřejmě i švýcarskou čokoládu… ochutnáte
prostě všechno včetně luxusního bydlení! …

Hory a kláštery
Drákulovy Transylvánie
29.7.–5.8.

po–po

12.490,-

92–436

1.–2. den: odjezd z Prahy (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bla) 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 Nicolase Ceaucesca)
3. den: lanovkou na Babele (2.200 m), možnost pěší túry do údolí Lalomita, 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 do pohoří Piatra Craiului, turistika z vesničky ZARNESTI do sedla Crapaturii
(1.640 m), přes Cabana Curmatura a soutěsku Prapastiile Zarnestilor zpět do ZARNESTI
5. den: Draculův hrad Bran, BRAŠOV, historické centrum s Černým kostelem
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 dopoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování,
6x snídani, 5x večeři, vedoucí zájezdu; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, lanovky (60 €).
Příplatek 3.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

C15 – Krásy Korutan,
Klagenfurt, hory a termály
Korutany jsou malým rájem na zemi. Potěšíte se vrcholky hor i malebnými údolími, romantickými jezery a nenáročnou turistikou, můžete využít termální lázně, lanovky i muzea Korutanskou kartou.
4.7.–7.7.

čt–ne

6.990,-

91–437

1.den: odjezd z Prahy v 5.30, z Českých Budějovic v 7.30;
přejezd do Rakouska do Korutan, KLAGENFURT am
Wörthersee, hlavní město Korutan, půvabné uličky, Pyramidenkogel, dřevěná věž s vyhlídkou na jezero Wörthersee, Minimundus, miniatury světových staveb, relaxačního komplexu s bazénem
2. den: jezero Ossiacher See, plavba lodí po jezeře, lanovkou na Gerlitzen (1.909 m), lehká turistika s vyhlídkami, termální lázně (2 h)
3. den: Turracher Höhe – náhorní plošina v „Knedlíčkových horách“– biosférický park Nockberge (1.763 m),
lanovkou Panorambahn do 2.000 m, stezka tří jezer (2
h ) nebo muzeum v přírodě Alpin+Art+Gallery, dle času
lanovkou na Kaisergurg nebo termály
4. den: vysokohorská silnice Hochalmstrasse k přehradě, vodopády, tunely ve skalách, betonová hráz přehrady Kölnbreinsperre (1.933 m), vyhlídková plošina
Skywalk , popř. soutěska Raggaschlucht, návrat do ČR
večer
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x penzion/studia, 3x
polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplex.poj., Korutanskou kartu (na veškeré vstupy), pobyt. taxu, vstupné
mimo kartu a masáže.
Příplatek 1260 Kč za Korutanskou kartu.
Příplatek 2.300 Kč za 1 lůžkové studio bez balkónu.
Příplatek 600 Kč/os.(2–3os.)za studio s balkónem.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění

Ochutnávka Švýcarska
s lázněmi a turistikou

24.9.–29.9.

út–ne

10.690,-

91–326

1. den: odjezd z Prahy v 20 h (dále HK, Pa, Pl; Br za
400 Kč), přejezd do Švýcarska
2. den: historické centrum země LUZERN, středověké Staré město s dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuer
brücke, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt
s renesanční radnicí, variantně fakult. zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) na Pilatus, cesta lanovkou nebo variantně lodí po Vierwaldstättském
jezeře a dále možnost návštěvy dopravního muzea
Verkehrshaus der Schweiz, historie a budoucnost
železnice, stavba Gotthardského tunelu (nejdelší železniční tunel na světě), švýcarský silniční systém, mosty
a lanovky přejezd na ubytování k Interlakenu
3. den: město vína SIERRE se zámečkem Château Villa ze
16.st., vinotéka – ochutnávka, vzorová vinice s jedinečnými místními víny Chasselas, Arvine nebo Humagne rouge,
cesta kouzelným údolím Sierre, SION, krátká procházka
v hlavním městě kantonu se 2 hrady obklopenými vinicemi, megality a starou čtvrtí, katedrála, radnice, přejezd na
ubytování do LEUKERBADU, možnost koupání v termálních lázních, možnost indiv. večeře v hotelu
4. den: výlet k Matterhornu do ZERMATTU, horským
vlakem z TÄSCH do Zermattu po trase Ledovcového
expresu (Glacier Express), ZERMATT, procházka městem,
příp. Alpines Museum, fakultativně možnost výjezdu zubačkou na Gornergrat (3.131 m) nebo na Malý Matterhorn (3.883 m) nebo Sunnegga, odkud je možno se vydat na Gourmetweg (gurmánskou stezku) – lehká turistika
(3h) stezkou s horskými usedlostmi „nejen pro gurmány“–
každý chod či víno v jiné horské chatě, cestou možnost
oběda – Walliský talíř, jedinečné vyhlídky na nejfotografovanější švýcarskou horu Matterhorn, odjezd zpět do LEUKERBADU, možnost večeře s rösti v Leukerbadu
5. den: horské údolí Bagnes, kde vznikají kvalitní tvrdé
sýry, dle legendy tu vznikl i raclette, krásná horská vesnice
uprostřed pastvin, oblast horských černých bojových krav,
fakultativně oběd s raclette s výběrem typických uzenin,
sýrů a švýcarských vín, možnost nákupu sýrů, cesta k Ženevskému jezeru (Lac Léman) a vodnímu hradu Chillon (fotopauza), cesta do BROCU, čokoládovna Callier,
ochutnávka různých čokolád a čokoládových bonbónů,
možnost nákupu, dále nejkrásnější švýcarské vesnice
GRUYÈRES z 11. st., prohlídka středověkého městečka,
hrad (exteriér) a kavárna H. R.Gigera – autora výpravy filmu
Vetřelec, možnost ochutnání vyhlášené speciality: sladký meringues s dvojitou šlehačkou nebo místních specialit se slavným sýrem Gruyéres, odjezd večer do ČR
6. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a průběhu slavností.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel***
u termálních lázní, 3x snídani, průvodce; nezahrnuje vstupné, ochutnávky, lázně, vlaky a lanovky (150
CHF).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.500 Kč záloha za zubačku a lanovku na Pilatus (od 12 osob) –
nutná včasná rezervace v CK.
Příplatek 680 Kč za 1x večeře rösti.
Příplatek 800 Kč záloha na oběd
s raclette.
Příplatek 255 Kč za komplexní pojištění.

ukrajina  • rakousko • rumunsko • švýcarsko
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Milé setkání v rumunských horách

C — pohodové týdny v horách s turistikou

Vesničky pod horami
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C — pohodové týdny v horách s turistikou slovinsko  • černá hora • velká británie

Slovinská chlouba – Julské Alpy

A89

C16

...nebo-li 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 pohody uprostřed přírody v hotelu na břehu Bohinjského jezera.
Unikátní jeskyně slovinského krasu – , jedinečné výhledy z vrcholů Julských Alp, možnost relaxace u romantických horských jezer.

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.
Ubytování v horském *** hotelu s jedinečnou černohorskou polopenzí.

Putování a relaxace
v Julských Alpách

24.8.–31.8.

so–so

12.690,-

Národní park Durmitor
Dolomity Balkánu

91–161

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (svoz od 4 osob: HK, Pa; Br,
a po trase dle dohody), transfer přes Rakousko
2. den: Kamenicko-Savinjské Alpy, druhé nejvyšší pohoří Julských Alp, Velika planina (1.800 m), kouzlo horské
krajiny, nejvyšší vodopád ve Slovinsku na bájné řece Savici (72 m), ubytování u jezera Bohinj a večerní procházka
3. den: Triglavský NP: toulky údolím Tamar, skokanské
můstky v PLANICI, pramen řeky Nadiža, turistika v soutěsce Vintgar, KRANJSKÁ GORA, prohlídka srdce Triglavského NP, turistika k pramenům řeky Sávy, variantně
procházka podél jezera a možnost koupání
4. den: celodenní turistika do srdce NP k Triglavským jezerům do Doliny Sedmera jezera (převýšení
cca 1.000 m, možnost túry pouze nad Černé jezero); pro
horaly možnost ubytování v horské chatě u jezer s večeří (rezervace 30 € nutná předem) a 5. dne návrat kouzelnou krajinou, či ještě výstup na horu Triglav, večer návrat do hotelu
5. den: fakult. výlet do Slovinského krasu: Škocjanské jeskyně– , největší podzemní kaňon na světě, výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic,
jeskyní, hlubokých kaňonů – unikátní krasový systém
Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní,
propadlé závrty a přírodní mosty– , turistika po okolí, ráj
pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice a místní dobroty, návrat v podvečer
6. den: lanovkou na planinu pod horou Vogel
(1.922 m) s výhledem na Bohinjské jezero, hřebenová túra na celý den nebo návrat a odpolední relaxace
a procházky okolo jezera či vesničkami v blízkosti Ribčev LAZ, variantně celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení kol nebo loďky, romantický výlet lodí po
Bohinjském jezeře
7. den: turistika v soutěsce Mostnica, variantně turistika,
lázeňské letovisko BLED s majestátním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či cesta kolem, nebo koupání nebo, večer odjezd do ČR
8. den: návrat ráno
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, vstupné
včetně NP, jeskyně, loď a lanovku (60 €).
Příplatek 3.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za fakultativní výlet 5. den.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.
Ubytování: penzion*** u Bohinjského jezera s možností samostatné turistiky a relax u jezera.

Kouzlo Triglavského národního parku
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Národní park Durmitor – hora Bobotův Kuk

8.7.–16.7.

po–út

12.790,-

92–438

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bra),
přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory
2. den: ranní zastávka na kávu v sedle NP, Národní park
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 Vir, geologické útvary Šereni Pasovi, variantně vrchol Sedlena Greda, pro zdatné nejvyšší vrchol pohoří Bobotov Kuk (2.523 m)
4. den: lanovkou na Savin Kuk (2.313 m), k salaším
s možností ochutnávky sýrů, přes obec RAZVRŠJE,
ochutnávka pálenky, pro zdatné turisty na vyhlídku
Istočny Vrh (2.445 m); v případě že by nejela lanovka,
pohodová túra na Skrčko jezero
5. den: odpočinkový den, Čurovac, výhled do do nitra
největšího kaňonu Evropy – kaňonu řeky TARA, zpět do
ŽABLAJKU, po zbytek dne možnost relaxace
6. den: pohodlnou cestou do horského údolí Lokvice
se salaší, možnost koupě ovčích sýrů, jedinečná Ledová jeskyně s krápníky, ledovými stalagmity nebo variantně náročnější turistika 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, možnost ochutnat místní
pálenku a čerstvé sýry na salaši
8. den: přejezd nově postavenou zkratkou k moři do
historického města HERCEG NOVI, prohlídka města
a koupání, večer odjezd do ČR
9. den: příjezd do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo na úpravu programu dle počasí.
Cena zahrnuje dopravu busem, 6x hotel, 7x snídani,
6x večeři, 1x ochutnávku černohorské rakije, průvodce;
nezahrnuje komplex. poj., vstupné a lanovky, místní taxíky.
Příplatek 3.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 288 Kč za komplexní pojištění.
Poznámka: zájezd může být spojen s cyklovariantou.

Opojení z vrcholu z Bobotova Kuku zůstane ve vzpomínkách

Skye, Calanish Standing Stones

pohodové týdny
v horách letecky

C17

Ostrov Skye
a západní vysočina
Druhý největší ostrov Skotska je zároveň ten nejrozmanitější. Písečné pláže, rozeklané vrcholy pohoří Cuillin
Hills, poloostrov Trotternish, zříceniny nebo dochované
hrady. To vše v malé skupině 8–16 osob.
28.6.–8.7.

pá–po

31.980,-

92–439

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, gotická Rosslynská
kaple známá z románu Dana Browna, zastávka u Falkirk
Wheel, unikátní lodní výtah, možnost plavby po kanálech
a výtahem nahoru, přejezd do Glasgow, ubytování
2. den: cesta skrze západní vysočinu na ostrov Skye,
vodopády Falls of Falloch (krátká procházka), možnost
koupání, průjezd vřesovištěm Rannoch Moor, vodopád
a vyhlídka na hory Three Sisters v údolí Glen Coe, Fort William, exteriér hradu Eilean Donan Castle, k večeru příjezd
na ostrov Skye, PORTREE, ubytování
3. den: severní část ostrova, jezero Leathan, výlet ke
skalnímu útvaru Old Man of Storr (2 varianty), poloostrov Trotternish, vodopády Mealt Falls, vyhlídka na útes Kilt
Rock, pláž Staffin Bay, Quiraing – část hřebene Trotternish
s bizarními skalami, zřícenina Duntulum Castle, muzeum
Skye v doškových domcích (3 h, 5 km)
4. den: fakultativní výlet na vnější Hebridy, ostrov Harris
a Lewis, trajektem z UIG do vesničky TARBERT na ostrově Harris, okružní jízda, bílá písečná pláž Luskentyre,
pro otužilce koupání, vesnička RODEL, kostel z 16. st., TALBERT, obchod s typickými tvídovými výrobky, ostrov Lewis,
menhiry Callanish Standing Stones, Broch (Dun Carloway) – kruhová kamenná stavba z doby železné, alternativně možnost návštěvy expozice hradů a mořských orlů
v Portree či pěší výlet na kopec Ben Chracaig (2,5 h)
5. den: vesnička SLIGACHAN, pěší výstup na Bruach na
Frithe (958 m), vrchol hřebenu Black Cuillin Ridge, výhledy
na celý ostrov (7 h, 12 km), fakultativně PORTREE a lodní výlet s pozorováním tuleňů, vyder, zlatých orlů, delfínů a sviňuch)
6. den: západní část ostrova, Dunvegan Castle, hrad
a zahrady, možnost vyjížďky člunem na pozorování tuleňů,
nejzápadnější mys ostrova Neist Point, pěšky k majáku
s výhledy na útes Waterstein Head, říčka Fairy Pools, kaskády vodopádů a tůní (2 h, 6,5 km)
7. den: vesnička ELGOL, plavba lodí k jezeru Coruisk; výstup do průsmyku, výhled na vrcholky Black Cuillins a jezero Coruisk, sestup do údolí Sligachan a kolem úpatí Black
Cuillins na jedné straně a Red Hills na straně druhé, až do
vesničky SLIGACHAN (5 h, 12,5 km), posezení v hospůdce, odjezd zpět do PORTREE
8. den: poloostrov Trotternish, Quirang – skalní město
z vyvřelin, okružní výlet: cesta pod skalními věžemi, kolem
útvaru zv. Vězení, do sedla, výhled na sever ostrova a Hebridy, návrat po hraně útesu kolem travnaté plošiny zv. Stůl (4 h,
6,5 km), návrat na ubytování a prohlídka města PORTREE
9. den: ráno odjezd, Skye Bridge, výhled na most spojující
ostrov Skye s pevninou, Fort Augustus, Neptunovy schody,
systém 7 zdymadel na Kaledonském kanále, EDINBURGH,
večerní procházka po městě
10. den: celodenní Edinburgh, Artušovo sedlo, Royal
Mile, hrad, Holyroodský palác, budova parlamentu, monumenty posetý kopec Calton Hill, možnost návštěvy místních hospůdek
11. den: podle odletu dopoledne pokračování prohlídky
EDINBURGHU nebo přesun na letiště, odlet do Prahy (Kt)
Cena zahrnuje letenku včetně všech letištních poplatků,
10x ubytování (1x hostel, 9x apartmány), 1x snídaně, dopravu auty, mikrobusy po Skotsku, českého průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy (cca 70 GPB).
Příplatek 1.250 Kč za výlet 4. den na ostrov Harris a Lewis.
Příplatek 550 Kč za komplexní pojištění K5S.

Mallorca, moře a skály

Frigiliana, střed městečka

A60

C18

A72

Pobytový zájezd s turistickými výlety s ubytováním v Cala Gonone. Zavedeme vás do jednoho z nejzajímavějších koutů „ostrova nurágů“, do Cala Gonone, Poznáte
velkou část ostrova křížem krážem, hory, přírodu, památky UNESCO a kouzelné pláže…

Poznejte Mallorcu, zelený ostrov ve Středozemním
moři. Většina lidí přijíždí na ostrov za koupáním a za
sluncem. Přidejte si k zážitkům krásy pohoří Tramuntana, zdoláte několik vrcholů, podíváte se do ojedinělé
soutěsky, obejdete zajímavé vyhlídky a jistě vás osloví
i hlavní město Palma…a moře má ještě 25 °C.

Andalusie je perla maurské architektury, země památek UNESCO, paláce Alhambra chce vidět každý, ale
i její přírodní parky zvláště na jaře jsou úchvatné: přírodní park El Torcal, pohoří Sierra Nevada, horské bílé vesnice alpujaras divoké pobřeží, kaňony a soutěsky (včetně Chorro), to vše je čarokrásná Andalusie.

2luž. chata hotel s polopenzí
B 9.6.–16.6.* 25.990,32.990,91–087
A 19.9.–28.9. 16.990,26.990,91–089
B 20.9.–27.9. 25.990,32.990,91–091
A – Autobusem
B – Letecky

1. den: Program A: odjezd z Prahy kolem půlnoci
(z 18. 9. na 19. 9.) (ČB po trase, svozy od 4 os.: HK, Pa,
Br), tranzit do LIVORNA (noční trajekt na Sardinii)
2. den: Program A: GOLFO ARANCI, Smaragdové pobřeží Costa Smeralda, Capo d’Orso, městečko SANTA
TERESA DI GALLURA, turistika ve skalách s výhledy, dle
času, přístav, CASTELSARDO, OLBIA – letiště
Program B: odlet z Prahy, přílet do OLBIE, dále společně
A+B, procházka macchií k megalitické hrobce, CALA
GONONE, ubytování
3. den: relax u moře nebo fakult. lodní výlet okolo
romantického pobřeží s koupáním (50 €), krápníková
jeskyně Grotta del Fico, jeskyně Bue Marino s prehistorickými rytinami nebo turistika nad pobřežím (3 h),
ochutnávka sardinských vín
4. den: výlet na západ: nurág Santa Sabina, ALGHERO, věž Torre di Porta Terra a dóm, PORTO TORRES, procházka na vápencový mys Capo Caccia, nejvýznačnější románský kostel Santissima Trinitā di Saccargia
u SASSARI, divokým pobřežím k barevnému městečku
BOSA
5. den: DORGALI, kamenné městečko, toulání exotickou krajinou s dolmeny, turistika k unikátní jeskyni
Ispinigoli, turistika s výhledy na zátoku (2h), v B* zaměřeno na turistiku
6. den: relaxace na plážích nebo fakult. výlet na jih:
CAGLIARI, Castello s úchvatnými výhledy, římské památky, ochutnávka vína, Su‑Nuraxi, nurágový komplex
u BARUMINI– , nejvýznamnější megalitická památka,
unikátní Casa Zapata, NORA, nejstarší město ostrova,
úchvatné mozaiky a antické vykopávky, v B*) fakult. výlet na turistiku do hůře přístupné oblasti Tiscali, pravěká nurágová vesnice Tiscali v údolí Lanaitto, archeo
logický div Sardinie, v případě využití džípů příplatek
cca 60 €/os.
7. den: celodenní výlet do hor a dvě sardinská nej:
pohledy na kaňon řeky Gorropu, turistika v oblasti Barbarria (okruh 4 h) v přírodní rezervaci, zdobené unikátními pasteveckými obydlími „culie“, výhledy na nejvyšší horu ostrova La Marmora (4 h), barevné skály mysu
Capo Bellavista u přístavu ARBATAX, pohoří Gennargentu, nejvýše položená víska FONNI s malovanými
domy, fakult. sardinská večeře, v termínu B* zaměřeno na turistiku
8. den: pěší výlet k nurágu Mannu, var. zapůjčení kol
a cesta na vyhledávanou pláž Cala Luna nebo turistika
kolem sopky na unikátní bílou pláž Cala Cartoe plnou
rotliných endemitů
9. den: A+B odjezd a romantické toulání u přírodní rezervace Capo Comino, program B: transfer, odlet do ČR,
program A: relax a koupání na písčitých plážích: přístav
OLBIA / GOLFO ARALCI, trajekt do LIVORNA, cesta do ČR
10. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn programu dle počasí a turistické zdatnosti klientů. V termínu od 10. 6. letecký zájezd
s místním mikrobusem s důrazem na turistiku pro skupinu max. 20 osob. V září český bus A i letecká B.
Cena zahrnuje dopravu A busem/B letecky + bus po Sardínii dle programu, 7x 2lůžkové chaty s možností vaření
nebo 7x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, výlet 6. dne, vstupné a fakult. služby.
Veškeré příplatky podrobně u A60 str. 28.

Mallorca,
zelený ostrov Středomoří

20.9.–29.9.

pá–ne

27.980,-

92–440

1. den: odlet z Prahy večer na ostrov Mallorca
2. den: JZ ostrova a skalisko „čertův balkon“, 400 m
nad mořem s výhledem na ostrov Dragonera, sestoupíte k rozvalinám kláštera Sa Trapa až k moři do městečka SANT ELM (3–4 hod, ↑290 m, ↓610 m), písečná
pláž a koupání
3. den: od jezera Cuber v pohoří Tramuntana vystoupáte do průsmyku pod vrchol L’Ofre (1.090 m), zájemci na
vrchol s krásným výhledem (75 min tam i zpět, ↑200 m,
↓200 m), pak společně sestoupíte ke statku Finca L’Ofre, jedním z nejkrásnějších kaňonů Mallorky do městečka Biniaraix (3,25 hod, ↑350 m, ↓990 m); přístav Port
de Sóller
4. den: krápníkové jeskyně Coves del Drac, jedno z největších podzemních jezer na světě; odpoledne
hlavní město PALMA, hrad, královský palác, katedrála, arabské lázně, kostel a klášter, úzké uličky a náměstíčka starého města s hospůdkami, obchod s výrobky z mallorských perel
5. den: auty z výšky 800 m až k moři k zátoce Sa Ca
lobra, pěšky tunelem ve skále a od moře soutěskou
Torrent de Pareis přes velké vápencové kameny na
dno úzké soutěsky, kdo se bude chtít dostat hlouběji do kaňonu, musí se protáhnout za pomoci lana úzkou skalní štěrbinou, na závěr dne báječná koupel (2–
5 hod)
6. den: vystoupíte na nejvyšší dosažitelný vrchol ostrova Massanellu (1.352 m), na vrcholu vám pak leží
u nohou celá Mallorca (4,5 hod, ↑770 m, ↓770 m), je
možné výstup přerušit a vrátit se; na závěr klášter Lluc,
ubytování
7. den: město VALLDEMOSSA, okružní túra po starých jezdeckých cestách, hřebenová cesta s impozantními výhledy na pobřeží, návrat za 3,5–5 h (↑ i ↓ 450–
650 m); prohlídka VALLDEMOSSY, klášter
8. den: zříceniny hradu Castell d’Alaró, výhledy na
tisícové vrcholy; sestoupíte ke statku Finca Es Verge
(pozdní oběd); sestup k městu ALARÓ (3 h, ↑340 m,
↓590 m)
9. den: vzrušující výstup na „Matterhorn“ ostrova vrchol
Galatzó (1.026 m), lesem i strmými skalami, odměnou
bude výhled na všechny světové strany; zastávka ve vile
La Granja, dobová usedlost
10. den: koupání; nákupy; večerní odlet do ČR (Kt)
Cena zahrnuje letenku včetně příplatku doprava po ostrově auty/mikrobusem; 9 x hotel, 9x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, vstup na vrchol Massanella, stravu a vstupné (65 €).
Příplatek 5.390 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.400 Kč za 7x večeři.
Příplatek 500 Kč za komplexní pojištění K5S.

Opuncie jsou na Mallorce běžné

Andalusie, přírodní parky
a Sierra Nevada

9.5.–17.5.

čt–pá

24.990,-

91–125

1. den: odlet Praha–Malaga, transfer do Antequery
2. den: výlet do pohoří Torcal: ANTEQUERA s maurskou pevností, turistika v přírodním parku El Torcal (2h, 3,6km), vápencové skály a jarní květena a orchideje v jedné z nejpůsobivějších krasových krajin
Evropy – ráj botaniků a fotografů, pozorování růžových plameňáků u Laguny Fuente de Piedra a turistika
3. den: nejstarší megalitická stavba dolmen de Menga, cesta pohořím Serranía de Ronda, město corridy
RONDA (E. Hemingwaye), ochutnání místního vína nebo
turistická procházka do kaňonu říčky Guadalevín,
bílými vesnicemi „pueblos blancos“ s pohledy na přírodní park Grazelama, geologický div Andalusie propast a soutěska Garganta del Chorro, turistika s výhledem na propast a stěnu soutěsky (5 km) nebo turistika
soutěskou po vysutých chodnících celou soutěskou
(8–10km, po chodnících 4 km) na 3–4hodiny
4. den: celodenní výlet a prohlídka města GRANADA, jedno z nejkrásnějších měst světa, maurská Alhambra a zahrady Generalife– , jedinečný Lví dvůr, královský palác, muslimská čtvrť Albayzín s vyhlídkou
5. den: půldenní výlet do města GUADIX, kde žijí lidé v jeskyních, katedrála, MONACHIL turistika v soutěsce a korytem říčky Monachil (4 km) či dle počasí turistika
pod vrchol La Veleta (3.398 m)
6. den: cesta k pobřeží Costa del Sol, NERJA a „Balkón Evropy“ na vysokém útesu nad mořem, pravěká jeskyně
Cueva de Nerja –„přírodní katedrála Andalusie“, vyhlášené pochoutky tapas, FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty) a turistika kaňonem s levadou či výstup
k maurské zřícenině, výhledy na pohoří Tejeda Almijara
7. den: fakultativní výlet na Gibraltar, pevnost Evropy, Tarikova Skála, tlupa opic, lanovkou do pohoří Mijas,
turistika, večer pobřeží Costa del Sol nebo fakultativně
vystoupení flamenca (29 € s nápojem)
8. den: MALAGA, přístav od dob Féničanů, katedrála
přezdívaná Jednoruká, sbírky Nadace Picassa a rodný
dům, pevnost Alcazaba z 8. st., ruina hradu, botanická
zahrada, transfer na letiště, odlet pozdě v noci
9. den: přílet do Prahy k ránu
CK si vyhrazuje právo přesunu dnů dle počasí a otevíracích dob. Podrobný program viz strana 33.
Cena zahrnuje letenku Praha–Malaga–Praha vč. poplatků, 1 zavazadlo (15 kg), dopravu místním autobusem,
7x hotel (2x u Antequery, 2x u Granady, 3x Costa del Sol),
7x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
fakult. služby, MHD a ochutnávky, vstupné (90 €)
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700/560 Kč záloha na do Alhambry/Chorro.
Příplatek 850 Kč za dopravu na fakult. výlet Gibraltar.
Příplatek 495 Kč a komplexní pojištění K5S.

itálie  • španělsko

Sardinie,
rajský ostrov nurágů

C — pohodové týdny v horách s turistikou

Nurágový komplex Su Nuraxi u Barumini

NP El Torcal (foto P. Dohodilová)
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Procházka kolem jezera Vilsalpsee

C21

Dachstein a jezero Bodensee

POHODOVÉ výlety
S LEHKOU TURISTIKOU

Program bez nočních přejezdů zaměřený na nenáročnou turistiku za již zvýhodněnou cenu. Ubytování s polopenzí a všechny vstupy v ceně. Na tyto zájezdy nelze již uplatnit žádnou slevu či akční nabídku.

Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, masiv ledovce Dachstein, krásná příroda, horské
salaše, jezero Bodensee, Dachsteinská karta v ceně zájezdu, ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem.

A168

Nádherný svět alpské přírody v srdci Rakouska
27.6.–30.6.

C — pohodové týdny letecky rakousko

Štýrský Hradec – Kunsthaus

zájezdy nejen
pro seniory 55+

C19– Lechtalské Alpy

92

Jezero v objetí hor

čt–ne

7.690,-

92–441

1. den: ráno odjezd autobusu z Prahy (HK,Pa, Pl), údolí Tannheimertal, jezero Vilsalpsee, jedno z nejkrásnějších tyrolských jezer, procházka kolem jezera, hotel
v údolí Lechtal, ubytování, večeře
2. den: busem do LECHU AM ARLBERG, alpská vesnice 2004 oceněna jako „nejkrásnější vesnice Evropy“,
lanovkou Rüfikopfbahn do výšky 2.350 m, vyhlídka,
procházka Lechem, vesnice Warth, průsmyk Hochtannbergpass, pěšky k jezeru Körbersee
3. den: busem na silnici Silvretta-Hochalpenstrasse,
nádhernou vysokohorskou krajinou, ledovce, procházka
kolem přehrady, zastávka v nejvýše položené sýrárně
ve Vorarlbersku, možnost nákupu sýrů, špeku, místních výrobků, indiv. procházka k vodopádům za hotelem
4. den: vesnice HOLZGAU a procházka postranním
údolím Höhenbachtal k visutému mostu, dopoledne odjezd do ČR, návrat večer až v noci (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu),
1x nápoj u večeře, průvodce, vstupy a mýtné po Silvretta
Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatek 700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

C20 – Krásy Solné komory
19.5.–23.5.
2.6.–6.6.

ne–čt
ne–čt

7.990,7.990,-

92–442
92–443

1. den: odjezd z Prahy ráno, město GMUNDEN, radnice
s nádhernou keramickou zvonkohrou, vodní zámek Orth
na jezeře Traunsee, spojen s pevninou mostem (123 m),
výjezd lanovkou na vrchol Grünberg (1.004 m), výhled
na jezero a pohoří Höllengebirge, ubytování v GOLINGU
2. den: odjezd do OBERTRAUNU, výjezd lanovkou na
Krippenstein (2.060 m), Dachsteinský a Hallstattský ledovec jako na dlani, procházka k vyhlídkové spirále a k plošině „5 Fingers“ (5 prstů), úchvatný pohled na Hallstattské jezero, město HALLSTATT u jezera Hallstätter See–
3. den: odjezd do GOSAU, výjezd lanovkou na vrchol
Zwieselalm, procházky okolo salaší, pohled na jezero Gosausee, ledovec Dachstein a kamennou stěnu Gosaukamm, okruh kolem jezera Gosausee (1h), zastávka v městě BAD ISCHL, fakult. prohlídka Císařské vily a parku
4. den: výlet do štýrské části Solné komory, po panoramatické silnici na náhorní plošinu Loser s výhledem na Dachstein a hory Totes Gebirge, okruh kolem jezera Augstsee
(45 min), posezení v restauraci, zastávka u nejkrásnějších jezer oblasti: křišťálové jezero Altaussee, tzv. „tmavomodrý
kalamář“, jezero Grundlsee obklopeno majestátním pohořím Totes Gebirge (Mrtvé hory), městečko BAD AUSSEE,
pekařství s výrobou tradičních perníčků, možnost nákupu
5. den: odjezd do Ebensee a výjezd lanovkou na horu
Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldkogel k Evropskému kříži (2 h), který v sobě ukrývá 1 kámen z každé země EU, výhledy na jezera Traunsee a Langbathsee, po
poledni odjezd do ČR, návrat večer (Da)
Cena zahrnuje dopravu busem, 4x gasthof s all inclusive
(4x bufet snídaně, 3x svačina, kterou si každý připraví u snídaně, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou
bufetu), nápoje do 21h (nealko, točené pivo, víno), pobyt. taxu, ložní prádlo, kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto.
Příplatek 800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 160 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 350 Kč pro dospělé pod 55 let bez účasti seniora.

30.5.–2.6.
2.6.–5.6.
5.6.–8.6.

čt–ne
ne–st
st–so

7.390,7.390,7.390,-

92–444
92–445
92–446

1. den: ráno odjezd z Prahy (HK,Pa, ČB), odpoledne příjezd
do Ramsau am Dachstein, ubytování
2. den: lanovkou na ledovec Dachstein až do 2.700 m,
visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“
nad skalní stěnou, Ledový palác, podzemní ledové království (10 €), 100 m dlouhý visutý Dachsteinský most, skleněné Schody do prázdna, návrat busem nebo pěšky, Filzmoos, po mýtné silnici pod hřeben Gosaukamm, hora
Bischofsmütze, salaš Oberhofalm, procházka kolem jezírka
3. den: lanovkou na Rittisberg, nenáročná turistika, zpět
lanovkou nebo pěšky, odpoledne relaxace v hotelovém
wellness nebo procházky po okolí, v případě špatného počasí návštěva městečka a bazénu ve Schladmingu
4. den: jezero Bodensee, procházka kolem jezera, var. výstup k vodopádu Schleierwasserfall, návrat do ČR večer
CK si vyhrazuje možné změny programu v závislosti na provozu lanovek. (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel **** v Ramsau s polopenzí (snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech),
1x nápoj u večeře, využívání bazénu s vířivkou, průvodce,
Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů), mýtné k salaši Oberhofalm, pobyt.taxu, ložní prádlo.
Příplatek 700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 300 Kč na osobu pod 55 let.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

C22 – Údolí Pitztal
a Kaunertal, slavnost
shánění stád s kartou
Kouzlo dvou horských údolí obklopených třítisícovými
vrcholy, chladná krása Pitztalského a Kaunertalského
ledovce, horská plesa, daleké výhledy. A také místní lidová slavnost Almabtrie“ – slavnostní shánění dobytka
z horských pastvin dolů do údolí. Karta Pitztal Sommer
Card v ceně zájezdu.
5.9–8.9.

čt–ne

8.590,-

91–447

1. den: ráno odjezd z Prahy (HK,Pa, Pl), večer ubytování
v hotelu v ST. LEONHARDU, večeře
2. den: údolí Kaunertal, Kaunertalský ledovec, po vysokohorské mýtné silnici do 2.750 m, výhledy na ledovcové splazy, ledovcové jezero Weißsee, lanovkou
Karlesjochbahn na vyhlídkovou plošinu Dreiländerblick (3.108 m), ledovcová průrva
3. den: Pitztalský ledovec, výjezd nejrychlejší podzemní dráhou do 2.840 m, Kaple bílého světla, lanovkou
Wildspitzbahn na Hinterer Brunnenkogel (3.440 m),
svět ledovců z výšky, výhledy na Wildspitze, nejvýše položená kavárna v Rakousku Café 3.440, vesnička Jerzens,
tradiční svátek Almabtrieb – slavnostní shánění dobytka z pastvin zpět do statků, návrat
4. den: lanovkou Rifflseebahn k horskému plesu Rifflsee, okružní stezka kolem plesa, výhledy na četné vrcholy s ledovci, posezení na chatě Rifflseehütte, lanovkou zpět, odjezd do ČR, návrat večer (Da)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel **** s polopenzí (3x snídaně bufet, 3x večeře menu nebo bufet), využívání hotelového wellness,
kartu Pitztal Sommer Card (lanovky, mýto), pobytovou taxu, ložní prádlo; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy.
Příplatek 1.000 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

Štýrsko, hory, termály, víno
– zážitkový týden
Kouzelná krajina štýrských hor a vinic, pozoruhodná architektura, památky UNESCO i Hundertwasserovy termály Bad Blumau, romantická vinná
stezka, nejzajímavější jeskyně, nejkrásnější soutěska
a největší skanzen Rakouska, nejvýše položené vinice,
největší hřebčín Rakouska. V době svátků a bez nočního přejezdu! Kraj Štýrskoje skutečným rájem
pro turisty, milovníky umění i labužníky.
3.7.–7.7.

svátek

6.990,-

91–291

1. den: odjezd z Prahy ve v 6.30 (HK, Pa svoz od 4 osob,
dále po trase na Br), zastávka u první Hundertwasserovy pohádky u čerpadla Bad Fischau (není v termínu*),
ŠTÝRSKÝ HRADEC – GRAZ– , historické centrum
města na řece Mur, radnice, zvonkohra, hodinová věž
s vyhlídkami, středověké uličky i hypermoderní budovy,
dojezd na ubytování v rodinném hotelu
2. den: THAL, rodiště Arnolda Schwarzeneggera zastávka
u moderního katolického kostela Sv. Jakuba, Lurgrotte,
nejrozsáhlejší jeskyně Rakouska, STÜBING, největší rakouský skanzen, procházka mezi selskými budovami ze všech spolkových zemí zasazených do krajiny, podvečerní návštěva zámku EGGENBERG a růžová zahrada
3. den: cesta do ST. RADEGUND, klimatické lázně
v horském údolí, lanovkou na vyhlídkový vrh Schöckl
(1.445 m), pohodlná panoramatická cesta, možnost občerstvení v horské restauraci a na závěr jedinečný zážitek: koupání v luxusních termálních lázních Bad Blumau s originálními interiéry, které jsou požitkem už samy
o sobě, opět Hundertwasserova architektura, zážitkové
lázně i venkovní termály „vulkán“, možnost večeře v areálu, pozdní návrat
4. den: romantika vinné stezky, KITZECK, nejvýše položené vinice v Rakousku a muzeum, ráj pro fotografy, ochutnávky vín a místních specialit, vinařské vesnice a lehká turistika mezi vinicemi, BÄRNBACH,
Hundertwasserův kostel a poutní cesta všech náboženství, PIBER, největší státní hřebčín v Rakousku, kde
se chová na 230 lipicánů ke Španělské jezdecké škole ve
Vídni, exkurze, fakultativně večeře
5. den: cesta za dalšími nej Štýrska: Rein, nejstarší cisterciánský klášter na světě, MIXNITZ, místo s historií staré lokálky, nanáročná trasa s vláčkem, nebo Medvědí
soutěska „Bärenschützklamm“– bezesporu nejkrásnější soutěska Štýrska, chráněná přírodní památka, turistika
soutěskou s dřevěnými schody, žebříky a můstky, vodopády, možnost občerstvení, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x penzion, 4x
snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
(160 Kč), veškeré vstupné a další služby (80 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůž. pokoj, 960 Kč za 2x večeři.

Romantika divoké Medvědí soutěsky

Orlí hnízdo vysoko nad krajem

A173

A171

A87

Rakouský pohodový víkend mnoha nej. Projdete si nejkrásnější přírodní botanickou zahradu alpinek a orchidejí v divoké přírodě v alpské náhorní plošině šesti jezer
v Kalkalpen – tisíce alpinek, orchidejí i azalek. Bydlení
v horském hotelu*** 1.650 m nad mořem.

Salcbursko a Bavorsko, NP Vysoké Taury a NP
Berchtesgaden. Výprava za nejkrásnějšími vodopády
a soutěskami na severu Alp.

…a hory jsou tak vysoko, že se mraků dotýkají a jezerní hladina tak hladká, že se v ní slunce třpytí a soutěsky plné bystrých vodopádů… Pobyt na jednom místě
na břehu jezera umožňuje větší svobodu. Relaxační
víkend s pobytem u jezera bez nočního přejezdu
a bez dovolené!

Kalkalpen, zahrada
Rakouska a ráj orchidejí

6.6.–9.6.

čt–ne

5.990,-

91–296

1. den: odjezd z Prahy ve 23 h (Br; svoz od 4 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, cesta podél řeky i po schodech mezi skalními stěnami, peřeje, vodopády a horská květena, 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), fakult. večeře
3. den: celodenní pohoda a turistika přímo od hotelu
s různými variantami náročností na Tauplitzalm, alpské náhorní plošině se 6 jezery (12 tras od lehké skoro
po rovině až náročné do 2.200 m n.m. v kombinaci s vláčkem taženým traktorem, s průvodcem i docela samostatně), přírodní zahradou alpinek a orchidejí; horská idyla,
ráj pro botaniky i fotografy, variantně možnost celodenní turistiky na planiny Totes Gebirge, fakult. večeře, večerní pohoda v horách
4. den turistika v okolí ROSSLEITHENU – vyvěračka Piessling, největší krasový pramen Vápencových Alp, pohledy na překrásné jezero Gleinkersee; několik možných
variant túry dle náročnosti, návrat do Prahy do půlnoci
Cena zahrnuje dopravu busem, 2x hotel***
v horách, 2x snídaně, průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, mýtné
na Tauplitzalm, fakult. služby, lanovky a vstupné (55 €).
Příplatek 1.100 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 950 Kč za 2x večeři.
Příplatek 128 Kč za kompl. pojištění.

A155 – Pohodové toulky
tajemným krajem Harz
27.4.–1.5.

svátek

6.990,-

91–271

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 (Li, ÚL), GERNRODE, předrománský kostel a muzeum kukaček, QUEDLINBURG– ,
románská katedrála, muzeum hrázděných domů
2. den: GOSLAR s císařskou falcí– , hrázděné domy, návštěva dolu na stříbrnou rudu Rammelsberg– , nejstarší dochovaná průmyslová stavba na světě, BAD HARZBURG, koupání ve slaných termálech,
město HALBERSTADT s katedrálou
3. den: krápníková jeskyně Baumanshöhle, THALE
a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na Hexentanzplatz
na čarodějnickém vrchu, turistika údolím řeky Bode
(6 km), variantně lanovkou na vrch Rosstrappe, výhledy,
BLANKENBURG, barokní zahrady, zámek nebo procházka k Čertově stěně (3h)
4. den: WERNIGERODE, světové centrum čarodějnic, romantický hrad nad městem, radnice, lidové trhy plné čarodějnických suvenýrů, rytířská klání a soutěže, variantně vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší vrch
Harzu – horu Brocken, výhledy, zahrádka horských květin, večer slavnost a rej čarodějnic na hradě, odjezd pozdě večer do ČR
5. den: návrat do Prahy časně ráno
Cena zahrnuje dopravu busem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění (160 Kč), příp. pobyt.
taxu, vstupné a lanovky (60 €).
Příplatek 1.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč za zpáteční jízdu vláčkem na Brocken.
Příplatek 100 Kč záloha za vstup do dolu Rammelsberg.

Alpské vodopády,
soutěsky a Orlí hnízdo

13.6.–16.6.

čt–ne

5.690,-

Slovinsko, jezerní ráj
a Julské Alpy

91–294

1. den: odjezd z Prahy ve 23.45, (ČB po trase, svoz od
4 osob: HK, Pa za 300 Kč, Br za 400 Kč)
2. den: Národní park Berchtesgaden, výběr z variant: jezero Königssee, nejhlubší a zároveň nejčistší
v Německu, srdce národního parku, pro zájemce plavba
elektrolodí po „fjordu“ s vodopádem, kostelík sv. Bartoloměje / severní skalní stěna Watzmannu vysoká 2.000 m
/Kehlsteinhaus „Orlí hnízdo“, Hitlerova čajovna
a luxusním výtahem na vyhlídku / solný důl se skluzavkou, cesta vorem po solném jezeře, oltář bavorského
krále ze soli / solné lázně Watzmann Therme se slanou
vodou / lanovkou na vrchol Jenner (1.874 m)
3. den: Solnohradsko: divoká soutěska Vorderkaserklamm plná kaskád, orchidejová stezka, soutěska
Seisenbergklamm, 600 m dlouhá a 50 m hluboká
4. den: překrásné soutěsky u Berchtesgadenu: Almbachklamm, mlýn na opracovávání mramorových koulí,
barokní poutní kostelík s freskami, Wimbachklamm, vodopády na stěnách, štěrkové moře s vyvěračkou potoka
Wimbach, výhledy, přejezd do Rakouska, překrásný vodopád Golling, největší v Rakousku, dojezd do půlnoci
CK si vyhrazuje právo přesunů programu dle počasí.
Kehlstein může být uzavřen v případě sněžení.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x penzion/hotel
se snídaní, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění
a vstupné (80 €).
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

A172 – Rakouské soutěsky,
kaňony a vodopády
14.9.–15.9.

so–ne

3.390,-

91–295

1. den: odjezd z Prahy v 0.30 (Be, Tá/Pí, ČB), cesta ke
kaňonu Palfau, turistika kolem 5 vodopádů a závěsný
most přes řeku Salza (2h), poutní místo MARIAZELL
s bazilikou, historické centrum, gastronomické zážitky:
exkurze do perníčkárny Pirker a likérky Arzberger
2. den: Bruck an der Mur, 4. největší město Štýrska
založeno českým králem Přemyslem Otakarem II., gotické kostely, vesnička Mixnitz, malebné alpské domečky
v podhůří alpských velikánů, turistika překrásnou Medvědí soutěskou (2,5 h) – nezapomenutelný zážitek,
164 lávek přes 24 vodopádů, horská hospůdka s možností ochutnání místních specialit, sestup k busu kolem jezera
Teichalmsee (1,5 h), návrat do Prahy pozdě večer
Cena zahrnuje dopravu busem, 1x penzion, 1x snídani, průvodce; nezahrnuje kompl. poj. (90 Kč), vstupné.
Příplatek 600 Kč za 1lůžkový pokoj (omezený počet).

4.7.–7.7.

svátek

8.490,-

91–153

1. den: odjezd v 6 h z Prahy (po trase na ČB dle dohody), cesta přes Itálii do Slovinska, Julské Alpy, kouzelná
krajina slovinsko-italských jezer Laghi di Fusine, Horní a Dolní jezero uprostřed alpských vrcholků, lehká
turistika, ubytování u Bohinjského jezera, po večeři procházka k jezeru
2. den: Triglavský NP, cesta busem k prameni Sávy, botanický ráj orchidejí, turistika k prameni Nadiža, toulky soutěskou Vintgar a k vodopádu Savica, rázovitá
obec STARÁ FUŽINA, RIBČEV LAZ, variantně relaxační
pobyt u Bohinjského jezera, procházky kolem jezera,
možnost koupání, půjčení kola či loďky, gastronomické speciality, event. i soutěska Mostnica s procházkou
k vodopádům
3. den: celodenní hřebenová turistika s využitím lanovky
na horu Vogel a Orlove Glave nebo až na Rodicu, překrásné pohledy na Bohinjské jezero z „ptačí perspektivy“
nebo relax u Bohinjského jezera, návštěva místního kostelíka s významnými freskami, lodí po jezeře Bohinj, večerní posezení v hospůdkách
4. den: BLED, další jezerní perla Bledské jezero s ostrůvkem, hrad Bled vysoko nad jezerem, pohledy
na Julské Alpy a pohoří Karavanky, turistika podél jezera, možnost loďkou na ostrov s kostelíkem, koupání a relax na pláži, odpoledne odjezd, návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a zdatnosti skupiny. Program lze řešit též individuálně a kombinovaně.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou
taxu, lanovky a vstupné (60 €).
Příplatek 1.800 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 128 Kč za komplexní pojištění.

rakousko  • německo • Slovinsko

Bledský hrad střeží klid jezera Bled

C — pohodové víkendy v horách s turistikou

Piknik u jezírka Brunnsteiner See

Pasoucí se krávy ta krása kolem nedojímá
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Elba – Porto Azzurro, marína pod skalami

POBYTY U MOŘE
S VÝLETY
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...

D1 – Romantický ostrov
Elba a Toskánsko
Ostrov Elba patří k nejmalebnějším ostrovům Středozemního moře. Členité pobřeží se zálivy s malými plážičkami, vysoké hory v centru ostrova, malebné vesničky dýchající středověkem a místa spjata s Napoleonem.

D — Pobyty u moře s výlety itálie

13.9.–22.9.

pá–ne

9.990,-

92–448

1. den: odjezd z Prahy v podvečer (HK, Pa, Pl, z Br za 400 Kč)
2. den: PISA– , prohlídka komplexu Campo dei Miracoli s katedrálou, Šikmou věží, křtitelnicí a hřbitovem, odpoledne trajekt na Elbu
3. den: relaxace u moře
4. den: ELBA, návštěva vinařské obce CAPOLIVERI
s malebnými úzkými uličkami, PORTO AZZURRO, nejnavštěvovanější místo ostrova, pevnost Longone, muzeum minerálů, Barbarrossa, největší pláž v okolí
5. den: pobyt u moře
6. den: fakult. výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova Monte Capanne, jedinečný pohled na celý ostrov,
malebná kamenná vesnička MARCIANA ležící na úpatí
hor, okružní jízda po západní části ostrova, nádherné a pestré pláže, podvečerní zastávka v lázeňském městečku MARINA DI CAMPO
7. den: pobyt u moře
8. den: výlet do hlavního města PORTOFERRAIO, tři
významné pevnosti z dob Napoleona, Napoleonova rezidence Villa dei Mulini s jeho osobní malířskou sbírkou
a návštěva jeho druhé vily v SAN MARTINU ve vnitrozemí
9. den: trajekt na pevninu, LUCCA, elegantní podmanivé město obklopené hradbami, náměstí, malé kostelíky,
muzea, galerie a dlážděné uličky
10. den: příjezd do Prahy ráno
Ubytování: na Elbě, apartmány nedaleko města Capoliveri cca 1.200 m od oblázkové pláže, v areálu je bazén.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt na Elbu
a zpět, 7x apartmány (2x 2lůžkové ložnice) s možností
vaření, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, povlečení, fakult. výlety a vstupné (85 €).
Příplatek 700 Kč/os. za studio pro 2 osoby.
Příplatek 1.000 Kč/os. za
apartmán bilo pro 2 osoby.
Příplatek 200 Kč/os.
za apartmán bilo pro
3 osoby.
Příplatek 320 Kč
za komplexní pojištění.

Vieste – bílé skály pobřeží Apulie

D2

D3

Poloostrov Gargano je vysoký skalnatý výběžek do Jaderského moře s pobřežím vroubeným zátokami a útesy.
Je to jeden z nejpěknějších a nejromantičtějších krajinných celků; vnitrozemí pokrývá Foresta Umbra, chráněná enkláva starobylých lesů, zatímco pobřeží je směsicí
útesů, malých zálivů, pláží, rybářských vesnic a stále populárnějších malých rekreačních středisek.

Pobytový zájezd u moře s několika výlety s ubytováním v letovisku Rimini. Na výletech se setkáte
s několika turistickými centry Benátska a jejich památkami. Navštívíte keramickou dílnu, ochutnáte místní vína. A ve volných dnech si vychutnáte slunce, pláže a koupání.

Bílé útesy poloostrova
Gargano a památky Apulie

31.8.–7.9.

so–so

11.590,-

92–449

1. den: odjezd z Prahy v podvečer (Pl a po trase)
2. den: příjezd na poloostrov Gargano, vyhlášený svými
jedinečnými bílými útesy, městečko PESCHICI, usazené
na strmé skále nad mořem, jedno z nejmalebnějších starobylých míst v oblasti Gargana, příjezd na místo pobytu, ubytování, odpoledne pobyt u moře
3. den: delší výlet na jih Apulie: návštěva města BARI,
atmosféra labyrintu ulic a uliček, bazilika di San Nicola z r. 1087, katedrála di San Sabino z konce 12. st., oba
kostely jsou příkladem vrcholné románské architektury,
ALBEROBELLO, romantické městečko s více jak tisíci bílými kruhovými domky „trulli“, podvečer italské městečko LOCOROTONDO, třpytivě bílé domky na vršku kopce
4. den: pobyt u moře, pro zájemce možnost fakultat.
výletu na ostrovy Tremiti, nejvýznamnější ostrovy jsou
San Nicola a San Domino, proslulé krásou a průzračnou
vodou, možnosti koupání, procházek po ostrovech
i k historickým památkám
5. den: pobyt u moře, pro zájemce fakult. výlet: cesta
za románskými památkami Apulie. TRANI, město pyšnící
se vynikající románskou katedrálou Sv. Mikuláše s pozoruhodnými bronzovými dveřmi, BARLETTA, město, kde
stojí Colosso – největší existující antická bronzová socha
římského císaře, hrad Castel del Monte, jedna z nejpozoruhodnějších památek italského jihu, obrovská pevnost z 13. st. viditelná ze vzdálenosti mnoha kilometrů
6. den: výlet po poloostrově: průjezd zajímavou přírodní
rezervací Foresta Umbra, les plný dubů, buků, tisů a pinií, nejmladší italský národní park, MONTE SANT’ANGELO, horské městečko (803 m) proslavené třemi zjeveními
Archanděla Michaela, čtvrté zjevení v 8. st. vedlo k založení kláštera, dnes je jeskyně, ve které došlo ke zjevením, jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, poutní místo
SAN GIOVANNI ROTONDO, známé působením františkánského mnicha Padre Pia, starý kostel, krásný moderní
kostel, křížová cesta
7. den: procházka městečkem VIESTE, romantické městečko s pevností, od které je krásný výhled na pobřeží,
pro zájemce možnost plavby kolem vyhlášených bílých
útesů, večer odjezd do ČR.
8. den: příjezd do Prahy odpoledne
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** s bazénem, 5x polopenze, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění, fakult. akce a vstupné.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek 380 Kč za výlet 5. den.

Pláže Rimini
a krásy Adriatické riviéry

30.8.–8.9

pá–ne

10.990,-

92–450

1. den: odjezd z ČR večer (Praha, Be, Ro, Pl, za příplatek
500 Kč Br, Ji, HK)
2. den: VERONA, město proslulé milostným příběhem
Romea a Julie, rodný dům Julie, bazilika San Zeno Maggiore, proslulý římský amfiteátr na náměstí Bra, krátké volno, RIMINI, ubytování, volný program, možnost
koupání
3. den: pobyt u moře, volno, možnost fakult. výletů
4. den: RAVENNA, bývalé hlavní město Západořímské říše, mauzoleum Galii Placidii, mauzoleum císaře
Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky,
FAENZA, slavná od středověku díky své keramice, prohlídka vyhlášené keramické dílny
5. den: pobyt u moře, individuální volno, možnost fakultativních výletů
6. den: historické centrum RIMINI, Maletestův chrám,
Augustův oblouk, Tiberiův most, místní hlavní trh,
SAN MARINO, degustace místních vín a typických produktů
7. den: pobyt u moře, možnost fakultativních výletů
8. den: pobyt u moře, možnost fakultativních výletů
9. den: odjezd do CHIOGGI, přejezd lodí (trajekt cca
15 €) do BENÁTEK, prohlídka města, nám. Sv. Marka, vévodský palác, plavební kanály, návrat lodí do CHIOGGI,
večer odjezd autokarem zpět do ČR
10. den: příjezd do ČR v ranních hodinách (Id)
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel, 7x polopenzi, prohlídku keramické dílny ve Faenze, ochutnávku
likérů v San Marinu, návštěva sklípku s degustací v okolí
San Marina, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobytové taxy, vstupy, místní dopravu, fakult. služby a výlety (80 €).
Ubytování je zajištěno v Rimini, v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální, večeře servírované.
Příplatek 3.390 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 320 Kč komplexní pojištění.

Pobyty u moře s výlety

Na pobřeží Sardinie, Apulie a Kalábrie si užijete koupání a romantiku
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Rimini – pláže italského Jadranu

Jako z pohádky působí bílé domky vesnice Alberobello

A48 – Ligurská riviéra

D4

A59 – 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, vinařských vesnic a rybářských vesnic pod ochranou UNESCO
vás určitě okouzlí, místní víno zachutná a koupání na
riviéře osvěží. Využijte volné dny státních svátků
v červenci, ubytování u moře a denně koupání.

Poznejte nejkrásnější místa jižní Itálie. Architekturu Florencie a Říma, ostrov Capri oblíbený celebritami,
antické město Pompeje, romantický skalnatý ostrov Ischia, kráter Vesuvu, odkud je nádherný výhled na celý Neapolský záliv. Možnost koupání v moři i v termálních bazénech.

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,unikátní architektonické skvosty a exotika Apulie a trullská vesnice Alberobello (UNESCO)...
ubytování u moře a skoro každy den koupání.

a Cinque Terre s koupáním

1.7.–7.7.

svátek

10.990,-

91–073

1. den: odjezd z Prahy v 18 h (Pl; svoz od 4 osob HK, Pa;
Br za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: JANOV– , hlavní město regionu, katedrála San
Lorenzo, kostel El Gesú, klášter Sant´Andrea, palác San
Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión
a kde je rodný Kolumbův dům, Pallazo dei Rolli– , galerie, návštěva světoznámého akvária a kouzlo přístavu, ubytování a procházka u moře
3. den: kouzlo pobřeží Ligurie a Ligurské riviéry,
VENTIMIGLIA a přímořská Villa Hanbury na mysu
Mortola, exotická zahrada (na 3.000 tropických rostlin)
a vinařská středověká horská vesnice Dolceacqua
s hradem (světoznámé víno Rossese, možnost ochutnávky), cesta kolem SAN REMA, města filmových festivalů, koupání na plážích Ligurské riviéry nebo
variantně historické centrum města, CERVO, snad nejkrásnější přímořská vesnice, kostel San Giovanni Battista nad mořem, kouzlo uliček, ALBENGA, stará obchodní čtvrť obklopená hradbami, baptisterium s fragmenty
mozaik, středověké rodové věže, Loggia dei Quatro Canti, kdysi centrum římského města Albingaunum, most
Pontelungo z 12. st., návrat na ubytování
4. den: fakult. cesta lodí z CAMOGLI (přímořské městečko, vysoké barevné domy na terasách, hrad), podél
divokého pobřeží k opatství San Fruttuoso z 8. st. odříznutému od světa, koupání na malé pláži před opatstvím nebo turistika stezkou do skal s vyhlídkami, lodí
do malebného PORTOFINA, zátoka oblíbená fotografy
a celebritami, cesta kolem městečka SANTA MAGHERITA DI LIGURIA, přímořské letovisko s krásnou promenádou a plážemi, koupání, letovisko RAPALLO, promenáda, hrad, fakultativně večeře za příplatek
5. den: opevněné městečko VARESE LIGURE („borgo rotondo“) pod Ligurskými Apeninami, ráj pro fotografy, starý kamenný most, ochutnávka místních specialit, koupání na krásných plážích Sestri Levante,
možnost turistiky v okolí, Punta Manara s překrásnou vyhlídkou na pobřeží Levantské riviéry, návrat na ubytování, variantně celodenní pobyt u moře a koupání, fakultativně večeře za příplatek
6. den: unikátní oblast typických přístavních vesniček Cinque Terre – , MONTEROSSO, koupání a pobyt na pláži a kombinace lehké i středně náročné turistiky s cestováním vlakem po pobřeží nebo lodí při
pobřeží a procházka pohodlnou „Cestou lásky“, koupání a relax u moře, výhledy a romantická zákoutí, návštěva jednotlivých vesniček (MONTEROSSO, VERNAZZA,
CORNIGLIA, MANAROLA, RIOMAGGIORE), případně (individuálně) možnost lodí do PORTOVENERE– , na závěr přístav LA SPEZIA, odjezd pozdě večer
7. den: návrat do Prahy brzy odpoledne
CK si vyhrazuje právo úpravy programu
dle počasí a dopravních podmínek.
Cena zahrnuje dopravu autobu
sem, 4x hotel, 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, příp. pobyt taxu, fakultativní
výlety, lodní jízdenky, vlak a veškeré
vstupné (75 €).
Příplatek 2.400 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.100 Kč
za 2x večeři.
Příplatek 224 Kč
za komplexní pojištění.

Ischia a ostrovy jižní Itálie

6.5.–12.5.
10.6.–16.6.
1.7.–7.7.
29.7.–4.8.
16.9.–22.9.

po–ne
po–ne
po–ne
po–ne
po–ne

8.390,8.390,8.390,8.390,8.390,-

92–451
92–452
92–453
92–454
92–455

1. den: odjezd v 6.30 z Brna (Ji, Praha, Be, Ro, Pl a po
trase)
2. den: v nočních hodinách příjezd do FLORENCIE, starobylá metropole Toskánska, prohlídka (1,5 h), dóm
Maria del Fiore, Campanilla, Baptisterium, Most Zlatníků, odjezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování na
ostrově Ischia, fakult. okruh ostrovem (18 €): historie
ostrova, pohledy na Aragonský hrad, městečka Ischia
Porto a Ponte, prohlídka lávového městečka Sant‘
Angelo, ochutnávka likérů a vín, možnost koupání v moři nebo v termálních bazénech, večeře
3. den: trajektem na pevninu, sopka Vesuv, pěší výstup
(10 €), POMPEJE– , archeologický areál bývalého římského města zničeného v r. 79 při výbuchu sopky (13 €),
možnost koupání v bazénu či moři, cena fakult. programu 50 € + vstupné
4. den: výlet lodí na ostrov Capri, malebná městečka
CAPRI a ANACAPRI, možnost koupání, útesy Faraglioni, ruiny antické Tiberiovy vily Jovis, Modrá jeskyně, Monte Solare (10 €), možnost okružní plavby lodí kolem ostrova (15 €), vila San Michel (7 €), večer možnost koupání,
cena fakult. programu 81 € vč. lodě.
5. den: možnost koupání či kombinace výletu Pizza Party a Aragonský hrad za 28 €, (vstup na hrad 12 €) anebo Pizza Party, výroba pizzy podle vlastní fantazie (15 €)
6. den: trajektem na pevninu, Neapol, půldenní prohlídka ŘÍMA, cesta metrem do centra, Vatikán, chrám
sv. Petra a náměstí, Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navona, Fontána di Trevi, Kapitol, památník Emanuela II., Forum Romanum, Koloseum (program v Římě 20 €
+ vstupné), odjezd do ČR
7. den: příjezd do ČR dopoledne (Os)
CK si vyhrazuje právo záměn programu dle počasí.
Poznámka: Řím je uzavřen pro turistické autobusy, využíváme MHD za 2,50 € (celodenní jízdenka), nebo metrem (1 cesta 1 €). Příplatky za fakultativní výlety na místě.
Ubytování 4x hotel s termálními bazény, nedaleko pláže
a moře, možnost koupání.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, zpáteční trajekt na
Ischii, 4x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje loď
na Capri, dopravu místními autobusy po ostrovech, dopravu po Římě, pobyt. taxa cca 2 €/noc, místní průvodce, bezdrátová sluchátka v Pompejích a Římě, komplexní
pojištění. Pro absolvování celého programu bude zapotřebí cca 185 €/os. + vstupné. Příplatek 1.500 Kč za jednolůžkový pokoj. Příplatek 600 Kč/os. za pokoj s balkonem, terasou. Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

toulky jižní Itálií

6.9.–16.9.

pá–po

15.990,-

91–486

1. den: odjezd z Prahy v 9 h (HK, Pa, Br), přejezd do Itálie
2. den: napříč Itálií, PAESTUM, nejvýznamnější archeologický areál v Kampánii, dórský chrám, Héřin a Poseidónův
chrám, muzeum, hotel u moře, koupání
3. den: krásy a romantika krajů Basilicata a Calabria:
RIVELLO, městečko vysoko v horách, byzantské kostelíky, úchvatné vyhlídky, klášter San Antonio, MARATEA
v panensky čistém zálivu Golfo di Policastro, koupání na
nejkrásnější pláži, ochutnávka likéru, DIAMANTE,přímořské městečko, hotel u moře, fakult. večeře
4. den: den pro NP Pollino, SCALEA, scenérie NP a vyhlídky na Monte Pollino, MORANO CALABRO, horské
městečko na pyramidovém kopci, přírodní ráj, albánské
městečko CIVITA, turistika ke kouzelné soutěsce Raganello k Ďáblovu mostu, ubytování, apartmánové vily
v oblasti Corigliano, koupání a relax na plážích
5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, prohlídka hradu s vyhlídkou, SIBARI, archeolog. areál jednoho
z nejbohatších měst Velkého Řecka starověké Sybaridy,
klášter v CERCHIARA DI CALABRIA na hoře Monte Sellaro, poutní místo s unikátní relikvií, termální siřičité
lázně Grotte delle Ninfe, léčivý relax, koupání, večeře
a ochutnávka místních specialit s výkladem
6.den: celodenní odpočinek na pláži u moře nebo fakultativně výlet na jih poloostrova: CROTONE, centrum vinařského kraje Marchesato, katedrála a pevnost
s vyhlídkami, nejvýchodnější kalábrijský mys Capo
Colonna s archeologickým areálem, mohutný aragonský
hrad Le Castella, koupání v zálivu Golfo di Squillace
7.den: půvabné městečko ROSSANO, kdysi centrum byzantské civilizace, barokní katedrála s freskou,
MuzeumDiocesano (s Purpurovým kodexem), vycházka
v přírodním parku Cozzo del Pesco s gigantickými kaštany, byzantský klášter Pathirion, návrat, koupání, večeře
8.den: cesta do Apulie, kouzelné mysy Capo Spúlio a pohled na hrad Rocca Imperiale, starověké METAPONTO, monumentální dórský chrám bohyně Héry
s 15 zachovalými sloupy, cesta podél Tarentského zálivu, TARANTO, staré město na ostrově, přístav, románská
katedrála z 11. st., aragonská pevnost, cesta Apulií do
„údolí trullů“, pohledy na bílé město LOCOROTONDO,
podvečerní ALBEROBELLO– , ochutnávka s výkladem
9.den: tajemná Apulie a Basilicata s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými střechami – trulli,
ALBEROBELLO, kostel Cosmy a Damiána, trhy, fascinující MATERA– , městečko na okraji hluboké strže, historické Sassi s obydlími a kostely ve skalách, GRAVINA DI
PÚGLIA, jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách hluboké rokle, normanská katedrála, fakult. večeře
10. den: BARI, hlavní město Apulie, staré město s bazilikou a katedrálou, unikátní oltářní baldachýn a biskupský
stolec, normansko-štaufská pevnost a hrad, přístav, koupání a odpočinek na pláži, v podvečer odjezd do ČR
11. den: návrat do ČR večer
Ubytování: 1x hotel v Kampánii u moře, 1x hotel v Basilicatě u moře, 4x Vily u Corigliana s polopenzí (2x 2lůž.
ložnice), 2x hotel u Alberobella.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x ubytování (4x
hotel, 4x apart vily 2lůž. pokoje), 8x snídani, 4x večeři, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt taxy, místní průvodce, fakult. služby, příp. ochutnávky a vstupné (85 €). Příplatek 3.990 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 2.200 Kč za neobsazené lůžko ve vile. Příplatek 650 Kč za fakultativní výlet 6. den (od 25 osob). Příplatek 500 Kč za večeři 3. den, 600 Kč za večeři 9. den.
Příplatek 352 Kč za komplexní pojištění.

itálie

Ostrov Capri

D — Pobyty u moře s výlety

Manarola, jedna z malebných zastávek v Cinque Terre
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Cesta malebnou krajinou Kalábrie
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Kalábrie s výletem
na Sicílii a Lipary

D — Pobyty u moře s výlety itálie

22.990 Kč
22.990 Kč
23.990 Kč
23.990 Kč
23.990 Kč
23.990 Kč

*20.990 Kč
*20.990 Kč
*21.990 Kč
*21.990 Kč
*21.990 Kč
*21.990 Kč

92–456
92–457
92–458
92–459
92–460
92–461

1. den: odlet z ČR (Praha, Brno) do Kalábrie na letiště Lamezia Terme a transfer na ubytování
2. den: Capo Vaticano, odpočinek, koupání, fakult. lodní výlet podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy, maják s jedinečnými
výhledy (výlet se koná dle aktuální povětrnostní situace)
3. den: celodenní odpočinek na pláži u moře, fakult.
výlet lodí na ostrov Stromboli, stále činný vulkán
(po15 min.), možnost procházek nebo večeře, za tmy
lodí k Sciara del Fuoco, pozorování výbuchů sopky (závisí na momentální aktivitě sopky, výlet se proto objednává až na místě)
4. den: celodenní výlet lodí na Liparské ostrovy (Lipari, Vulcano a Stromboli), LIPARI, hist. centrum města,
nebo mikrobusem kolem ostrova, ostrov Vulcano, léčivá
koupel v sirném bahenním jezírku nebo koupání na plážích, ostrov Stromboli, ohromná lávová pole, krátká prohlídka vesničky
5. den: celodenní výlet busem a trajektem na Sicílii, přes
Messinskou úžinu, MESSINA, krátká zastávka, katedrála, TAORMINA, Dóm, řecké divadlo, překrásný pohled
na zahrady Naxos a sopku Etnu
6. den: koupání, půldenní výlet busem podél Pobřeží bohů, TROPEA, perla Kalábrie, starobylé město na
útesech, památky, typické restaurace, kostel sv. Marie na
útesu, návštěva místní výrobny s ochutnávkou lokálních
produktů a možnost nákupu
7. den: celodenní volno, koupání, pobyt na pláži
8. den: transfer na letiště a odlet zpět do ČR (Em)
Cena zahrnuje leteckou přepravu tam a zpět včetně tax,
7x hotel nebo apartmán, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné
(30 €) a pobytovou taxu cca 5 €/os.
*Cena pro 3. a 4. osobu na přistýlce (viz tabulka).
Sleva 7.500 Kč za 1. dítě do 13 let na přistýlce.
Příplatek 4.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.
Fakultativní výlet ve člunech Capo Vaticano za cca 20 €.
Fakultativní výlet na Stromboli ca cca 50 €.

Trulli a nad ním Locorotondo

D6

D7

Ne nadarmo se říká vidět Neapol a zemřít. Kouzlo
Neapolského zálivu, modré moře, bílé útesy ostrova Capri, to vše má své nezaměnitelné kouzlo. Antické památky se tu střídají s barokními, přírodní pamětihodnosti představuje sopka Vesuv nebo sopečné
solfatary u Pozzuoli, v uličkách Neapole ucítíte vůni
časů Feliniho filmů. Ubytování na jednom místě v letovisku Baia Domizia – hotel Giulivo****.

Letecký zájezd na prosluněný jih Itálie, do oblasti vyhlášené křišťálovým mořem a bohaté na historické památky. Bílá městečka na ostrohu s romantickými zákoutími,
oblast světoznámých trulích domků a průzračné moře
jsou pro turisty nečekaně příjemným zážitkem.

Neapolský záliv a ostrov
Capri, letecky

Letecký pobytový zájezd s výlety, ubytování na Capo
Vaticano na jednom místě, cca 300 m od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie. Capo Vaticano, Tropea,
Taormina, Messina, Lipari, Vulcano, Stromboli.
11.6.–18.6.
18.6.–25.6.
9.7.–16.7.
23.7.–30.7.
6.8.–13.8.
20.8.–27.8.

Ostrov Capri

1.6.–8.6.

so–so

18.990,-

92–462

1. den: přílet do Itálie, transfer, ubytování v Baia Domizia
2. den: pobyt u moře
3. den: trajekt na ostrov Capri z NEAPOLE nebo z městečka SORRENTA, CAPRI, jeden z nejkrásnějších ostrovů
Tyrhénského moře, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městeček CAPRI a ANACAPRI, Villa San Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně (lodě platba na
místě), NEAPOL– , královský palác, starobylé pevnosti, výhledy na Vesuv
4. den: pobyt u moře, fakultativní výlet (od 15 osob)
HERCULANEUM– , ucelený komplex římského města
zasypaného popelem roku 79, CUMAE, nejstarší řecká
kolonie v Itálii, uměle vybudovaný tunel ve skále, vykopávky, Pozzuoli, postvulkanická činnost (solfatary)
5. den: Pompeje– , antické město pohřbené při výbuchu Vesuvu, Vesuv, sopka s rozhledy na Neapolský záliv,
(bude-li zpřístupněno pro autobusy, nebude-li, pak návštěva POZZUOLI)
6. den: klášter Montecassino, nejstarší benediktýnský
klášter, těžké boje 2.sv.války, zničen a obnoven, výhledy,
zámek Caserta– , nádherné zahrady s fontánami připomínají Versailles
7. den: pobyt u moře
8. den: odlet do Prahy
Cena zahrnuje zpáteční letenku do Itálie, dopravu autobusem dle programu, 7x hotel Giulivo**** (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím) a 7x polopenzi v hotelu (italská kuchyně), průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupy.
Příplatek 590 Kč za výlet 4. den.
Příplatek 400 Kč komplexní pojištění K5S.

Pompeje

Moře a památky
jižní Itálie letecky

8.6.–15.6.

so–so

22 590,-

91–463

1. den: přílet do Itálie, transfer z letiště, ubytování.
2. den: malebné bílé městečko OSTUNI, které ční na vrcholku s výhledem do okolí, historické centrum s labyrintem uliček a romantických zákoutí, katedrála v pozdně
gotickém slohu, Biskupský palác, přejezd do vyhlášené
oblasti „trulli“ – bílé domky s kamennou střechou
a kruhovým půdorysem, ALBEROBELLO– – česky
“krásný strom”, romantické městečko s více jak tisíci
domky „trulli“, bílé městečko LOCOROTONDO,vysoko
na ostrohu nad malebnou krajinou (výlet může být i první
nebo poslední den s ohledem na letový řád)
3. den: městečko GRAVINA DI PUGLIA na skále s bohatou historií, město MATERA– ležící v přírodní oblasti, kde strže od sebe oddělují jednotlivé kopce, historická část Sassi s mnoha kostely, kamennými domy
a obydlími vytesanými do skály, ráj pro milovníky fotografování
4. den: pobyt u moře
5. den: výlet po Saletinském poloostrově tzv. „podpatku boty“ Itálie, město LECCE s jedinečnou barokní
architekturou a množstvím zajímavých kostelů, Piazza
del Duomo, katedrála bazilika Santa Croce, středověké
město OTRANTO s úzkými pitoreskními uličkami a mohutnými hradbami, zastávka u jezírka mezi červenými
skalami, návrat na hotel pozdě večer
6. den: den věnovaný horským městečkům ve vnitrozemí: Castelmezzana, typické středověké
městečko ve výšce 900 m citlivě zasazeno do okolních
skal, nádherné výhledy na místní pohoří přezdívané Dolomity, strmé schody, spletité úzké uličky i návrší s výhledy do krajiny, Pietrapertosa, nejvýše posazené
městečko v celé Basilicatě (1088 m), kostel sv. Jakuba
7. den: pobyt u moře
8. den: transfer na letiště, odlet do Prahy
Pořadí navštívených míst může být změněno
Ubytování: Resort v pěkné udržované zahradě u jónského pobřeží regionu Basilicata s vlastní soukromou
písčito-oblázkovou pláží (lehátka a slunečníky ZDARMA
u resortu). Hotel má 2 bazény a 2 bazény pro děti, WiFi
(ve společných prostorách, prvních 30 minut zdarma,
pak za poplatek). Upozorňujeme, že v bazénu může být
vyžadována koupací čepice. Bar u bazénu a na pláži. Vlastní cesta z resortu na pláž vede udržovaným lesíkem (250 m).
Při vstupu do moře oblázky, doporučujeme boty do vody.
Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Itálie včetně let.
tax, transfer z/na letiště, výlety dle programu, 7x hotel****, 7x polopenzi vč. sklenice vody a vína k večeři,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt.
taxu, vstupné.
Příplatek 2.900 Kč za 1lůžkový pokoj (na vyžádání v CK).
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

Bílé pláže Apulie
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Perly severní Itálie, UNESCO,
Benátky s koupáním
Mantova, Modena s překrásnou katedrálou, Verona,
město Romea a Julie, Padova, Ravenna se svými skvostnými mozaikami, Ferrara, Bologna s šikmými věžemi
a Benátky, klenot na Adriatickém pobřeží. Řada památek je zapsaná na seznamu UNESCO. A k tomu ještě
muzeum Ferrari od Kaplického, koupání v moři a nejstarší slavnost světel v Benátkách.
15.7.–21.7.

po–ne

9.990,-

91–066

1. den: večer odjezd z Prahy (ČB a po trase dle dohody, svoz od 4 os.: HK, Pa, Po; svoz z Br za 400 Kč), transfer do Itálie
2. den: MANTOVA– , renesanční město na břehu tří jezer, vévodský palác a Palazzo Te s jedinečnými malbami, renesanční chrámy od Albertiho, velké barokní divadlo, MODENA, středověké jádro, katedrála– , jedna
z nejkrásnějších románských staveb Itálie, věž Ghirlandina, Palazzo Ducale, návštěva výrobny balzamikového octa, ubytování
3. den: MODENA, návštěva jednoho z nejstarších trhů
v Itálii (parmská šunka, parmezán, balzamikové octy…),
možnost nákupu, prohlídka Muzea Ferrari v MODENĚ – rodný dům zakladatele slavné automobilky – Enza
Ferrariho, multimediální expozice, původní budovu doplňuje ultramoderní přístavba – poslední stavba arch.
Kaplického, RAVENNA– , město s nádhernými mozaikami, někdejší hl. město Západořímské říše, antické a raně středověké památky, mausolea Gally Placidie a Theodoricha, hrob Dante Allighieriho, návrat do hotelu, večeře
4. den: VERONA– , město Romea a Julie, Juliin dům,
chrám San Zeno, římská aréna, PADOVA– , kaple
Scrovegniů, basilika Sant’ Antonio, historická universita s krásnou botanickou zahradou– , přejezd k moři do ROSALINA MARE, ubytování, fakult. večeře a večerní koupání
5. den: celodenní pobyt u moře nebo fakult. výlet
do města FERRARA– , renesanční město rodu Medici i d´Este, hrad a katedrála sv. Jiří ze 13. st. BOLOGNA, původně etruská Felsina, nejstarší univerzita Evropy, Piazza Maggiore s gotickou bazilikou a řadou paláců
(největší kostel na světě), Piazza San Stefano a 7 románských kostelů (5.–12. st.), 20 rodových středověkých věží
a řady podloubí, gastronomické speciality – prosciutto
a mortadela, tortellini, lasagne a tagliatelle, návrat v podvečer, koupání
6. den: BENÁTKY– , Piazza San Marco s byzantskou
bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Torre dell´Orologio,
San Giovanni e Paolo (křídlový oltářní obraz G. Belliniho),
jezdecká socha Colleoniho, bazilika Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. st., lodí po kanále, individ. Galleria
dell´Academia či muzeum Peggy Guggenheimové, možnost koupání na ostrově Lido nebo návštěva ostrovů Murano (sklářské dílny a muzeum, dóm s románskými
prvky a vzácnými mozaikami), Burano (krajkářské muzeum, rybářské domky s barevnými fasádami), večer vrcholí slavnost Vykupitele, projdete se po moři, oslavíte nejstarší svátek Benátčanů a o půlnoci zažijete ohňostroje
nad kanály a nad lagunou, odjezd do ČR v noci
7. den: návrat do ČR po poledni
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí
a možnosti místní dopravy v průběhu slavnosti v Benátkách. Dva noclehy jsou u moře a umožňují celodenní relax a koupání.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (z toho 2x
u moře), 4x snídani, průvodce; nezahrnuje komplexní
pojištění, večeře, dopravu vlakem a lodí do Benátek a na
ostrovy, pobyt. taxu, vstupné a fakult. akce (65 €).
Příplatek 2.400 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 360 Kč za vstup a rezervace Mantova – Palazzo Te. Příplatek 400 Kč záloha za vstup a rezervaci kaple Scrovegniů Padova.
Příplatek 550 Kč za dopravu na fakult. výlet 5. den (od
20 os.). Příplatek 1.200 Kč za 2x večeři.
Příplatek 224 Kč za komplexní pojištění.

A32

D8

Řím a Neapolský záliv
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!
A, E
B, C
A, E
B, C
B, C
A, E
A, E

*31.5.–9.6.
*21.6.–30.6.
28.6.–7.7.
5.7.–14.7.
23.8.–1.9.
30.8.–8.9.
*30.8.–8.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

12.690,13.490,12.490,12.490,11.590,10.990,12.990,-

92–464
92–465
92–466
92–467
92–468
92–469
92–470

Odjezdy: z Prahy, také A – Pl, B – Pa, HK, C – Br, E – Pří,
Pí, ČB
1.–2. den: odjezd z Prahy dopoledne ŘÍM– , celodenní prohlídka, Koloseum, Pantheon, Forum Romanum,
Fontana di Trevi, Španělské schody, Piazza Navona
3. 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
5. den: pobyt u moře, koupání, fakult. výlet: HERCULANEUM– , jedinečný komplex římského města, které bylo při výbuchu Vesuvu zasypáno sopečným prachem, starověké CUMAE – Kýmé, nejstarší řecká kolonie v Itálii,
místo, kde sídlila věštkyně Sibyla, uměle vybudovaný tunel ve skále, POZZUOLI, oblast Flegrejských polí s projevy sopečné činnosti, kráter nečinné sopky Solfatara
6. den: Pompeje – , unikátní trosky antického města
zničeného při výbuchu Vesuvu v r. 79 n. l., sopka Vesuv,
výhledy na Neapolský záliv (bude-li zpřístupněno pro bus)
7. den: klášter Montecassino, nejstarší benediktinský
klášter s překrásnou výzdobou, zámek a zahrady Caserta– , možnost návštěvy zámku
9. den: ŘÍM–VATIKÁN– , prohlídka města, chrám
Sv. Petra, Vatikánská muzea
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; nezahrnuje vstupné a loď na Capri (90 €).
U termínů s * je zajištěno 7x ubytování v hotelu Guilivo**** s polopenzí.
Příplatek 590 Kč za fakultativní výlet 5. den (Herculaneum, Cumae; realizováno minimálně při 15 osobách...).
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

Pohled skrz skalní okno stojí za to



Řím, Capri, Vesuv, Neapol
Pompeje, Amalfi s koupáním
Nádherný ostrov Capri s koupáním, spící vulkán
Vesuv, rozsáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky a muzea Říma a Vatikánu, romantika pobřeží Amalfi a perla Ravello, pohoda a relax na plážích
neapolského zálivu a Tyrhénského moře.
27.7.–3.8.

so–so

10.990,-

91–052

1. den: odjezd z Prahy dopoledne (HK, Pa svoz od 4 osob za
300 Kč, Br za 400 Kč), přejezd do Itálie
2. den: lodí z NEAPOLE nebo SORRENTA (přístavní městečko na tufových útesech) na ostrov Capri, jeden z nejkouzelnějších ostrovů Tyrhénského moře, městečka CAPRI
a ANACAPRI, vila San Michele, možnost prohlídky Modré
jeskyně a plavby kolem ostrova, koupání, variantně individ.
NEAPOL– , královský palác, pevnost, ubytování u moře
3. den: celodenní pobyt u moře nebo fakultativní výlet za klenoty Amalfského pobřeží– s koupáním,
SALERNO, přístavní letovisko, cesta lodí nebo autobusem, starobylé AMALFI, kdysi námořní velmoc, dóm Sant
Andrea z 9. st., krásné koupání, místní dopravou RAVELLO, skutečný klenot amalfského pobřeží, vesnička ve
skalách, katedrála San Pantaleone, výhledy na Amalfské
pobřeží, Villa Ruffolo ze 13. st., květinová zahrada, procházka a vyhlídka, rezidence Villa Cimbrone, návrat
4. den: dle podmínek sopka Vesuv, POMPEJE– , unikátní
vykopávky starořímského města zničeného v roce 79 erupcí sopky, výhledy na sopku Vesuv, přejezd k Římu, koupání na písečných plážích mezi Gaetou a Terracinou,
SPERLONGA, přímořské letovisko, staré město na skále (archeolog. muzeum – sochy z bývalé Tibérovy vily), ubytování
5. den: ŘÍM – , celodenní prohlídka, Kapitol a starověké
památky Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem), židovská čtvrť, antické chrámy a kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým
Mojžíšem, nádherné renesanční paláce
6. den: celodenní koupání a pobyt u moře nebo variantně místní dopravou OSTIA ANTICA, bývalé římské obchodní centrum, ruiny přístavu ze 4. st. př.n.l., večerní koupání
7. den: ŘÍM–VATIKÁN– , chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Sv. Petr od Berniniho, Andělský hrad, fakultativně Vatikánská muzea, etruské umění a antika, klenoty
malířství, sochařství a architektury, Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami, čtvrť Trastevere nebo variantně
Andělský hrad, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské
schody, možnost individuální večeře, odjezd do ČR večer
8.den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn programu dle aktual. situace.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5x hotel, 5x snídani,
průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobytovou
taxu, loď na Capri, fakult. výlety a vstupné (100€).
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj. Příplatek 500 Kč za
dopravu autobusem na výlet na Amalfi – mimo lodi a místní dopravy (min. 15 osob). Příplatek 590 Kč záloha na Vatikánská muzea. Příplatek 420 Kč záloha sdružené vstupy
na Koloseum, Forum Romanum.
Příplatek 480 Kč záloha na vstup Villa Borghese.
Příplatek 256 Kč za komplexní pojištění.

itálie

A42

Pantheon v Římě

Náměstí svatého Petra ve Vatikánu

D — Pobyty u moře s výlety

Benátky, ostrov Murano

Nádherné skalní útvary u ostrova Capri
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Cefalú – pohled na pláže z hradeb města

Východnímu pobřeží Sardínie se právem říká Karibik Středomoří

A60



Sardinie, rajský ostrov nurágů v tyrkysovém moři
Pobytový zájezd s turistickými výlety po provincii Nuoro a ubytováním v Cala Gonone s průvodkyní Ing. Ivou
Bártovou (autorka průvodce Sardinie). Zavedeme vás do jednoho z nejzajímavějších koutů „ostrova nurágů“, do přímořského letoviska Cala Gonone, na podzim je moře vyhřáté a cesty nejsou tak rozpálené. Poznáte celý ostrov, přírodu, památky a kouzelné pláže. Můžete odpočívat u průzračného tyrkysového moře, koupat
se v nejprůzračnějších zálivech a slunit se podle libosti na nejbělejších, nejčervenějších a nejčernějších plážích, rozjímat nad nejtajemnější historií ostrova, obdivovat tisícileté nurágy (UNESCO) nebo se toulat čarokrásnou přírodou
a romantickým pobřežím. Poznáte celý ostrov křížem krážem, oceníte různé možnosti dopravy, ubytování a stravování a pro náročné nabízíme pohodlí letecké přepravy až na ostrov. Termín 10. 6. pro malou skupinu 18 osob.

D — Pobyty u moře s výlety itálie

B
A
B

chata hotel s polopenzí
9.6.–16.6. 25.990,32.990,91–087
19.9.–28.9. 16.990,26.990,91–089
20.9.–27.9. 25.990,32.990,91–091
A – Autobusem
B – Letecky

V termínu od 10. 6. letecký zájezd s místním mikrobusem s důrazem na turistiku pro skupinu max. 18 osob.
1. den: Program A: odjezd z Prahy po půlnoci (Br, HK, Pa
a po trase dle dohody), tranzit přes Rakousko do LIVORNA k trajektu (noční trajekt, 6–8 hodin na lodi a v přístavech) na Sardinii
2. den: Program A: OLBIA/golfo aranci , cesta za krásami severního pobřeží ostrova podél Smaragdového pobřeží přes Costa Smeraldu na úchvatné
Capo d´Orso, procházka skalami, půvabné městečko
Santa Teresa, dle času Castelsardo, tradiční sardinský přístav s atmosférou starého města
Program B: odlet z Prahy, přílet do Sardínie, společně
A+B cesta do letoviska CALA GONONE, ubytování na
nejkrásnějších plážích Sardinie (chaty v kempu****
v piniovém háji pár metrů od pláže nebo hotel nedaleko
od pláže), koupání a odpočinek na růžové pláži
3. den: koupání a odpočinek u moře nebo fakult. lodní výlet okolo pobřeží s koupáním, s možností návštěvy mořských jeskyní, kde se množili tuleni (Bue Marino
s historickými rytinami, petroglyfy a krápníková jeskyně
Grotta del Fico (50 €), zpět lodí nebo turistikou při pobřeží (3 h), ráj pro fotografy, ochutnávka slavných sardinských vín s výkladem
4. den: celodenní výlet za kulturou západního pobřeží: zachovalý nurág Santa Sabina, Algherský záliv
a katalánské ALGHERO, věž Torre di Porta Terra a dóm
ze 16. st., nebo půvabné PORTO TORRES, dále vápencový mys Capo Caccia s krásnými výhledy, nejvýznačnější
románská památka kostel Santissima Trinitā di Saccargia u SASSARI (freskový cyklus ze 13. st.), cesta divokým pobřežím do přístavního barevného městečka
BOSA, historická čtvrť Sa Costa, aragonský gotický dóm,
řemeslné barvířské a krajkářské dílny
5. den: DORGALI, kouzelné kamenné městečko plné
umělců a řemeslníků, význačné megalitické stavby a toulání exotickou krajinou, turistika k unikátní jeskyni
Ispinigoli s říčkou Su Anzu, návštěva nurágové vesnice, turistika s výhledy na zátoku, variantně celodenní odpočinek u moře, koupání a turistické procházky
6. den: fakultativně celodenní výlet na jih ostrova,
CAGLIARI, hlavní město ostrova, vysoko položená čtvrť
Castello s úchvatnými výhledy, římské památky a nejrozsáhlejší muzeum ostrova, Su-Nuraxi, nurágový komplex
u BarumIni– , nejvýznamnější megalitická památka
v přírodě nurágového typu, unikátní Casa Zapata, NORA,
nejstarší město ostrova, úchvatné mozaiky a antické vykopávky na samém jihu ostrova – a možná uvidíme i pla-

Sardinie – hrobka obrů v Dorgali
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A63

Sicílie, Lipary, památky
UNESCO a přírodní parky
Poznáte památky UNESCO, přírodní krásy Egadských
ostrovů, Lipary i solný ostrůvek Mozia nebo majestátnost činné sopky Etna. Pokloníte se antickým chrámům i barokním skvostům. Ochutnáte jedinečnou sicilskou kuchyni a skoro každý den vás čeká mořská
nebo bazénová koupel.
14.9.–21.9.

meňáky, variantně celodenní koupání a relaxace na plážích
7. den: celodenní výlet do hor a dvě sardinská nej: pohledy na kaňon řeky Gorropu, turistika v oblasti Barbarria (okruh 4 h) v přírodní rezervaci, zdobené unikátními
pasteveckými obydlími „cuile“, výhledy na nejvyšší horu
ostrova La Marmora, barevné skály mysu Capo Bellavista
u přístavu ARBATAX, pohoří Gennargentu, nejvýše položená rázovitá horská víska FONNI s malovanými domy, fakultativně výborná typická sardinská večeře (800 Kč pro klienty
ubytované v chatkách), případně ochutnávka vína (400 Kč)
8. den: pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, variantně možnost zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou
pláž Cala Luna, návrat turistickou cestou, nebo variantně koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou pláž
Cala Cartoe plnou rostlinných endemitů, návrat turistickou cestou
9. den: společně A+B: odjezd z Cala Gonone, rozloučení s plážemi, kam se budete chtít jistě vracet, cestou v případě času krátké, ale romantické toulání u přírodní
rezervace Capo Comino, program B: transfer na letiště, odlet do ČR; program A: turistika v rezervaci,
koupání, trajekt ze Sardinie do LIVORNA, cesta do ČR
10. den: návrat odpoledne
CK si vyhrazuje právo záměn programů vzhledem k počasí, jízdním řádům lodí a turistické zdatnosti klientů.
U varianty A je možnost zajištění kajut na trajektu za
příplatek. Info v CK. Termín od 9.6. je pro náročnější
turisty, maximálně 18 osob a pouze letecky. U ubytování v chatách je možnost na místě snídaně i večeře.
Ubytování: v chatách v kempu**** v Cala Gonone / hotelu Cala Luna***+ na východním pobřeží ostrova, 500 m
od moře v borovicovém háji. Chaty zčásti zděné, zčásti
dřevěné mají 2 samost. 2lůž. pokoje oddělené zdí a situované opačným směrem, vybavené vlastním příslušenstvím
a vlastní kuchyňkou s lednicí. Stravování vlastní (supermarket nedaleko) nebo v hotelu za příplatek či v restauracích ve městě. V ceně zájezdu zahrnuto povlečení (ručníky
vlastní). Hotel má 2lůž. pokoje s přísl., jídelnu, výbornou
sardinskou kuchyni. Půjčovna kvalitních kol v místě cca
18 €/den, v dosahu ideální terén pro terénní cyklistiku,
pěší turistiku, potápění, další vodní sporty a horolezectví.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekty, přístavní poplatky a pobytové taxy, 7x chaty (2–3lůž. pokoje) s možností vaření nebo *7x hotel s polopenzí, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, výlet 6. dne, vstupné a fakult.
služby (70 €+100 € za fakult. výlety a ochutnávky vín).
Příplatek 4.900 Kč za 1lůž. pokoj v hotelu.
Příplatek 3.900 Kč za obsazení chaty 1 osobou.
Příplatek 2.300 Kč za pokoj s balkonem (pouze hotel).
Příplatek 4.700 Kč za pokoj s balkonem + výhled na moře.
Příplatek 850 Kč za fakult. výlet 6. den (min. 20 os.).
Příplatek 800 Kč sardinská večeře (pouze chaty).
Příplatek 400 Kč ochutnávka sardinských vín.
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S pro B.
Příplatek 500 Kč za komplexní pojištění K5S pro A.
Příplatek za lůžko ve 4lůžkové kajutě na vyžádání
v CK pouze pro bus A.

so–so

25.990,-

81–100

1. den: odlet z Prahy do CATANIE, historické centrum – , ubytování, večeře, večer koupání
2. den: celodenní koupání a odpočinek na plážích,
fakult. výlet lodí na Aiolské ostrovy, přístav LIPARI s pevností a katedrálou, ostrov Vulcano, relax u moře
a koupání v termálních pramenech, možnost výstup
na kráter, ochutnávka místních specialit, cesta zpět lodí podél pobřeží a přímořské jeskyně, návrat na ubytování, večeře
3. den: cesta po severním pobřeží: CEFALÚ– přímořské letovisko, normanský dóm nebo koupání na nejkrásnější pláži na Sicílii, PALERMO, hlavní město Sicílie, normanské stavby v orientálním stylu, královský
palác, kostel sv. Jana, katedrála, MONREALE– , nejvýznamnější arabsko – normanská památka Sicílie, katedrála a klášter s rajskou zahradou, chrám Panny
Marie s arabskými ornamenty, mozaiky, dojezd na ubytování k moři, večeře
4. den: kouzlo západní Sicílie: město ERICE, kdysi centrum kultu bohyně lásky a plodnosti, SEGESTA, proslulý chrám s dórskými sloupy, divadlo, dále variantně a)
přístav TRAPANI, barokní památky z dob španělské vlády, možnost pobytu ve městečku nebo koupání na plážích, fakult. výlet lodí na Egadské ostrovy: ostrov
Favignana s tufovými útesy, koupání na romantických plážích, zpět na pevninu; v případě nepřízně počasí b) přes Saline di Trapani, krajina se slanými nádržemi, ostrůvek Mozia s archeologickým areálem, cesta
na jih na ubytování, koupání
5. den: rozlehlý chrámový komplex v Údolí chrámů
u AGRIGENTA– , jedno z nejvýznamnějších měst antického světa, PIAZZA ARMERINA, Villa Romana del
Casale– úchvatné podlahové mozaiky anebo v případě další rekonstrukce mozaik variantně město ENNA,
cesta k východnímu pobřeží Sicílie, ubytování, večeře
6. den: cesta k nejvyšší činné sopce Evropy Etně, lanovkou a terénním busem do výšky 3.000 m (63 €), nebo jenom lanovkou (37 €) a výstup na Etnu, přírodní
park soutěska Alcantara, divoké čedičové skály nad
řekou, ochutnávka místních produktů z medu, osvěžení v řece, nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA,
starověké řecké divadlo, antická aréna s cisternou, subtropická zahrada, návrat na hotel
7. den: celodenní koupání a pohoda u moře nebo fakult. výlet na východní pobřeží: NOTO, klenot sicilského baroka– , katedrála, skulptury na Palazzo
Villadorata, SYRAKUSY– , podle Cicerona nejkrásnější řecké město, dóm, chrám Apollóna a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia, návrat na ubytování a možnost večerního koupání, večeře, fakult. ochutnávka
sicilského vína
8. den: rozloučení se Sicílií, ranní koupání, odjezd na letiště, odpoledne přílet do Prahy
CK si vyhrazuje právo změn programu dle letového řádu a počasí.
Cena zahrnuje letenku Praha-Katánie-Praha, letištní taxy, dopravu místním autobusem, 7x hotel, 7x polopenzi, průvodce; nezahrnuje léčebné pojištění, fakult. lodní výlety, ochutnávky a veškeré vstupné (100 € + výlet na
Etnu 37–63 €).
Příplatek 4.300 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 650 Kč za fakult. výlet (Noto, Syrakusy)
Příplatek 1.700 Kč za fakult. výlet na Liparské ostrovy (od 12 os.).
Příplatek 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

Kouzelný ostrov Mallorca
Mallorca, největší ostrov Baleárského souostroví se
koupe v teplém moři i ve sluníčku. Od mořské hladiny
se zvedající hory do výšky přes tisíc metrů, skalnaté pobřeží a modré moře, teplomilná vegetace, to vše tvoří
zdejší kouzelnou krajinu. Místo jako stvořené pro odpočinek i poznávání, malý odraz ráje na zemi.
*2.6.–9.6.
*9.6.–16.6.
*23.6.–30.6.
23.6.–3.7.
*14.7.–21.7.
14.7.–24.7.
*4.8.–11.8.
4.8.–14.8.
*25.8.–1.9.
*15.9.–22.9.
*22.9.–29.9.
25.9.–2.10.

7 nocí
7 nocí
7 nocí
10 nocí
7 nocí
10 nocí
7 nocí
10 nocí
7 nocí
7 nocí
7 nocí
7 nocí

21.990,21.990,22.990,26.990,22.990,26.990,22.990,26.990,22.990,22.990,22.990,22.990,-

92–471
92–472
92–473
92–474
92–475
92–476
92–477
92–478
92–479
92–480
92–481
92–482

1. den: odlet z Brna, u termínů s * také z Prahy, přílet do
PALMA DE MALLORCA, transfer na ubytování
2. den: volno a koupání, večer fakultativní výlet lodí (cca
37 €) kolem osvětleného hlavního města PALMA DE MALLORCA, zastávka u jedné z nejkrásnějších španělských katedrál
3. den: celodenní výlet na sever ostrova, cesta na mys Formentor, individ. volno a koupání, lodí (za příznivého počasí) do přístavu PORT DE POLLENÇA, cesta do starobylé
POLLENÇY, proslulé schodiště Calvari s 365 schody lemovanými letitými cypřiši, krásné vyhlídky do okolí
4. den: celodenní výlet na JZ část ostrova: vesnice DEIÀ,
která svou krásnou polohou vždy přitahovala umělce,
VALLDEMOSSA, nejhezčí vesnice ostrova, procházka
po úzkých kamenných uličkách, malebná průčelí ozdobené kachlíky s patronkou města a barevnými květináči, bývalý kartuziánský kláštern La Cartuja
5. den: volno, fakult. výlet lodí (cca 30 €) podél JZ pobřeží,
zátoky a skalnaté výběžky, přírodní rezervace na ostrově
Sa Dragonera, volno na ostrově, cesta do zátoky Egos na
koupání a šnorchlování, malé občerstvení na lodi
6. den: historickým vlakem do města SOLLER, půvaby města v údolí pohoří Tramuntana, vyhlídkovou tramvají do přístavu Port Soller, dále lodí do ústí kaňonu Torrent de Pareis, volno ke koupání nebo individ. procházka soutěskou,
horskou cestou SA CALOBRA, historická lisovna olivového
oleje Tafona de Caimari s možností ochutnávky
7. den: volný den k odpočinku, možnost individuální návštěvy PALMY městskou dopravou
8. den: transfer na letiště a odlet do ČR (Em)
Lze vybírat mezi 8denními a 11denními pobyty.
11denní pobyty jsou prodlouženy o 3 odpočinkové dny
u moře, 11. den návrat. U všech 11denních pobytů je možný pouze odlet z Brna.
Cena zahrnuje leteckou dopravu *Praha/ Brno-Palma de
Mallorca-Brno/*Praha, letištní taxy, transfer autobusem
z letiště do hotelu a zpět, *7x/10x ubytování s polopenzí
(dle termínu), výlety na Mallorce dle programu, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, plavby lodí, vstupné (30 €).
Příplatek 700 Kč/noc za 1lůž. pokoj (na vyžádání).
Příplatek *400/550 Kč komplexní pojištění K5S.

D10

A21– Languedoc

Ostrov divoké přírody, malebných zátok, horských hřebenů a městeček vysoko na skalách, známý z románů
jako domov krevní msty a banditů. Vendeta je již minulostí, ale zato si můžete vychutnat náladu křivolakých uliček, krásných hor, malebného pobřeží či chuť
zemitého korsického vína. Korsika je skutečná perla
v koruně Středozemního moře.

Historický kraj na pomezí Francie a Katalánska, kde se
Pyreneje setkávají se Středozemním mořem, památky
Unesco, katarské hrady, kouzelná příroda, nejkrásnější vesnice Francie, skvělé víno a středomořská kuchyně, slavný „žlutý horský vláček“ . Dovolená za poznáním, přírodou a gastronomií s koupáním ve
Lví zátoce.

Divoká Korsika,
perla Středomoří

24.5.–2.6.
6.9.–15.9.

pá–ne
pá–ne

13.290,14.290,-

a Roussillon, země
katarských hradů

92–483
92–484

1. den: odjezd z ČR odpoledne (Praha 400 Kč, Ol 300 Kč,
Os 400Kč), dále Brno a po trase, přes Rakousko a Itálii
2. den: trajekt z LIVORNA na Korsiku, přistání v BASTII,
přejezd na ubytování
3. den: volný den, koupání, relaxace u moře
4. den: soutěska Scala di St. Regina, zastávka u přehrady
Calacuccia, kouzelný záliv Golfe de Porto, letovisko
PORTO, Janovská věž, strmé růžové útesy Calanche,
návrat přes vnitrozemí, horské městečko EVISA
5. den: volný den, koupání, relaxace u moře
6. den: západní pobřeží, středověké kamenné město
CORTE na strmých útesech, nejkorsičtější město ostrova,
Anglické kaskády, vodopády a tůně oblíbené lordem
Byronem, lehká turistika, hlavní město ostrova AJACCIO,
po stopách nejslavnějšího korsického rodáka Napoleona Bonaparta, jeho rodný dům, hrobka rodiny Bonapartů Chapelle Impériale, sbírka italského naivního umění
v paláci Fesch, malá ochutnávka korsických vín
7. den: nejjižnější cíp Korsiky, Janovská citadela vysoko
nad opevněným městem BONIFACIO, úzké křivolaké
uličky a nálada starých časů, lodní výlet podél strmých bílých útesů, ráj fotografů, letovisko PORTO VECCHIO na
východním pobřeží, bílé pláže jako v Karibiku, koupání
8. den: oblast Porto-Vecchio, dvouhodinový pěší výlet
k vodopádu Piscia di Gallo (vysoký 70 m), městečko
ZONZA, průsmyk Col de Bavella s fantastickými výhledy na okolní hory, turistika s výstupem, PORTO-VECCHIO, prohlídka města, nákupy
9. den: ráno/dopoledne odjezd do přístavu Bastia, trajekt do Livorna
10. den: příjezd do Brna v dopoledních hodinách (Ti)
Ubytování: Moderní areál MARINA D´ERBA ROSSA
přímo u písečné pláže – mobilhomy pro 2–4 osoby (2 ložnice – jedna s manželskou postelí a druhá s 2 oddělenými
lůžky, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, příslušenství, klimatizace, balkón se zahradním nábytkem). Vratná kauce 100 €/MBH/pobyt. V areálu k dispozici bazén, hřiště, tenisové kurty, mini-golf, obchůdky,
bar a restaurace. Klienti nejsou v mobilhomech doobsazováni. Pokud si zájezd zakoupí dva klienti, jsou v mobilhomu sami.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, trajekt Livorno-Bastia a zpět, přístavní poplatky, 7x 2–4lůžkový mobilhome
s příslušenstvím, ložní prádlo, služby průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, ručníky, závěrečný úklid, lodní plavby a vstupy (cca 60 €).
Příplatek 3.990/5.790 Kč za 1lůž. pokoj červen/září.
Příplatek 3.990 Kč za 7x večeři.
Příplatek 320 Kč komplexní pojištění.
Příplatek 400 Kč za svoz z Prahy.
CK si vyhrazuje právo využití svozu Student Agency Praha-Brno-Praha (dle počtu osob).

Opevnění Couvertoirade, města templářů

*4.7.–11.7.
11.8.–18.8.

letecky
busem

25.990,12.890,-

92–033
92–032

1. den: odjezd z Prahy v 15 h (Pl a po trase, svoz od 4 osob:
HK, Pa; Br za 400 Kč), přes SRN
2. den: údolím Rhôny, krajinou Languedocu, pobyt na
plážích La Grande-Motte, koupání a odpočinek ve
Lví zátoce, místní dopravou do Montpellier, katedrála St-Pierre, park s vodním pavilonkem, Opera Corum
3. den: turistika v předhůří Cévennes – , Svatojakubská cesta a přírodní park Haut Languedoc: aragonitová jeskyně Clamouse, St-Guilhelm-le-DÉsert,
městečko na Svatojakubské cestě sevřené horami, románský klášter, kratší výstup na zříceninu hradu nebo koupání v zálivu řeky Hérault u středověkého mostu Pont-du-Diable, LA COUVERTOIRADE, opevněné městečko
templářů, variantně celodenní koupání
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), vinařským krajem Pezenas, Narbonne, někdejší hl. město této části římské Galie, horreum
(podzemní římské sýpky), katedrála St-Just et St-Pasteur
a Arcibiskupský palác, opatství Fontfroide, gotický kostel, ubytování, večer ochutnávka místních specialit
a vín Fitou a Corbières
5. den: PERPIGNAN, metropole vévodství Roussillon,
hrad mallorských králů, katedrála, cesta krajem Roussillon; městečko PRADES, Saint-Michel-de-Cuxa katalánský klášter z 9. st., pobřeží Côte Vermeille, zde Pyreneje
padají do moře, COLLIOURE, město Mattisových barev,
královský hrad, úzké křivolaké uličky, mys Rederis, Vaubanova pevnost, výhledy na moře, městská pláž, dle počasí možnost koupání nebo ELNE, katedrála Sv. Eulálie
s krásnou rajskou zahradou)
6. den: fakult. výlet podhůřím Pyrenejí za katarskými hrady: kraj Corbières (vinice, voňavé porosty garrigue)
a turistika k hradům: Peyrepertuse, fantastický výhled
do kraje, hrad a malebné vesnice, Quéribus na skalním
útesu, návrat na koupání, variantně celodenní koupání
na Port Barcarēs, fakult. večeře
7. den: celodenní cesta do Pyrenejí: horské městečko
VILLEFRANCHE DE CONFLENT, Vaubanova pevnost, varianty programu: individuální procházka k jeskyním s prohlídkou nebo místním taxi k opatství Prieure de Serrabone
pod horou Canigou (2.784 m), přírodní scenérie a návštěva kláštera Saint-Martin-du-Canigou, fakult. cesta „žlutým vláčkem“ Le Petit Train Jaune z r. 1910,
úzkokolejka vede roklemi, viadukty až do pohoří Cerdagne, jedinečný zážitek, úchvatné výhledy, turistika horským údolím nebo relax v horské osadě a návštěva termálních lázní, večer VILLEFRANCHE, možnost večeře,
odjezd večer
8. den: příjezd do Prahy odpoledne
V termínu od 4.7. letecká 8denní varianta s obdobným
programem. Podrobné info v CK nebo na www.geops.cz.
Cena zahrnuje dopravu busem, 5x hotel (2lůž. pokoje),
průvodce; nezahrnuje kompl. pojištění, příp. pobyt. taxu, fakultativní služby, místní dopravu a vstupné (80 €).
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.800 Kč za hotel*** v Perpignanu.
Příplatek 890 Kč za 5x snídani.
Příplatek 600 Kč za fakult. večeři.
Příplatek 690 Kč za fakultativní výlet 6. dne (od 15 os).
Příplatek 256 Kč za
komplexní pojištění.

španělsko  • francie
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Tajemný katarský hrad Quéribus

Korsické pláže

D — Pobyty u moře s výlety

Mallorca
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Vaubanova pevnost bdí nad přístavem v Antibes

Port Grimaud

D11

Kouzlo Provence i na kole
Divoká, úchvatná příroda nejjižnějšího cípu Francie. Pobyty v letovisku Giens s možností poznávacích výletů
nebo cyklistických výletů.
7.6.–16.6.
21.6.–30.6.
23.8.–1.9.

*8.990,*8.990,*8.990,-

8.490,8.490,8.490,-

92–485
92–486
92–487

D — Pobyty u moře s výlety francie • ŠPANĚLSKO

Relaxační program s výlety a koupáním
1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Be, Pl, svoz od 6 osob:
Li, Ja, MB; 350 Kč – HK, Pa, Ko, Br, Ji)
2. den: poloostrov Giens, ubytování a odpočinek
3. den: možnost koupání, vycházka do městečka GIENS
4. den: koupání, podvečer městečko GRIMAUD se středověkým hradem, PORT-GRIMAUD s malebnými kanály, večer osvětlené ST. TROPEZ, prohlídka přístavu a městečka s proslulou četnickou stanicí, citadela
5. den: koupání, trh v GIENS, výlet do tradiční vinařské farmy, možnost ochutnávky a nákupu vína, muzeum sontonů – typických provensálských figurek, klimatické lázně HYÉRES, náměstí s trhem, zřícenina hradu
6. den: možnost návštěvy parfumerie v GRASSE, cesta
kolem kaňonu Verdon s okouzlujícími výhledy, vesnice
AIGUINES se zámkem, jezero Sv. Kříže, koupání, zastávka v MOUSTIERS-ST-MARIE, vesnice v rokli
7. den: Cassis, rybářské vesničky se zátokami, fakult.
lodí kolem pobřeží, koupání
8. den: fakultativně individuální návštěva ostrova Por
querolles, var. koupání nebo zapůjčení kola.
9.–10. den: odjezd
do ČR, návrat
dopoledne (Cp)
V případě malého zájmu je
doprava pro oba typy zájezdu společná.

* Program pro cyklisty
1. den: odjezd z Prahy odpoledne (Be, Pl, svoz od 6 osob:
Li, Ja, MB; 350 Kč – HK, Pa, Ko, Br, Ji)
2. den: odjezd z Prahy (Be, Pl), ubytování na Giens
3. den: vyjížďka do TOULONU, přístav, koupání (60 km),
fakult. lanovkou na Mont Faron (584 m) s výhledem
4. den: po cyklostezce do kamenného města BORMES-LES-MIMOSAS, odtud zpět (40 km), nebo dále k pevnosti Bregançon a mezi vinicemi zpět (65 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 (20–45 km), koupání
7.–8. den: busem do La Ciotat, na kole přes vrchol do
Cassis (40 km), trasa s vyhlídkami na zátoky, koupání, fakul. výlet lodí na ostrov Porquerolles (20 km)
9.–10. den: odjezd z Giens, návrat do ČR dopoledne (Cp)
Cena zahrnuje dopravu busem včetně přepravy kol,
7x nocleh v 4lůž. mobilhomu (2x 2lůž. ložnice), cyklo
instruktor, výlety dle programu; nezahrnuje povinné
místní poplatky (5 €/os/týden), lodní lístek na Porquerol
les (18 €, 32 € včetně přepravy kola), fakult. akce, komplex. pojištění, půjčovné kol, vstupné a kapesné (60 €).
Vratná kauce 200 €/mobilhome.
Sleva 600 Kč za 5. osobu v mobilhomu.
Příplatek 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj v mobilhomu.
Příplatek 2.800 Kč/týden za půjčení elektrokola.
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

Chvilka oddychu a jedem...
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Klidná zátoka v Port Grimaud

A13

D12

Rozeklané útesy, horské vesničky na ”bidýlku”, hluboké kaňony jižní Francie inspirovaly nejednoho malíře,
ale i fotografa a režiséra. Kouzlo krajiny, atmosféra uliček a nádherné pláže si vás získají navždy. Pro milovníky
umění spolu s návštěvami galerií – Chagall, Matisse, Picasso, Léger, Renoir, Braque, Vasarely. Ubytování v hotelu v Nice a denně koupání na azurovém pobřeží.

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! Oblíbený zájezd je nyní rozšířen o delší
pobyt ve Španělsku s výlety za nejkrásnějšími místy pobřežního Katalánska.

Provence a krásy Azurového
pobřeží i letecky

A
B

21.9.–27.9.
22.9.–27.9.

busem
letecky

10.990,19.990,-

91–023
91–024

1. den: Program A) odjezd z Prahy v 15 h (Pl, svoz od
4 osob – HK, Pa za příplatek 300 Kč; Br za příplatek
400 Kč), transfer přes Itálii do Francie
2. den: Program A) ÉZE, vesnice na bidýlku a hrad s botanickou zahradou a výhledy na záliv, mondénní i starobylé NICE, jedinečné Chagallovo muzeum (Píseň písní),
variantně Matissovo muzeum či moderní galerie Musée
de Beaux‑Arts, historické centrum s tržnicemi, hradní
návrší; Program B) odpoledne odlet do NICE, koupání
a odpočinek na oblázkové pláži, hotel v NICE u MHD
3. den: celodenní pobyt v NICE – indiv. návštěva muzeí a galerií (viz 2. den), tržnice, staré město a koupání,
nebo cesta do CANNES, zastávka v CAGNES‑SUR‑MER,
jachtařský přístav se zámkem a pocta Renoirovi (muzeum, Domaine des Colletes), CANNES město filmových
festivalů s hradem a promenádami, celodenní volno na
oblázkových plážích, možnost výletu lodí na souostroví Lerins, turistika, krásné koupání na ostrovech
4. den: cesta do vnitrozemí, GRASSE, město parfémů,
katedrála, exkurze do parfumérky, GOURDON, městečko zvané „orlí hnízdo“, event. turistika kaňonem
řeky Loup nebo kamenná vesnička TOURETTES,
VENCE, Matissova kaple (Chapelle de Rosaires), podvečerní umělecké městečko St‑PAUL‑de‑VENCE, ateliéry a hospůdky jako Colombe d’Or (César, Modigliani) a Chagallův hrob, variantně relax na plážích v Nice
5. den: cesta do oblasti ANTIBES, romantický přístav,
hrad Grimaldi, kde žil Pablo Picasso, Muzeum Picasso,
provensálská tržnice, ochutnávka místní speciality „socca“, květinové uličky, variantně koupání na pláži pod
hradem, fakult. celodenní indiv. návštěva vodního
světa Marineland s jedinečnými mořskými živočichy,
představení delfínů, kosatek, mrožů a lachtanů, a nebo
největšího vodního parku Aqua‑splash na Azurovém pobřeží (12 tobogánů, bazén s mořskými vlnami,
relaxační bazény), VALLAURIS, vesnice keramiky, Picassova kaple, BIOT, rázovitá kamenná vesnice nebo muzeum Fernanda Légera, fakultativně večeře s vínem
6. den: dopoledne mondénní NICE nebo návštěva botanické zahrady Parc Phoenix, fontány, jezírka, muzeum asijské kultury, bambusový les, odpoledne B) individuální volno v Nice s možností návštěvy
galerií, odpočinku u moře nebo individ. výlet vlakem
do Monaca nebo Mentonu; A) odjezd, rozloučení s Azurovým pobřežím v poslední vesničce na bidýlku
ROQUEBRUNE‑CAP‑MARTIN, středověká vesnice spojená s životy slavných (Greta Garbo, Le Corbusier) s hradem, Le Corbusierova stezka a překrásné vyhlídky na
Monaco, noční přejezd
7. den: A) příjezd do Prahy dopoledne; B) odjezd na letiště, odlet individuálně a návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
s ohledem na počasí a změny letového řádu.
Cena A zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel (2lůžkové pokoje), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění,
ochutnávky, místní dopravu a vstupné (90 €).
Cena B zahrnuje letecky Pha‑Nice‑Pha, dopravu autobusem, 5x hotel (2lůžkové pokoje), 5x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, ochutnávky, místní dopravu a vstupné (90 €).
Příplatek A 3.200 Kč/ B 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A 750 Kč za 4x snídani, 600 Kč za 1x večeři
(A i B). Příplatek A 224 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek B 300 Kč za komplexní pojištění K5S.

Španělsko, Costa Brava
a Francouzská riviéra

21.6.–30.6.
28.6.–7.7.
30.8.–8.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne

12.990,14.490,13.990,-

92–488
92–489
92–490

1. den: odjezd z Prahy po poledni (HK, Pa, Pl, Br)
2. den: celodenní pobyt u moře na Costa Brava
3. den: Montserrat, horský klášter ležící v bizarním
skalnatém pohoří, BARCELONA– , metropole Katalánska, gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, bulvár Rambla
4. den: BLANES, jedinečná botanická zahrada, podél
romantického skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR,
starobylé městečko v malebném zálivu, možnost koupání na vyhlášených plážích, antické památky a pevnost
z 12. st. nad městem
5. den: FIGUERES, muzeum Salvatora Dalího, BESALÚ, založené Římany, románská architektura, středověký opevněný most, katalánské město GERONA se starobylým centrem a krásnou katedrálou a středověkými
uličkami plnými hospůdek
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, pal
movou Anglickou promenádou a pěknou pláží, knížec
tví Monaco-Monte Carlo, katedrála, 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 Špa
nělsku s polopenzí, 2x ubyt. v hotelu ve Francii, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné (cca 60 €).
Příplatek 2.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 360 Kč za 2x snídaně ve Francii.
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

Barcelona – Parc Industrial



Andalusie, moře
a památky UNESCO

svátek
svátek

23.990,23.990,-

A90

Barcelona je klenot Katalánska a perla světové architektury. Od gotických staveb až po moderní památky, vše je
zde k vidění. A obzvlášť stojí za prohlídku stavby katalánského architekta A.Gaudího, které Vás zavedou do snového světa měnících se tvarů a barev. Atmosféra města je okouzlující, obzvlášť v podvečerních hodinách, kdy
nutně musíte zajít na třídu La Rambla, abyste zažili chuť
zdejšího pulsujícího života. A když přidáte ještě výlet na
Montserrat, uvidíte a zažijete vše, co se dá.

Poznejte kouzlo nádherné krajiny Slovinska i Istrie, vysoké hřebeny Julských Alp, divoké vodopády, průzračné moře, romantiku horských i přístavních městeček.
Historie měst Koper, Piran, Pula, jeskyně Slovinského
krasu, výborná gastronomie a víno, průzračná voda
Jadranu a koupání v mořské vodě parku Laguna.

Barcelona a Montserat
s pobytem u moře

Využijte pobyt u moře s bohatými výlety za „nej“ Andalusie. Perly maurské architektury (UNESCO): Sevilla,
Cordóba, Granada s komplex maurských paláců Alhambra i nejstarší megalitické stavby Evropy, pravěké
jeskyně, bílé vesnice, Ronda, kolébka corridy a Gilbraltar. Ale také vína, sherry, tapas, mořské plody i rytmy
flamenca a na podzim též vyhřáté pláže, .to je Andalusie. Na jaře zažijete svátek patií v Córdobě a na podzim pouť San Miguel v Torremolinos.
2.5.–10.5.
26.9.–4.10.

D13

91–127
91–128

1. den: v pozdním odpoledni odlet do Španělska Praha
‑Malaga, transfer do hotelu
2. den: výlet do pohoří Torcal: ANTEQUERA s maurskou pevností a řadou kostelů, turistika v přírodním
parku El Torcal– – vápencové skály, jedna z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy, na jaře pozorování růžových plameňáků u Laguny Fuente de Piedra, návrat
3. den: olivová a mandloňová cesta přes NP Fuente de
Piedra do SEVILLY– , perly Andalusie, kdysi nejbohatší město Španělska, katedrála, věž La Giralda, Alcázar,
rezidence emírů, zahrady Reales Alcázares, radnice
a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz,
atmosféra obchodních uliček
4. den: cesta podél NP Doňana, JEREZ DE LA FRONTERA, město proslavené jezdeckou španělskou školou
a vínem sherry, ochutnání sherry, přístav EL PUERTO DE
SANTA MARIA, CÁDIZ, katedrála a zahrady, pozdrav
Atlantiku a bílému pobřeží Costa de la Luz, dle počasí a polit. situace návštěva GIBRALTARU, britské kolonie s pevností, Gibraltarská skála, fakult. terénními vozy
na vrchol (38 €), vyhlídka na Afriku, kolonie opic makaků, ubytování na pobřeží Costa del Sol
5. den: město RONDA, kolébka corridy a město Hemingwaye, býčí aréna a muzeum corridy, ochutnání místních
specialit a vín, cestou bílých vesniček „pueblos blancos“,
nahlédnete do geologického divu Andalusie propasti
Garganta del Chorro, ev. koupání na Costa del Sol,
návrat na ubytování, vystoupení flamenca (30 €)
6. den: fakult. maurská cesta na sever Andalusie, dolmen Menga– , zastávka v oblasti vína a keramiky azulejos Montilla, možnost nákupu specialit a vína, CÓRDOBA
– , židovská čtvrť, Mezquita (mešita přestavěná na katedrálu), kouzelné uličky, na jaře vyzdobená nádvoří na „
Slavnost pátií“, rozsáhlé zahrady, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh, variantně pohoda u moře v TORREMOLINOS a procházka podél pobřeží, návrat
7. den: celodenní výlet do města GRANADA– , jedno
z nejkrásnějších měst světa, prohlídka komplexu paláců,
pevností a zahrad maurských vládců – Alhambra a zahrady Generalife– , jedinečná maurská architektura
(využití světla, vody a ornamentů); překrásný Lví dvůr,
královský palác, uličky Albaicínu a maurská historie,
cesta krajem bílých horských vesniček „Las Alpujarras“, LOJA a vyhlídky na pohoří Sierra Nevada, návrat
8. den: po pobřeží Costa del Sol na „Balkón Evropy“ a za
bílými vesničkami, FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty), místní trhy, maurská zřícenina s výhledy, pravěká jeskyně Cuevas de Nerja, nazývaná „přírodní katedrála Andalusie“, vyhlášené pochoutky tapas, MALAGA, přístav od
dob Féničanů, katedrála přezdívaná Jednoruká, hrad Alcazaba se zahradami, ruina hradu Castillo de Gibralfaro, večerní atmosféra, transfer na letiště, odlet pozdě v noci
9. den: přílet do Prahy k ránu
Cena zahrnuje letenku Praha-Malaga-Praha, dopravu místním busem, 7x hotel (2x vnitrozemí, 1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 7x snídaně, 6x večeře, průvodce.
Příplatek 3.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 700 Kč záloha za vstupné a rezervaci do Alhambry.
Příplatek 800 Kč za výlet do Cordóby (doprava).
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

A
B
A
B
A
B
A
B

24.5.–2.6.
25.5.–1.6.
31.5.–9.6.
1.6.–8.6.
19.7.–28.7.
20.7.–27.7.
6.9.–15.9.
7.9.–14.9.

busem
letecky
busem
letecky
busem
letecky
busem
letecky

10.990,18.990,10.990,18.990,13.490,21.490,10.990,18.990,-



Krásy Jadranu a Istrie,
pobyt v Mořské Laguně

92–491
92–492
92–493
92–494
92–495
92–496
92–497
92–498

1. den: program A odjezd z ČR v dopoledne (Praha, Br,
Ji, Hu, Be, Ro, Pl)
2. den: příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme – poblíž Barcelony, v odpoledních hodinách ubytování, volný program (možnost koupání), program B odlet z Prahy,
přílet do Španělska a transfer k ubytování, dále společný program A i B
3. den: BARCELONA gotická „Gotická čtvrť“, katedrála Svaté Eulálie, čtvrť El Born, kostel Santa María del Mar,
odpoledne volný program – možno využít k návštěvě
„Poble Espanyol nebo jedinečného L´Aquarium (mořské akvárium), návrat na ubytování
4. den: pobyt u moře, individuální volno, v rámci volných
dnů je možno zajistit výlety dle aktuální nabídky
5. den: výlet do pohoří Montserrat, klášterní komplex a bazilika je nejvýznamnějším poutním místem Katalánska, černá socha Panny Marie Montserratské
– patronky Katalánska, pěší procházky (křížová cesta),
překrásné přírodní scenérie při pohledu do údolí řeky Llobregat, odpoledne návrat
6. den: pobyt u moře, individuální volno
7. den: BARCELONA modernistická – nejznámější stavba geniálního katalánského architekta A.Gaudího – Sagrada Família, býčí aréna, Arc de Triomf, Placa Catalunya, Passeig de Grácia (Gaudího domy: Casa
Batlló, Casa Milá – La Pedrera), nejvýznamnější modernistické památky města, Nou Camp – stadion FC Barcelona (fakultativně prohlídka), Placa d´Espanya, Palau
Nacional, olympijský stadion, vrch Montjuic, vyhlídka
(panorama města, přístav), královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba, přístav, individuální volno k prohlídce středu města – např.: moderní přístav sportovních
lodí, nejznámější ulice La Rambla s pouličními umělci
a živými sochami, Placa Reial, tržnice la Boquería, jedinečná večerní podívaná pod širým nebem: „Barcelonské fontány“ (Font Mágica) – hra hudby, barevných
světel a vody, v nočních hodinách návrat na ubytování
8. den: pobyt u moře, individuální volno
9. den: volný program (možnost koupání). Program A:
v odpoledních hodinách odjezd do ČR, program B: transfer na letiště a odlet do ČR
10. den: program A: příjezd do ČR odpoledne (Id)
Cena zahrnuje program A dopravu luxusním autokarem z/do ČR, program B leteckou přepravu – Praha/Španělsko/Praha, letištní taxy a poplatky, transfer
do/z hotelu, A+B: dopravu klimatizovaným vlakem či
autokarem během programu, 7x hotel*** na pobřeží Costa Brava/Marasme (2lůž. pokoje s přísl.) , 7x polopenzi, průvodce; neobsahuje komplexní pojištění, příp.
pobytovou taxu, místní dopravu, vstupy a fakultativní
služby (80 €).
Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.
Příplatek 3.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek A 320 Kč za komplexní pojištění.
Příplatek B 400 Kč za komplexní pojištění K5S.

2.9.–8.9.

po–ne

10.590,-

91–157

1. den: odjezd z Prahy ve 22 h (dále ČB a po trase, svoz
od 4 os.: z HK, Pa za 300 Kč; Br za 400 Kč), noční přejezd
přes Rakousko do Itálie
2. den: zastávka ve středověkém městečku CIVIDALE
DEL FRIULI na úpatí Julských Alp, město založené Césarem, kde se ještě mluví furlanštinou, historické centrum,
středověké uličky, paláce, katedrála (Duomo), úžasné
výhledy, Ďáblův most, romantický zámek DUINO na
skále nad mořem, prohlídka, dojezd na hotel s lázněmi
v PORTOROŽI, relax a koupání v mořských lázních
3. den: pobyt u moře na pláži, využití hotelových mořských lázní Laguna, bazény, masáže, wellness nebo krátký výlet do MIRAMARE, novogotický zámek s parkem,
který postavil arcivévoda Maxmilián I. Habsburský pro
svou ženu Charlotu a byl oblíbeným místem císařovny Sissi, solná pole v SEČOVLJE, exkurze těžby mořské soli
v salinách, návrat a pobyt u moře nebo lázních, odpolední nebo večerní procházka do romantického rybářského přístavu PIRAN s úzkými uličkami a promenádou,
náměstí Tartinijev trg, kavárny, cukrárny, rybí restaurace
4. den: dopoledne koupání, světoznámá chovná
stanice LIPICA, bílí koně a španělská jezdecká škola,
DIVACA, návštěva krásné jeskyně a vápencových skal Divaška jama, dle času zastávka v přístavu KOPER, historické centrum, promenáda, variantně celodenní pobyt
v mořských lázních a na plážích, koupání
5. den: fakultativní výlet za krásami pobřeží Istrie
a ostrovy Brijuni (od min. 20 osob), ochutnávka místních vín, podél pobřeží Istrijského poloostrova POREČ,
středověké centrum s historií od dob římských, raně
křesťanská Eufrasimova bazilika s překrásnými mozaikami, výlet lodí na Brijunské ostrovy, přírodní park Veliki Brijun (cca 5 h, min. 15 osob), loď, vláček po ostrově,
procházky, koupání, zoo) nebo variantně PULA, centrum
Istrie, kterým prošla historie od nejstarších dob, ale i velikáni lidstva jako Dante, Michelangelo, zachovalý amfiteátr, Slavobrána Sergiů, muzea, a pro zájemce cesta
na nejjižnější cíp Istrie, PREMANTURA a turistika podél pobřeží na útesech přírodního parku Kamenjak
a malé pláže, pozdější návrat na večeři, variantně PORTOROŽ, koupání, park s galerií v přírodě Forma Viva a individuální výlet lodí do malebného přístavu ISOLA
6. den: dopoledne koupání a pobyt u moře, odpoledne LUBLAŇ, slovinská metropole na říčce Lublanici,
hrad z 12. století s výhledy na Alpy, Trojmostí a secesní
budovy, odkaz architekta Jože Plečnika, útulné hospůdky, možnost večeře a vína na rozloučenou, noční přejezd
7. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 4x hotel Vile
Park*** s lázněmi Laguna, 4x polopenzi, průvodce, nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu,
fakult. služby, místní doprava a lodě, vstupné (60 €).
Příplatek 1.800 Kč
za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.800 Kč
za výlet lodí na Brijun
(min. 15 os.)
Příplatek 500 Kč na
dopravu bus výlet
5. den (min. 20 os.)
Příplatek 224 Kč za
komplexní pojištění.

španělsko  • chorvatsko

A74

Zámek Miramare

D — Pobyty u moře s výlety

Malaga
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Subtropická vegetace, průzračná voda Jadranu...
Pobyt na ostrově Vis s výlety na Biševo a Ravnik

Poznáte jedinečné přírodní krásy NP Chorvatska.
Vykoupete se pod vodopády řeky Krka, projdete soutěskou Paklenica, navštívíte města Zadar a Šibenik.

D — Pobyty u moře s výlety

chorvatsko a ostrovy

Ostrov Vis, poklad Dalmácie
21.6.–30.6.
28.6.–7.7.
23.8.–1.9.
6.9.–15.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

13.590,13.690,13.690,12.690,-

92–499
92–500
92–501
92–502

1. den: odjezd v odpoledne z ČR (HK, Pa, Pha, Br)
2. den: SPLIT– , Diokleciánův palác, plavba Jader
ským mořem kolem ostrovů Brač, Hvar, Šolta na ostrov
Vis, městečko VIS, ubytování v Komiži, koupání
3. den: pobyt u moře, KOMIŽA pod horou Hum, benediktinský klášter a citadela, pevnost s rybářským muzeem, milovníci humrů ocení návštěvu Konoby Jastožera
4. den: fakultativní lodní výlet na ostrůvek Biševo,
pole levandule a rozmarýnu, fantastická Modrá jeskyně
5.–6. den: pobyt u moře; výlet do Titovy jeskyně
v hoře Hum, prastaré městečko VIS, zbytky řeckého hřbitova, římských lázní, pobřežní promenáda s letními sídly
a paláci např. Česká vila, archeologické muzeum, kaštel
7.–8. den: pobyt u moře, fakultativní výlety: ostrůvek
Ravnik, krásné zátoky na jižním pobřeží – přírodní památka Stiniva, pláž Srebrena, zátoka Stončica; panoramatická jízda ostrovem, na jehož svazích se pěstují
známá vína Vugava a Plavac, fakultativně ochutnávka likérů, vín a tradičních pokrmů, malebné zátoky, jeskyně,
písečné pláže, koupání
9.–10. den: trajekt, plavba Jaderským mořem do Splitu,
návrat do ČR dopoledne
Ubytování: hotel Biševo u oblázkové pláže, Komiža, snídaně bufet, večeře výběr z menu, salátový bufet.
Cena zahrnuje dopravu busem, trajekt Split-Vis-Split,
7x hotel (2lůž. pokoje s klimatizací), 7x polopenze, pobyt. taxu, průvodce; nezahrnuje komplex. pojištění
(320 Kč), vstupné a fakult. služby.
Příplatek 2.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 400 Kč/os. v pokoji s balkonem, 750 Kč/os.
v pokoji s balkonem na mořskou stranu.

Dalmátské pobřeží a tiché souznění vln

Ostrovy Kornati kam až oko dohlédne

Vodopády řeky Krka nechybí v žádném filmu o Vinnetouovi

D16

Chorvatsko, národní parky

B
A, E
B, C
A, E
A, E
B, C

14.6.–23.6.
28.6.–7.7.
5.7.–14.7.
23.8.–1.9.
30.8.–8.9.
6.9.–15.9.

pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne
pá–ne

11.390,12.390,12.590,12.390,11.790,11.390,-

Krásy Chorvatska

92–503
92–504
92–505
92–506
92–507
92–508

termín

dospělý

přistýlka

*21.6.–30.6.
28.6.–7.7.
5.7.–14.7.
16.8.–25.8.
23.8.–1.9.
*30.8.–8.9.

10.690,10.890,10.990,10.990,10.890,10.690,-

9.990,9.990,10.390,10.390,9.990,9.990,-

92–509
92–510
92–511
92–512
92–513
92–514

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
4.–5. den: ŠIBENIK– , prohlídka, výhledy z pevnosti
sv. Anny, katedrála sv. Jakuba, renesanční radnice, biskupský palác, tržnice, NP Krka, koupání pod vodopády a kaskádami, ochutnávka likérů, fakultativně
lodí na Kornatské ostrovy s rybím piknikem (30 €), zastávka u jezera Telaščica, koupání, procházka k útesům
6. den: polodenní výlet do ZADARU, prohlídka histo
rického centra, tržnice, individuální volno a koupání, večerní návštěva Biogradu s nádhernou promenádou
7. den: celodenní výlet po pohoří Velebit, Paklenická
soutěska, jeskyně Manita peč, koupání
8.–9. den: koupání, v termínech s* návštěva SPLITU–
a TROGIRU– , volno, v podvečer odjezd do ČR
10. den: příjezd do ČR ráno (Na)
Ubytování: hotel Alba*** ve Sv. Filipu a Jakovu (4 km
od Biogradu), balkon. Hotel se nachází 110 m od pláže.
Cena zahrnuje dopravu autobusem vč. výletů, 7x hotel, 7x polopenzi (bufet), pobytovou taxu, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění, fakul. výlety a vstupné (60 €). Příplatek 150–250 HRK vstup Plitvická jezera.
Příplatek 2.250 Kč/2.450 Kč za 1lůž. pokoj u termínu
od 21.6. – výhled do parku / výhled na mořskou stranu.
Příplatek 3.900 Kč/4.200 Kč za 1lůž. pokoj v ostatních
termínech – výhled do parku / výhled na mořskou stranu.
Příplatek 900 Kč za pokoj s výhledem na moře.
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

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 v pohoří Velebit, pro
cházka divokou přírodou kaňonů Velké Paklenice
3. den: pobyt u moře, fakult. podvečerní ZADAR
4. den: celodenní pobyt u moře nebo výlet do NP Slapo
vi Krke s proslulými vodopády, kaskádami a jezírky,
možnost koupání, fakultativně lodí na ostrov Visovac,
františkánský klášter s exemplářem Ezopových bajek
z 15. st., vodopád Skradinski buk s kaskádami, koupání
5.–6. den: ŠIBENIK– , historické centrum, pobyt u moře, SPLIT– , staré město, Diokleciánův palác, pobřežní promenáda, TROGIR– , středověké město
s krásnou románskou katedrálou, archeologické naleziště Salona
7. den: pobyt u moře, fakultat. lodí do NP Kornati
8.–9. den: pobyt u moře, NP Plitvická jezera– s vodopády, kaskádami a jezírky, krajina z filmů o Vinnetouovi
10. den: příjezd do Prahy kolem dopoledne
Ubytování: hotel*** ve Vodici s bazénem.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 7x hotel, 7x polo
penzi, pobytovou taxu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, výlet do Zadaru (190 Kč), vstupné (cca 60 €).
Příplatek 2.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 190 Kč za autobus. dopravu na výlet do Zadaru.
Příplatek 320 Kč za komplexní pojištění.

Tak šlapeme. Na vrchol je to kousek.

Cestovní pojištění UNIQA
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Chánia, bývalé hlavní město Kréty

D18

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.

Kréta nás zahrne mýty, legendami a dějinami jako snad
žádný jiný z řeckých ostrovů, uvítá nás rozeklanou
a dramatickou krajinou a nabídne nám členité pobřeží, hory a soutěsky. Přírodním krásám Kréty může snad
konkurovat jedině bohaté kulturní dědictví, nejslavnější památka po slavné mínojské civilizaci palác v Knóssu
a nejtajemnější sopečný ostrov Santorini.

Moře a krásy Černé Hory
s výletem do Albánie

4.7.–14.7.
8.8.–18.8.
5.9.–15.9.

čt–ne
čt–ne
čt–ne

14.490,14.990,13.990,-

92–515
92–516
92–517

1. den: odjezd z Prahy ráno (Po, HK, Pa, Ji, Br, Bla), transfer přes Slovensko a Maďarsko
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 na ubytování v aparthotelu v okolí Budvanské riviéry, odpolední koupání
4. den: pobyt u moře, pozdě odpoledne výlet do BUDVY, prohlídka
5. den: návštěva města duchů STARI BAR, kouzelné
Skadarské jezero, koupání, sladkovodní i mořské ryby,
ptačí rezervace, fakult. projížďka po jezeře, fakult. fish-piknik, krátká zastávka u poloostrova sv. Stefan, perly
Jaderského moře
6. den: Boka Kotorská, průjezd pohádkovým horským
údolím, horská vesnice Njeguši, sušárna vyhlášeného
njegušského pršutu, pro zájemce za příplatek ochutnávka pršutu a sýra, pohořím NP LOVČEN, mauzoleum vladyky Njegoše, CETINJE, býv. hlavní město, klášter
7. den: celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI,
koupání na vyhlášené Veliké Pláži
8. den: malebná zátoka Boka Kotorská, město
KOTOR– , hradby a katedrála, fakul. lodí kolem romantického města PERAST, fakul. lodí ostrov Gospa,
poutní kostel, plavba kolem ostrůvku Mamula s unikátní
mořskou pevností, mořská jeskyně Plava Špilja, koupání
na přírodní pláži s fish-piknikem
9. den: pobyt u moře, fakult. výlet do albánské
ŠKODRY s pevností, mešitou a katedrálou sv. Štěpána,
pobyt u moře
10.–11. den: historický DUBROVNÍK– , fakultativně
lodí na ostrov Lokrum, možnost koupání, večerní posezení a rozloučení, noční přejezd přes Rakousko, návrat do ČR
Ubytování: 1x penzion u Mostaru a 7x hotel*** s polopenzí (2lůž. pokoje s přísluš.) v okolí Budvanské riviéry.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 8x nocleh, pobyt.
ta xu, vedoucí zájezdu, 8x polopenze; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné, ochutnávky, fish-piknik, fakultativní a lodní výlety (cca 90 €).
Příplatek 4.200 Kč za 1lůžkový pokoj v hotelu u Budvy.
Příplatek 352 Kč za komplexní pojištění.

Ostrůvek Svatého Štefana

Bájný ostrov Kréta a moře

7.6.–17.6.

pá–po

24.990,-

92–518

1.–2. den: odlet z Prahy na Krétu; pobyt u moře
3. den: HERAKLION, hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty, KNÓSSOS, nejvýznamnější archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko mínojské kultury
s proslulým labyrintem
4. den: výlet na jižní stranu ostrova, Hagia Triáda –
královský palác z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží Kréty, GÓRTYS, zbytky významného antického města, FESTÓS, starověké středisko se zbytky královského
paláce, malebné zátoky u vesničky MÁTALA
5. den: turistika nejdelší evropskou soutěskou Samaria (300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“
2–3 m široká), fakultativní plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE, pro účastníky výletu bude snídaňový balíček místo snídaně
6. den: pobyt u moře
7. den: výlet na východní stranu ostrova, Diktéo
Ándro – krápníková jeskyně, mytologické rodiště nejvyššího boha Dia, planina Lassithi, náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny, ruiny antického města LATÓ, malebná horská vesnička KRITSÁ,
historické městečko ÁGIOS NIKÓLAOS, jedno z nejpůvabnějších městeček nad zátokou Mirabello
8. den: výlet na západní stranu ostrova, RETHYMNO, stavby benátského i tureckého typu, CHÁNIA,
město s úchvatnou polohou mezi majestátními horami
a akvamarínově modrým mořem
9. den: pobyt u moře, fakultativně (cca 130–160 €)
lze navštívit ostrov SANTORINI, nejjižnější ostrůvek
souostroví Kyklady, jehož střed tvoří ohromný mořem
zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož
vrcholy jsou posety bílými stavbami měst THIRA‑OIA
(pro účastníky výletu – snídaňový balíček a studená večeře)
10. den: pobyt u moře
11. den: odlet do Prahy
Cena zahrnuje leteckou přepravu Praha-Kréta-Praha,
letištní taxy, 10x hotel, 10x polopenzi (dle času letu), výlety dle programu, průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, fakultativní služby a vstupné
Příplatek 550 Kč za komplexní pojištění K5S.

Santorini – modrá a bílá

D19

Řecko a Korfu, moře
a starověké památky
Poznejte krásy starověkého Řecka, prosluněné země
olivovníků plné antických a byzantských památek, a ostrova Korfu, jehož nádherné pláže přímo vyzývají ke
koupání. Navštívíme kláštery Meteora, proslulou delfskou věštírnu, dvě města Athény a Kerkyru, Mykény,
Olympii i známé letovisko Parga a Albánii.
19.9.–29.9.

apartmán
20.990,-

hotel
22.990,-

92–519

1. den: přílet na Korfu
2. den: přejezd na řeckou pevninu, skalní kláštery
v METEOŘE– , v minulosti těžko dostupné kláštery na
skalních „věžích“
3. den: DELFY– , proslulý archeologický areál, Apollónův chrám, záhadná kruhová stavba Tholos, OSIOS
LOUKAS– , věhlasný byzantský klášter
4. den: ATHÉNY– , metropole Řecka, která si z dob
své největší slávy zachovala množství památek, Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.
5. den: poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV,
archeologický areál starého KORINTU se zbytky chrámu,
EPIDAUROS– , posvátný okrsek boha lékařství Asklépia
s největším divadlem v Řecku, MYKÉNY– , hlavní středisko mykénské kultury, vykopávky mohutného paláce
6. den: OLYMPIA– , významný archeologický areál
a muzeum, přejezd na ostrov Korfu
7. den: pobyt u moře na Korfu
8. den: cesta po ostrově Korfu: hlavní město ostrova KERKYRA– s pevnostmi a byzantskými kostely, poloostrov Kanoni, Achillion, zámeček císařovny Sissi,
západní pobřeží – PALEOKASTRITSA, jeden z nejkrásnějších koutů ostrova, malebná zátoka se spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři, vyhlídka na Angelokastro, zříceniny byzantské pevnosti na skalisku nad
pobřežím, vyhlídka Bella Vista
9. den: pobyt u moře, nebo fakult. výlet do Albánie
10. den: pobyt u moře, nebo fakult. výlet na řecký ostrov
PAXOS a skalisky obehnaný Antipaxos
11. den: odlet do Prahy
Cena zahrnuje dopravu letecky na Korfu a zpět, dopravu
po Řecku autobusem, letištní taxy a poplatky, 4x nocleh
v Řecku v hotelu se snídaní, 5–6x nocleh v apartmánech
nebo v hotelu Alkyon na Korfu s polopenzí (klimatizace,
bazén), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, večeře, vstupné (cca 90 €)
Příplatek 1.200 Kč za 1lůžkový pokoj na okruhu (4 noci), 2.890 Kč za 1lůž. pokoj na Korfu v hotelu (5–6 nocí).
Příplatek 1.200 Kč za 4x večeři (při okruhu Řeckem).
Příplatek 550 Kč za komplexní pojištění K5S.

černá horA • albánie • řecko

D17

Akropolis v Athénách

D — Pobyty u moře s výlety

Domy svítící bělobou v Černé Hoře

Chrámy v areálu Delfy doplňují koupání na ostrově Korfu
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Bělostné pláže ostrova Zakynthos

D20

D21

Romantické pobřeží, průzračné moře, krásné pláže
řeckých ostrovů, vesničky, kláštery, výborná řecká kuchyně a milí pohodoví lidé.

Pobyt na mramorovém ostrově Paros pro romantické duše, které láká pohádkové prostředí řeckých
„ostrovů snů“. Pokud vás omrzí pláže ostrova, můžete se toulat bílými městečky či kláštery (pěšky, na kole či skútru). Lodní výlety nás zavedou na Kykladské
souostroví: na domnělou Atlantidu ostrov Santorini s kalderou, na Délos s antickým velkoměstem nebo na Mykonos s větrnými mlýny. Nadchne i perla minojské kultury v Knossos a potěší letecká doprava.

Řecké ostrovy – Lefkada,
Kefalonie, Zakynthos
D — Pobyty u moře s výlety řecké ostrovy • turecko

Kréta

A
B

17.9.–29.9.
*19.9.–28.9.

busem
letecky

17.590,25.490,-

92–520
92–521

1. den: program A: odjezd z ČR v odpoledne
2. den: A: příjezd do Itálie, noční trajekt do Řecka
3. den: A: vylodění v řecké Igoumenitse, městečko
PARGA, někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského, výhledy na benátský hrad a pláž Valtos, středověké uličky bývalé turecké čtvrti a výstup na útes Zalongo se sochami, přejezd na ostrov Lefkada na ubytování,
B: odlet z Prahy do Prevezy, odjezd na ostrov Lefkáda, ubytování, dále společný A i B
4. den: pobyt u moře, koupání, odpočinek
5. den: okruh ostrovem Lefkada: benátská pevnost Santa Maura, neobydlený klášter Faneromeni s výhledy,
horská vesnička KARYA, západní pobřeží – písečná pláž
Kathisma, koupání, Vassiliki, středisko windsurfingu
6. den: pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy
Scorpios a Meganissi, jeskyně Papanikolis, koupání,
ostrov Meganissi, městečko Spartochori, lodí kolem
ostrova Scorpios řeckého magnáta A. Onassise
7. den: trajekt na hornatý ostrov Kefalonie, odpočinek
u moře, volný den ke koupání
8. den: výlet za poznáním ostrova Kefalonie: klášter Sv.
Gerasima, návštěva vinařství Robola, krápníková jeskyně Drogarati, částečně zatopená jeskyně Melissani,
oběd v přístavu AGIA EFIMIA, výhledy na sousední ostrov Ithaka – domov Odyssea, pláž Myrtos, prý nejkrásnější pláž Středomoří, prohlídka Argostoli, letoviska
s úzkými klikatými uličkami
9. den: trajekt na Zakynthos, při plavbě budou k vidění
Modré jeskyně, odpočinek u moře, koupání
10. den: celodenní okruh po ostrově Zakynthos: hl.
město ZAKYNTHOS, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýsia, bývalý strážní hrad nad městem, možnost oběda v tradiční vesnici KATASTARI, pláž Navagio se ztroskotanou obchodní lodí, klášter Anafonitria, vesnice
EXOCHORA, nejstarší olivovník na ostrově
11. den: přesun do starověké OLYMPIE– , posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry, program A: v podvečer nalodění
v PATRASU na trajekt do Itálie, B: odpoledne odjezd na
ubytování v okolí Athén
12. den: A: plavba Středozemním mořem a přejezd Itálií,
B: transfer na letiště do Athén a odlet do Prahy
13. den: A: předpokládaný návrat do ČR brzo ráno
Cena zahrnuje A: dopravu autobusem, trajekt do Řecka
a zpět (polohovací sedadla); B: let. přepravu Praha-Preveza, Athény-Praha, transfery z/na letiště, let. taxy, dopravu autobusem po Řecku; dále A i B: trajekty při přejezdech, 8x/*9x hotel **/*** – 2lůžk. pokoje s přísluš.
(4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na
ostrově Zakyntos, u termínu s * navíc 1x tranzitní ubytování), 8x/*9x snídani, průvodce; nezahrnuje komplex.
pojištění, příp. pobyt taxu, vstupné, fakult. lodní výlety.
Příplatek 3.700 Kč/*4.100 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 3.100 Kč za 8x večeři (pro A i B).
Příplatek 1.600 Kč za 4lůž. kabinu na trajektu tam i zpět.
Příplatek 650 Kč/*500 Kč za komplexní pojištění K5S.

Bílé domky ostrova Santorini kontrastují Řecko
s modrou
oblohou
– Zakynthos
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Kyklady, ostrovy snů
Paros, Santorini, Mykonos

13.9.–22.9.

pá–ne

28.990,-

92–523

1. den: ráno odlet na Krétu, Pha – Iraklio, transfer do
hotelu, prohlídka krétské metropole IRAKLIO, benátské
hradby a pevnost, bazary a muzeum minojské kultury, fakult. výlet místní dopravou do KNOSSU– , palác minojských králů, Daidalův labyrint
2. den: lodí na ostrov Santorini, transfer na hotel, návštěva starověkého minojského města AKROTIRI a prohlídka metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce
3. den: atmosféra městečka FIRA nebo fakult. plavba
po kaldeře (25 €) a výstup na kouřící sopku Nea Kameni, koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni, výlet místním busem do nejfotogeničtějšího městečka v Řecku OIA, západ slunce nad kalderou
4. den: plavba na ostrov Paros, centrum Kykladských
ostrovů, transfer na penzion v letovisku PARIKIA, (hlavní
město ostrova), bílé městečko s obchůdky, taverny, diskotéky i půjčovny kol, skútrů a aut, koupání na písečné
pláži cca 50 m od pensionu, procházka uličkami PARIKIE
5. den: pobyt u moře nebo polodenní fakultativní výlet
lodí na ostrůvek Antiparos s proslulou krasovou jeskyní, pevnost na obranu proti pirátům
6. den: pobyt u moře, variantně fakult.výlet místním busem po ostrově Paros, rybářské městečko NAUSSA, vnitrozemská vesnice LEFKES a mramorové lomy (cca 15 €)
7. den: pobyt u moře, fakultativně lodí na ostrov
Naxos, město CHORA, Apollónův chrám, koupání
8. den: pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet
na ostrov Mykonos, bílá architektura s modrými střechami, větrné mlýny, plameňáci a na posvátný antický
ostrov Délos– , zachovalé starověké antické město se
sochami lvů (cca 45 €)
9.–10. den: lodí na ostrov Kréta, IRAKLIO, nocleh v hotelu, transfer na letiště a odlet do Prahy
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Iraklio-Praha, let. taxy a poplatky, transfery z/na hotel, loď na ostrovy Santorini a Paros, 9x hotel/aparthotel se snídaní
(2x v Irakliu, 2x na Santorini, 5x na Parosu), průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakult.
služby, vstupné.
Příplatek 5.090 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 500 Kč za komplexní pojištění K5S.

Mykonos

Vám, kterým je Evropa těsná nebo máte
naše evropské puzzle již složené nabízíme...

DALEKÉ CESTY
ZA POZNÁNÍM

E1

Krásy turecké Kappadokie
s pěší turistikou
Oblast s asi nejkrásnější a nejzajímavější krajinou v Turecku, Kappadokie, vás okouzlí bizarními věžemi v sopečných tufech a divokými kaňony, Přidejte k tomu staré kláštery, jeskynní obydlí či podzemní města a je tu
obrázek této zajímavé oblasti Turecka.
27.4.–5.5.

so–ne

31.990,-

92–524

1. den: odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let Istanbul-Nevşehir, nocleh
2. den: vesnice GÖREME– , barevný svět skalních věží vymodelovaný v sopečných tufech dešťovou vodou, lidé zde vyhloubili řady obydlí a kostelů, průchod Malým
údolím lásky s krásnými věžovitými útvary, vyhlídky nad
údolím Göreme, Open Air museum – kostely s nádhernými freskami– , turistika v Meskendir Valley a Red
Valley, panoramatická terasa s vyhlídkou, možnost výstupu na Ak Dag, stolovou horu, přechod do Paşabag
3. den: brzy ráno možnost letu balonem nad nejkrásnějšími místy Kappadokie (1h – 140 €/os.), turistika nejkrásnější částí Red Valley, tzv. Rose Valley s komíny,
vinicemi a kostely s freskovou výzdobou, stará vesnice
ÇAVUŞIN s dochovanou částí obrovského kostela sv. Jana, místo Paşabag a hřibovité skalní útvary, Devrent Valley
4. den: turistika v údolí Kappadokie Çat Valley, s množstvím holubníků, ve skalách, komplex skalního města
Açik saray, se skupinami klášterů, kostelů a obytných
prostor, freskami zdobený kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU,
podzemní město Kaymakli, fotostop u kráterového jerera Nar, GÜZELYURT, trosky romantického kláštera,
malá podzemní města
5. den: turistika v kaňonu Ihlara se zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, průchod 8 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu, SELIME, skalní
katedrála a skalní město
6. den: skalní klášterní komplex s freskami Eski
Gümüşler, údolí Soganli s kostely a kláštery
7. den: průchod údolím Ibrahimpasa a výstup na vyhlídkovou skálu Ortahisar, turistika v údolích v Zelve, městečko AVANOS u nejdelší řeky Turecka Kizilirmak, návštěva
dílny na výrobu keramiky
8. den: průchod Love Valley (Údolí lásky) na okraj Uçhisaru, ukázka zpracování onyxu a šperků, ochutnávka
kapadockých vín, UÇHISAR, pevnost, průchod starým
skalním městem, výhledy na údolí Göreme, nákupy suvenýrů, průchod Pigeon Valley (Údolí holubníků), kostelíky a falické skalní věže, večerní vyhlídka
9. den: odlet přes Istanbul zpět do ČR
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Nevsehir-Praha (s přestupem), dopravu minibusem dle programu,
českého a místního průvodce, 8x ubytování (3x hotel
v Göreme, 2x rodinný hotel v Güzelyurt, 3x jeskynní hotel v Uchisaru), 7x plnou penzi (dle času letu); nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 2.700 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za komplexní pojištění K5S.

Skalní věže v Údolí lásky

E3

Velká cesta Izraelem
a Jordánskem
Zájezd na Blízký východ za poznáním starověkých i islámských památek, do míst biblických příběhů i křižáckých válek. Jedinečné skalní město Petra, Jeruzalém,
Jericho, Mrtvé moře, Mojžíšova hora, fantastická krajina NP Timma, památný Betlém…
15.11.–27.11.

pá–st

46.990,-

E4

To nejlepší z Gruzie

92–525

1.–2. den: odlet do TEL-AVIVU– , hist. centrum, architektura Bauhaus, staré město JAFFA, římská CAESA‑
REA, akvadukt, divadlo, HAIFA– , přístav a chrám víry
Bahá’i, opevněné křižácké město AKKO– , súk, templářský tunel, karavanseráje
3. den: středověký hrad Nimrod pod horou Hermon,
procházka u pramenů Jordánu, výhled do Sýrie z Golanských výšin, město kabaly SAFED (synagogy, tržiště)
4. den: biblická místa u Galilejského jezera (Tabgha –
zázrak rozmnožení chleba a ryb, Kafernaum, kde si Ježíš
vybral své učedníky), TIBERIAS, plavba lodí po jezeře, výjezd na horu Blahoslavenství, Ježíšovo působiště NA‑
ZARET, bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa
5. den: přejezd po mostě šejcha Husajna do Jordánska,
antické město DŽARAŠ– , MADÁBA, byzantské mozaiky, výhledy z biblické hory Nebo na Zemi zaslíbenou
6.–7. den: pohádkové skalní město PETRA– , soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský
klášter, pouštní kaňony v oblasti Vádí Rum– , možnost
koupání v Rudém moři na plážích u AKABY
8.–9. den: odjezd do izraelského EILATU na břehu Rudého moře, výstup na horu Mt. Zefahot, vyhlídka do
4 zemí, nebo pobyt u moře, skály a strže NP Timna
v Negevské poušti, skalní pevnost krále Heroda Ma‑
sada– , NP Ejn Gedi (damani, kozorožci), možnost
koupání v Mrtvém moři (-427 m)
10. den: místo křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, nejstarší
město světa JERICHO, pohled na Horu Pokušení, vyhlídka do údolí Vádí Kelt s klášterem sv. Jiří, BETLÉM, chrám
Narození Páně– , kostel sv. Kateřiny
11.–12. den: JERUZALÉM– , vyhlídka na Skalní dóm
a mešitu al-Aksa z Olivetské hory, Getsemanská zahrada, křížová cesta Via Dolorosa, chrám Božího hrobu na
Golgotě, židovská čtvrť, Zeď nářků, Cardo a Menora,
posvátná hora Sion (hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo), památník holokaustu, muzeum Izrael (model Jeruzaléma z období Kristova života), ortodoxní židovská čtvrť Mea Šearim
13. den: odjezd do Tel Avivu a odlet do Prahy (Al)
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí, letových řádů a aktuálních podmínek v Jordánsku a Izraeli.
Cena zahrnuje zpáteční letenky Praha-Tel-Aviv vč. poplatků, místní dopravu, plavbu po Galilejském jezeře,
12x hotel, 12x snídani, 11x večeři, průvodce, základní
léčebné pojištění K5-; nezahrnuje vstupní a výstupní poplatek Jordánsko a Izrael 45 USD, vstupné v Jordánsku
10 USD, vstup na pláž u Mrtvého moře 16 USD, spropitné 70 USD, veškeré fakult. služby a akce.
Příplatek 10.400 Kč za 1lůž. pokoj.
Příplatek 2.500 Kč za balíček vstupů v Izraeli vč. lanovky
na Masadu. Příplatek 680 Kč za navýšení pojištění na K5S.

Další zájezdy za exotikou
najdete na www.geops.cz

Země hor i teplého moře, opevněných vesnic i horských
jezer, citrusových i čajových plantáží, vinic i prastarých
kostelů. A také příjemných lidí a krásné přírody. Letecky z Prahy a Vídně.
6.8.–16.8.
24.9.–4.10.

út–pá
út–pá

32.990,32.990,-

92–526
92–527

1. den: odlet z Prahy a Vídně do TBILISI, večer přílet do
Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování
2. den: TBILISI, hlavní město Gruzie, historická část
města, katedrála Sioni, moderní most Míru, kostely i slavné sirné lázně, lanovkou na pevnost Narikala
s výhledy
3. den: klášter Poka známý výrobou sýrů, medu a džemů, jezero Paravani, oblast Malého Kavkazu s množstvím hradů a pevností, město Vardzia, skalní město
vytesané do kolmé stěny v údolí řeky Kury, ubytování ve Vardzii
4. den: město Akhaltsikhe, hrad, mešita, synagoga, paláce, galerie i krásné zahrady s fontánami, národní park Borjomi, procházka přírodou, ubytování v Ku‑
taisi
5. den: KUTAISI, návštěva trhu s nabídkou čerstvé zeleniny, ovoce i koření, klášterní komplex Gelati– , přejezd k masívu Velkého Kavkazu do oblasti Svaneti,
odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého typu s věžovými domy, ubytování v MestiI
6. den: výlet terénními auty do nejvýše položené osady v Evropě Ushguli– s typickými ochrannými věžemi nad ledovcem Shkhara, oběd formou pikniku, v případě dobrých podmínek možnost výjezdu lanovkou na
vrchol Zuruldi
7. den: přejezd do oblasti subtropických plantáží na pobřeží Černého moře, přímořské letovisko BATUMI,
návštěva botanické zahrady, ubytování
8. den: prohlídka města, centrální náměstí Batumi Piazza, slavný Batumi Boulevard, odpoledne individuální volno k odpočinku, návštěvě muzeí či koupání
9. den: průjezd vinařskou oblastí, zastavka v jednom
z typických gruzinských vinných sklepů, ochutnávka,
starověké hlavní město a centrum náboženství Gruzie
Mccheta– , kostel Jvari, katedrála Svetitskhoveli, ubytování v Tbilisi
10. den: Klienti z Vídně odlet, z Prahy celodenní volno
v TBILISI, návštěva muzeí nebo sirných lázní, nákupy, fakultativně večeře v Gruzínské restauraci s ukázkami gruzínské hudby a tance
11. den: transfer na letiště a odlet z Tbilisi do Prahy (Em)
Cena zahrnuje leteckou dopravu do Tbilisi a zpět vč. tax,
dopravu autokarem v Gruzii dle programu, výjezd terénními auty do Ushguli, 10x ubytování ve 3* hotelech,
10x snídani, 1x oběd, 4x večeři (3.–6.den), služby místního průvodce, služby českého průvodce; nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (cca 45 €).
Příplatek 6.300 Kč za jednolůžkový pokoj,
Příplatek 550 Kč za večeři s Folk Show (10. den).
Příplatek 800 Kč za transfer Brno‑Praha‑Brno.
Příplatek 1.100 Kč za komplexní pojištění K5S (KZ).

Hory Velkého Kavkazu

Arménie a Náhorní
Karabach letecky
Zdejší krajina patří mezi nejkrásnější krajiny světa – vysoké hory, smaragdová jezera, prastaré křesťanské či helénistické chrámy i moderní města, přátelští lidé. Kouzelná země, zatím ještě nezasažená turistickým šílenstvím.
14.6.–22.6.

pá–so

31.970,-

92–528

1. den: odlet z Prahy do Jerevanu, přílet večer či ráno následujícího dne (dle letového řádu), transfer do hotelu
a ubytování
2. den: helenistický chrám Garni zasvěcený bohu slunce, krásný klášter Geghard– , napůl vytesaný do skály,
býval zde uložen oštěp který zranil Krista při Ukřižování,
hlavní město země JEREVAN, procházka centrem, náměstí Republiky s Národním muzeem a fontánami
3. den: cesta průsmykem Selim, kterým kdysi vedla hedvábná stezka, klášterní komplex Noravank, cesta nejdelší obousměrnou lanovou dráhu na světě (délka
5.752 m) nad nádherným kaňonem řeky Vortan, klášter
Tatev, centrum malířství a učenosti, ubytování v Gorisu
4. den: jeskynní vesnice Khndzoresk nad krásným
kaňonem, cesta do oblasti Náhorního Karabachu přes
město Šuša, katedrála Krista Spasitele, zastávka nad kaňonem řeky Hunot, hlavní město náhorního Karabachu
StĚpaNakert, klášter Gandzasar, návrat do Gorisu
5. den: starověká astronomická observatoř Kara‑
hounge, starší než Stonehenge, Vardenyantský průsmyk, Orbelian‘s Caravanserai na trase bývalé Hedvábné stezky, Noratus se stovkami kamenných kačkarů
(náhrobků), vysokohorské jezero Sevan – smaragd Arménie, klášter Sevan s krásnými výhledy, nocleh v Dilijanu
6. den: klášter Haghartsin v lesích oblasti Dilijanu, klášter Haghpat– , vysoko v horách s nádhernými výhledy
na okolní pohoří, návrat do Dilijanu na nocleh
7. den: nejvyšší vrchol Arménie Mt. Aragats (4.090 m n. m.)
a setkání s nomády, pevnostní zřícenina Amberd, Artasha‑
van – památník arménského písma, klášter Saghmo‑
savank nad kaňonem řeky Qasagh, ubytování v Jerevanu
8. den: klášter Chor Virap, výhledy na biblickou horu
Ararat, bývalé hlavní město a centrum arménské církve
Vagharšapat, katedrála, kde bylo jako v první zemi
na světě oficiálně přijato křesťanství za státní náboženství,
prastaré náhrobky i krásné baziliky, ruiny chrámu Zvart‑
nots– , návrat do Jerevanu, Památník genocidy věnovaný památce Arménů, kteří zahynuli při turecké genocidě
1915–18, večer individuální volno, tranfer na letiště, odlet
9. den: přílet do Prahy (Em)
Cena zahrnuje leteckou dopravu vč. tax, dopravu autokarem po Arménii dle programu, 7x ubytování ve 3*
hotelech, 7x snídani, výlety uvedené v programu, služby místního průvodce, služby českého průvodce; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy, vízum do Náhorního Karabachu.
Příplatek 5.700 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 2.350 Kč za 5x večeře (3.–7.den).
Cena cca 8 € za vízum do Náhorního Karabachu (vyřizuje se na místě).
Příplatek 940 Kč za pojištění K5S (Z2)

jordánsko • izrael • gruzie • arménie

E2

Kačkary na březích jezera Sevan

Osamělé kláštery v horách

E — Daleké cesty za poznáním

Prastaré chrámy v Petře vytesané do pískovce

Klášter Tatev na čedičové plošině
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E — Daleké cesty za poznáním kazachstán • uzbekistán • turkmenistán • indie

Divoká krása hor Kazachstánu

E5



Kazachstán – země
přírodních krás kočovníků
a orlů
Vydejte se s námi do největšího vnitrozemského státu světa, do země, která je vlastí kočovníků, orlů a nespoutaných divokých hor. O zemi nám budou vypovídat jak nomádské tradice tohoto hrdého národa, tak
i řada archeologických nalezišť a zachovalých památek.
18.9.–3.10.

st–čt

51.990,-

92–529

1. den: odlet z Prahy do ALMATY
2. den: prohlídka bývalého hlavního města ALMATY, Památník nezávislosti, Ústřední státní muzeum, katedrá‑
la Nanebevstoupení, Zelený bazar, Ústřední mešita,
večer výlet na „Zelený pahorek“ Kok Tobe
3. den: národní park Ile-Alatau, údolí řeky Malaja Almatinka, olympijské středisko Medea, údolí Bolšoj Al‑
matinky, procházka k astronomické observatoři Gaiš
nedaleko Velkého Almatského jezera
4. den: Turgenské údolí, procházka k Medvědímu vodopádu, ESIK se slavnými vykopávkami pohřebních
kurhanů včetně mohyly Zlatého muže, údolím
Esikské soutěsky až k vysokohorskému jezeru Esik
5. den: úchvatný Čarynský kaňon, posvátný strom ve
vsi AULIE‑AGAŠ
6. den: DŽARKENT, mešita v čínském stylu, národní
park Altyn-Emel se Zpívající dunou
7. den: petroglyfy s motivy tří Buddhů a tibetský‑
mi nápisy v lokalitě Tamgaly Tas, Filmové městečko, kulisy středověké karavanseraje, Tamgaly s petroglyfy z doby bronzové
8. den: TARAZ, mauzolea významných vládců i Ajša
Bibi, legendární princezny, jihokazašská metropole
ŠYMKENT
9. den: archeologická lokalita Otrar, mauzoleum
Arystan Bab, TURKESTAN s mnoha památkami typickými pro města Hedvábné stezky, mauzoleum súfíjského mystika Chodži Ahmeda Jasávího
10. den: prohlídka kosmodromu v BAJKONURU, Muzeum kosmodromu, startovací rampa, odkud vzlétl Ga‑
garin, seznámení s historií sovětské kosmonautiky
11. den: ARALSK na břehu téměř vyschlého Aralského
jezera, prohlídka města, muzeum, které ilustruje zdejší
ekologickou katastrofu
12. den: přejezd na letiště do KYZYLORDY a přelet do
ASTANY
13. den: ASTANA, Ústřední náměstí s Prezidentským kulturním centrem, Muzeum prvního prezidenta, pravoslavná katedrála, věž Bajterek, prezidentský palác Ak Orda
14. den: výlet do pohoří Borovoje, malebné scenérie jezer, hor a lesů, oblast Burabajského národního parku
15.–16. den: návrat do Astany a odlet zpátky do Prahy
Cena zahrnuje letenku Praha‑Almaty, Kyzylorda‑Astana
a Astana‑Praha vč. let. tax a poplatků cca 18.000 Kč, dopravu mikrobusem v rámci programu, 14x hotel se snídaní, vedoucí zájezdu; nezahrnuje kompl. pojištění, vstupné a další fakult. služby.
Příplatek 7.900 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 5.500 Kč za vstup do Bajkonuru.
Příplatek 1.600 Kč za komplexní pojištění K5S (Z2),
nebo 2.160 Kč za komplexní pojištění K5SS (Z2).

Astana
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Vůně a barvy Orientu
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Uzbekistán a Turkmenistán,
klenotnice starých civilizací
Svět s příchutí orientálních pohádek, několik tisíc let
stará hliněná města uprostřed pouště i rušná atmosféra živých tržišť pod jedinečnými skvosty světové architektury, to vše je dnešní Uzbekistán a Turkmenistán.
5.10.–20.10.

so–ne

59.990,-

92–530

1.–2. den: odlet z Prahy do TAŠKENTU, prohlídka města,
areál Chozreti Imáma s mešitou, mauzoleem, knihovna
Muyi Muborak, Barak‑chánova madrasa, tržnice Chorsu
3. den: přes průsmyk Kamchiq Dovon v Kuraminských
horách do úrodného Ferganského údolí, ruiny města
Aksikent, rodiště vládce a básníka Babúra, město NA‑
MANGAN, slavná madrasa Mulla Qirg’iz i komplex
Xo’Ja Amin, Andijon, etnografické muzeum
4. den: MARGILAN, továrna na zpracování hedvábí,
městečko RISHTON s vyhlášenou ručně vyráběnou keramikou, „větrné město“ KOKANDU, palác Chána Chu‑
dojara, údolí řeky Syrdarja
5. den: národní park Zaamin v pohoří Turkestánský
hřbet, průsmyky nad horami pokrytými jalovcovými
lesy, vesnice HARTANG, mauzoleum imáma Al‑Buchárího
6. den: celodenní prohlídka SAMARKANDU– , Ulug‑
begova madrasa, madrasy a medíny, nekropole Šach
‑i-Zinda, starověké vykopávky Afrosiab
7. den: Shahrisabz– , rodiště Tamerlána, Bílý palác
(Ak‑Saray), areál mešit Kok‑Gumbaz v komplexu Do‑
rut-Tillavat, Tamerlánovo rodinné mauzoleum Dor As
‑Siadat, historické centrum města QARSHI
8. den: Buxoro– , mešita Bolo‑hauz, mauzoleum
Ismaila Samáního, areál pevnosti Ark, půvabná mešita
Chor Minor se čtyřmi minarety
9. den: celodenní přejezd z Buxoro do CHÍVY napříč
pouští Kyzylkum, fotostopy, řeka Amu Darja
10. den: metropole Chorezmu město CHÍVA– , palác
Nurillabay, brány starého města Ichon Qala, pevnost Kunya Ark, mešita Juma Masjid, interiéry mauzolea Pahla‑
vána Mahmúda, palác Tash-Khauli
11. den: přejezd do Turkmenistánu, město KÖNEÜRGE‑
NÇ– , památky bývalé metropole starověké říše CHÓ‑
REZM, četná mauzolea, pevnost Kyrk Molla
12. den: celodenní přejezd přes písečnou poušť Kara‑
kum, Derweze, hořící plynové krátery zvané Brány
pekla, kde unikající zemní plyn hoří již od roku 1971, zastávka v pouštní oáze Erbenit
13. den: vykopávky města NISA, KöwAta, sestup k podzemnímu jezeru v jeskyni, koupání, pohoří Köpetdag
14. den: Aşgabat, hlavní město Turkmenistánu, monumentální mešita Azadi, Památník zemětřesení, Národní muzeum, Památník neutrality
15. den: Gonur Depe, nejstarší středisko uctívačů ohně na světě, kolébka zoroastrismu, archeologický areál
MERV– , centrum islámské architektury
16. den: v ranních hodinách odlet do Prahy
Cena zahrnuje letenku Praha‑Taškent, Ašchabad‑Praha
vč. let. tax a poplatků cca 18.000 Kč, místní dopravu mikrobusem, 13x ubytování v hotelu a 1x ve stanu, 14x snídani, vedoucí zájezdu; nezahrnuje ostatní stravu, odletové taxy cca 30 USD.
Příplatek 3.000 Kč za vízum do Uzbekistánu,
Příplatek 2.200 Kč za vízum do Turkmenistánu.
Příplatek 1.600 Kč za komplexní pojištění K5S (Z2),
nebo 2.160 Kč za komplexní pojištění K5SS (Z2).

poušť Karakum

Tádž Mahal
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Indie, zlatý trojúhelník,
Jaipur, kraj maharádžů
Zájezd po krásách Indie, četné památky UNESCO, pevnost Ágra a běloskvoucí Tádž Mahal, růžové město Jaipur exotický Palác větrů a pevnost Amber, metropole
Dillí, nejvyšší kamenný minaret světa, Červená pevnost
a mešita Jama Masjit, Indian Gate a hrobky Humayuns.
13.4.–19.4.
24.10.–30.10.

so–pá
čt–st

32.990,32.990,-

92–531
92–532

1. den: v dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí
2. den: v ranních hodinách přílet do DILLÍ, prohlídka
historického centra, Kutub Minár– – největší cihlový minaret světa vystavěn ve 12. st. ze zrušených hinduistických chrámů, procházka kolem Indian Gate (Brána
Indie), prezidentského paláce a vládních budov v Novém
Dillí, Humájúnova hrobka– v mughalském stylu (spojení muslimské, perské a indické architektury, volno
3. den: přejezd z Dillí do ÁGRY, prohlídka Velké čer‑
vené pevnosti (věž Musamman Burdž, Zrcadlový palác), Perlová mešita, síň veřejných slyšení a slavného Tá‑
dž Mahal– , nádherný palác byl postaven panovníkem
Šáh Džamánem na památku jeho choti Muntaz Mantar a zařazen mezi nových 7 divů, perská zahrada s bazény (čárbagh)
4. den: přejezd do DŽAJPURU, hlavního města Rádžas‑
tánu, cestou zastávka v opuštěném městě FATEHPUR
SIKRI– , dokonale zachované „Město vítězství“ s mughalskou architekturou (panovník Mughalské říše Akbar
Veliký), mešita Jama Masjid
5. den: prohlídka DŽAJPURU, orientální krása „růžo‑
vého města“ – pevnost Amber Fort, zážitkový výjezd
v terénních vozech nebo na slonech, masivní opevnění,
městský palác, symbol města Hawa Mahal – Palác vě‑
trů, stavba symbolizuje Krišnovu korunu, budova s 953
zdobenými okénky pro ženy maharádži, stará astronomická observatoř Džantar Mantar– , dokonalá stavba na 20 přístrojů na astronomické pozorování, atmosféra ulic města
6. den: další část prohlídky města DILLÍ, překrásná meši‑
ta Jama Masjid ze 17. st. ve Starém městě Dillí, Červe‑
ná pevnost, mohutné zdi z červeného pískovce, věžičky a bašty čnící nad širokým příkopem v části původního
Šáhdžahánábádu
7. den: transfer na letiště, dopoledne odlet, přílet do Prahy ve večerních hodinách dle let. řádu
Cena zahrnuje leteckou přepravu Praha-Dillí-Praha, letištní taxy a poplatky, dopravu minibusem
dle programu, 5x hotel, 5x snídani, průvodce; nezahrnuje turistické vízum, komplexní pojištění, bakšišné a všechny ostatní fakultativní služby, akce a vstupné
(2.750 RS)
Příplatek 2.500 Kč za turistické vízum
do Indie.
Příplatek 3.990 Kč za 1lůžkový
pokoj.
Příplatek 1. 250 Kč za 5x večeři.
Příplatek 700 Kč za komplexní
pojištění K5S (Z2).

Hawa Mahal – Palác větrů

Stometrové útesy v oblasti Uluwatu



Čína – poklady Říše středu,
Peking a okolí
Čína, známá také jako Říše středu, je zemí kontrastů,
nejrychleji rostoucí ekonomiky, ale také jedna z nejstarších říší v dějinách lidstva. Čína dala světu hedvábí, papír, střelný prach, nádherný porcelán a keramiku nebo tradiční čínskou medicínu. Jako jediná na světě se
vyvíjela od svého vzniku až do dnešních dní nezávisle na okolních vlivech a vytvořila si vlastní civilizaci. My
vám nabízíme seznámení s jádrem této pro nás nezvyklé kultury. Poznáte císařský Peking, nepřehlédnutelnou
Velkou čínskou zeď, ale i blízký čínský venkov.
30.4.–9.5.
23.8.–1.9.
7.10.–16.10.

út–čt
pá–ne
po–st

33.490,34.490,33.490,-

92–533
92–534
92–535

1. den: odlet z Prahy do PEKINGU
2. den: přílet do PEKINGU, odjezd do centra na ubytování, náměstí Nebeského klidu s mauzoleem Mao
Ce‑tunga, Jižní brána, tradiční pěší zóna i moderní část
města
3. den: návštěva Zakázaného města, sídla císařů dynastií Ming a Čching – největší a nejzachovalejší palácový komplex na světě, výstup na blízký pahorek parku
Jingshan s výhledy Chrám Velkého zvonu, procházka
typickými hutongy – původní úzké uličky města
4. den: výlet k Císařským hrobkám, 13 hrobek dynastie
Ming, olympijský komplex s Ptačím hnízdem, vodní kostkou a 246 m vysokou věží
5. den: 500 let stará vesnička CUANDIXIA, ukázka životních podmínek místních obyvatel v době ještě nedávné, večer fakultativně návštěva divadla bojového umění
6. den: obětní komplex u Chrámu nebes, jednoho ze
symbolů Pekingu, místo, kde vladaři každoročně prosili
Bohy o dobrou úrodu, prohlídka rezidence prince Gon‑
ga a parku Beihai
7. den: místní dopravou na Velkou čínskou zeď – největší stavba všech dob, oblast Mutianyu, na úseku
20 km se nachází celkem 22 zachovalých strážních věží
8. den: Letní palác, určený k pobytu císařského dvora za
parných letních dní, sedmnáctiobloukový most, budhistický chrám, ostrov s Chrámem draků, ale i kontroverzní Mramorová loď, cestou zpět možnost návštěvy zoo
9. den: Lamaistický chrám, jeden z živých chrámů, věřící při modlitbách, Konfuciův chrám zasvěcený památce jednoho z nejvýznamnějších filozofů světa, po zbytek
dne individuální volno
10. den: odlet do Prahy
Cena zahrnuje zpáteční letenka Praha‑Peking vč. leteckých tax a poplatků cca 13.000 Kč, transfery místní dopravou (metro, autobus, taxi, mikrobus), 8x ubytování
v hotelu*** se snídaní, 1x návštěva čajovny, vedoucí zájezdu, informační materiály; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatek 2.000 Kč za vízum do Číny.
Příplatek 5.000 Kč za jednolůžkový pokoj.
Příplatek 750 Kč za vstupenku na kung‑fu show.
Příplatek 1.000 Kč za komplexní pojištění K5S (Z2).

Terakotová armáda
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E10



Bali – ostrov bohů
Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými dílnami, krásné tanečnice, chrámové slavnosti, tisíce hinduistických chrámů, azurové moře, bílé pláže, sopky,
čarovné přírodní scenérie, okouzlující a milí lidé – to je
Bali, nejznámější ostrov Indonésie, nazývaný také
„Ostrov bohů“. Nabízí 400 km překrásných pláží, místy divoké skalnaté pobřeží i hory ve vnitrozemí. Navštívíme také Lembongské souostroví, ostrovy klidu a bělostných pláží.
6.4.–20.4.
2.11.–16.11.

*39.490,*39.490,-

45.900,45.900,-

92–536
92–537

1.–2. den: odlet z ČR do Indonésie, večer přílet na Bali, ubytování
3. den: celodenní relax v oblasti Kuta – Legian, koupání
4. den: severní oblasti Bali, jezerní klášter Ulundan ze
17. st. zasvěcený jezerním bohům na Bratanském je‑
zeře, Buaynské jezero, všudypřítomné opičky, jezero Tamblingan s výhledy na hory a džungli, vesnička
MUNDUK, plantáže kávy a hřebíčku, termální prame‑
ny BANJAR s možností koupání u budhistického kláštera Brahma Arama Vihara, relax na pláži Lovina s černým pískem, vodopád Gigit, vesnička UBUD
5. den: činná sopka Mt. Batur (1.717 m n. m.), pralesní chrámy Gunung Kawi s královskými hrobkami
z 11. st., okolo rýžových terasových polí a vodních chrámů Tirta Empul– , kaňon Sukawati, pěší výlet do Opi‑
čího lesa, večer možnost představení balijských tanců,
fakultativně ranní výstup na sopku Batur s pozorováním východu slunce (cca 35 USD), odpoledne Opičí les
s ostatními
6. den: po nejznámějších balijských klášterech, královský
Taman Ayun– ze 17. st., Batukaru– zasvěcený bohu Madaweda v lesích, krajinou Jatiluwih– , rýžová pole
a plantáže kakaa, durianu, avokáda, jedinečný chrám Ta‑
nan Lot– na skalnatém ostrohu v moři, ubytování v oblasti Sanur
7. den: relaxace a pobyt u moře, fakultativně procházka
k chrámu Belang Jong s kamennou stélou o vítězné bitbě v 9. století – nejstarší artefakt na Bali
8. den: východní oblast Bali, sídlo boha lásky Separa‑
pura s plovoucími pavilony, netopíří chrám Goa Lawaha
9. den: relaxace a pobyt u moře
10.–11. den: Lembongské ostrovy, malý ráj s romantickými plážemi, mangrovníkové lesy, možnost výletů
12. den: přesun z ostrova zpět na Bali do SANURU, ubytování, relaxace
13. den: cesta do jižní části Bali, koupání na soukromé
„pláži snů“ s bílým pískem, chrám Uluwatu– nad Indickým oceánem
14. den: relaxace a pobyt u moře, fakultativně hlavní
město Bali DENPASAR (trhy, muzea, památky), společná večeře v balijsko-indonéském stylu, poslední nákupy,
odjezd na letiště
15. den: odlet z Indonésie zpět do ČR.
Vzhledem k tomu, že Bali je silně náboženským ostrovem, CK si vyhrazuje právo na změnu programu v rámci
uzavření některého z chrámů z důvodu přípravy či konání náboženského svátku.
Cena zahrnuje letenku Praha-Denpasar-Praha včetně poplatků cca 23.000 Kč, místní doprava v rámci programu
(minibusy, taxi, bema), lodní transfer, 12x hotel střední třídy se snídaní (*v turistických guesthousech se snídaní), 1x
společnou večeři (neplatí pro variantu*), místní průvodce,
vedoucí zájezdu, základní léčebné pojištění K5 (Z2), informační materiály; nezahrnuje stravu, fakultativní programy, bakšišné, vstupné.
Příplatek 5.800 Kč/*3.800 Kč za 1lůžkový pokoj
*Příplatek 1.200 Kč za navýšení
pojištění na K5S (Z2).

Thajsko – království bílého
slona a Kambodža
Dvě země Zadní Indie, resp. Indočíny, s bohatou historií a vyspělou kulturou. Thajsko – Siamské království
a Kambodža se slavnou minulostí Khmerské říše i tragickým mementem vietnamské války a Pol Potovy genocidy. Svůdný Bangkok s leskem paláců i bídou kurtizán. Plovoucí trhy i most přes řeku Kwai. Úchvatný
Angkor Wat, který nemá na světě obdoby. Odpočinek
v letovisku Sihanoukville na plážích Thajského zálivu.
17.3.–31.3.2019
15.3.–29.3.2020

ne–ne
pá–pá

53.890,54.590,-

92–538
92–539

1.–3. den: odlet z Prahy do thajské metropole Bangko‑
ku, královský palác, Wat Pho s pozlacenou sochou ležícího Buddhy, Chrám úsvitu Wat Arun, Wat Praimit se
sochou Buddhy z 5,5 tuny ryzího zlata, Wat Saket – posvátná Zlatá hora, plavba po kanálech řeky Chao Praya,
vyhlídka na noční Bangkok z 84. patra Baiyoke Tower II,
Pat Pong s erotickými show, denní i noční trhy
4.–5. den: Ratchaburi, plovoucí trhy s ovocem, jídlem
a suvenýry Damnoen Saduak, Kanchanaburi u barmských
hranic, most přes řeku Kwai proslavený filmem i knihou, válečné muzeum, bývalé siamské královské město
Ayuthaya, historický park s budhistickými památkami
6. den: přejezd do kambodžského Siem Reapu, relaxace
v hotelovém bazénku, večerní show s vystoupením půvabných tanečnic apsar a hostinou
7.–8. den: den v chrámovém komplexu Angkor– ,
centru mocné khmerské říše, kde desítky chrámů svádějí zápas s džunglí, možnost výjezdu na slonech na západ
slunce nad Angkorem, lodí na jezero Tonle Sap, plovoucí vesnice, muzeum, škola, kostel, rybí pasti, hadi,
přejezd do Phnompenhu
9.–10. den: Phnompenh, hlavní město Kambodže mezi
čtyřmi řekami Mekongu, královský palác a Stříbrná pagoda, národní muzeum, legendární Wat Phnom, za temnou historií hrůzovlády Rudých Khmerů do věznice S 21
a na „Vražedná pole“, nábřeží Mekongu s bouřlivým večerním životem, tržnice, přejezd na pobřeží k Thajskému zálivu
11.–13. den: letovisko Kambodžské riviéry Siha‑
noukville, písečné pláže, rušný život, skvělá levná kuchyně s dary moře, pobyt u moře, možnost potápění,
rybaření, šnorchlování, výlet lodí na půvabný ostrov Koh
Rong s bělostnými plážemi a atmosférou tropického ráje či na další ostrůvky nebo do primárních deštných lesů
a mangrovových porostů NP Ream, k plantážím pepřovníku a „krále ovoce“ durianu
14.–15. den: návrat do Phnompenhu a odlet domů (No)
Cena zahrnuje dopravu – letecká včetně letištních tax, veřejná (pohodlné dálkové busy) a nájemní (mikrobusy, taxi, tuk‑tuky), výlet lodí na jezero Tonle Sap, taneční show
v Siem Reap, projížďka lodí po Mekongu v Phnompenhu,
celodenní výlet lodí na ostrov Koh Rong. ubytování hotely
a penziony – klimatizované 2lůžkové pokoje s příslušenstvím se snídaní, večeře v Siem Reap, český průvodce, služby místních CK a průvodců dle potřeby, základní léčebné
pojištění K5-; nezahrnuje kambodžská víza – cca 40–
45 USD na thajsko‑kambodžských hranicích.
Příplatek 7.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Možnost spojení do více zájezdů (např. s Vietnamem). Informace na vyžádání v CK.

Čína • bali • thajsko
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Vietnam, Laos, Thajsko
Fantastické barvy tropické přírody, rýžová políčka, čajové terasy, bambusové háje, horské hřebeny pokryté
neprostupnou džunglí, krasové jeskyně, buddhistické
kláštery a chrámy, pestré trhy plné zboží a neuvěřitelné kulinářské speciality i svět sám pro sebe v horách
na hranicích Vietnamu a Číny. Plavba po veletoku Mekong. Nakouknutí do Barmy, osady horských kmenů,
kde se zastavil čas. Legendární most přes řeku Kwai.
25.4.–11.5.
15.11.–1.12.
23.4.–9.5. 2020

čt–so
pá–ne
čt–so

69.990,69.990,69.990,-

92–540
92–541
92–542

1.–3. den: odlet z Prahy do metropole Vietnamu HANO‑
JE, tzv. „Město na zatáčející řece“, jezero Hoan Kiem, Ho
Či Minovo mauzoleum, pagody, vojenské muzeum aj.,
přelet do VIENTIANE, hlavního města Laosu
4.–6. den: VIENTIANE, prohlídka města, Zlatá pagoda, jeskynní chrámy, Národní muzeum, Vítězný oblouk, královský
palác, západ slunce nad Mekongem, na sever přes Vang
Vieng v oblasti homolovitých krasových útvarů do králov‑
ského města LUANG PRABANG– , buddhistické chrámy,
waty, pagody, ranní pochůzka mnichů, výlety do okolí k vá‑
pencové jeskyni Pak Ou se stovkami sošek Buddhy či
k mohutným vodopádům Kuang Si ukrytým v džungli
7.–9. den: plavba po majestátním Mekongu, Chiang
Khong – překročení thajské hranice, oblast „Zlatého trojúhelníku“ proslavená pěstováním opia – místo styku Barmy, Laosu a Thajska, MAE SALONG, orlí hnízdo obývané čínskou komunitou, MAE SAI, Štíří chrám, muzeum
opia, možnost výletu do Barmy – návštěva příhraničního města TACHILEIK s trhy a řemesly
10.–13. den: CHIANG MAI a oblast horských kmenů,
„Růže severu“, jedno z nejpříjemnějších thajských měst,
Wat Phra Singh, Wat Chedi Luang, proslulý klášter
na hoře Doi Suthep, muzeum horských kmenů, tradiční řemesla, noční bazar, thajský box, pěší výlet v N.P. Doi
Inthanon s nejvyšší horou Thajska (2.565 m), mlžné horské pralesy, vodopády, 2denní trek do oblasti domo‑
rodých horských kmenů, s pobytem a stravováním
v jejich vesnicích, jízda na slonech a bambusových
vorech, noční přejezd do BANGKOKU
14. den: plovoucí trh Damnoen Saduak, most přes řeku Kwai proslavený knihou P. Boulla a oscarovým filmem
15.–17. den: BANKOK, prohlídka města, královský palác
a klášter Wat Phra Keo se Smaragdovým Buddhou,
plavba po řece Chao Praya k Chrámu červánků Wat
Arun, Wat Pho s pozlaceným ležícím Buddhou, posvátná Zlatá hora Wat Saket, vyhlášená ulička go‑go barů Soi
Cowboy, popř. světoznámá erotická gymnastika ve večerním Pat Pongu, návrat domů
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha-Hanoj-Bankok–
Praha vč. let, tax, přelet Hanoj-Vientiane včetně tax, dopravu minivany/taxi a místní dopravou (pohodlné dálkové
busy, vlaky, lodě), 12x hotely a penziony se snídaní (2lůžk.
klimatizované pokoje s přísluš.), 1x jednodušší ubytování
na treku, 1x lehátkový vlak, 1x noční autobus s lůžkovou
úpravou, 2denní trek s místním průvodcem včetně jízdy na
slonech a na bambusovém voru a plná penze na dva dny,
víza do Laosu a do Vietnamu, českého průvodce, místní
průvodce dle potřeby, základní zdravotní pojištění K5-(Z2).
Příplatek 6.600 Kč za 1lůžkový pokoj (na treku nelze).
Příplatek 1.955 Kč za připojištění na storno K5SS (Z2).

LUANG PRABANG
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Čajové plantáže u jezera Mousakele

Teherán
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Cejlon (Srí Lanka) je ostrovem nádherné přírody, divoké tropické vegetace, prastarých měst a svatyní utopených v džungli. Krajina čajových plantáží se řadí do desítky nejkrásnějších míst na zeměkouli a další místa si
s ní svou krásou nijak nezadají. Skutečný tropický ráj,
svět exotiky a přátelských obyvatel této země.

Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, s vysokými horami,
starověkými památkami a hlavně příjemnými a pohostinnými lidmi.

Srí Lanka, tropický ráj

16.2.–3.3.
23.3.–7.4.
30.6.–15.7.
23.11.–8.12.
21.12.–5.1. 2020
15.2.–1.3. 2020

so–ne
so–ne
ne–po
so–ne
so–ne
so–ne

49.990,48.990,49.990,48.990,58.990,49.990,-



Írán, starověká Persie

92–543
92–544
92–545
92–546
92–547
92–548

1.–3. den: letecký přesun do Colomba, pevnost ztracená v džungli Yapahuwa, starověké město Anuradha‑
phura, buddhistické svatyně, největší dagoby na světě,
chrámy, řezbářské práce, Mihintale, kolébka ostrovního buddhismu, přírodní park, nádherné kamenické práce
4.–5. den: socha Buddhy v Aukaně, středověké hlavní
město Polonnaruwa– , paláce, chrámy, historické
muzeum, možnost projížďky na slonech, skalní pevnost
Sigiriya– , vodní zahrady, schodiště s pozůstatky obrovského kamenného lva, fresky žen z 5. st., malbami zdobené jeskynní chrámy v Dambulle– , zahrada koření
6.–7. den: sloní sirotčinec v Pinnewalle a koupání
slonů v řece Ma Oya, botanická zahrada Peradeniya
se sbírkou orchidejí a palem, večerní taneční představení, prohlídka města Kandy– , chrám Buddhova zubu,
pestrobarevná tržnice, odjezd do hor
8.–9. den: možnost výstupu na poutní horu
Adam’s Peak (2.243 m), údajně první místo, kam Adam
vkročil po vyhnání z ráje, jízda vláčkem krajinou čajovníkových plantáží z Hattonu do Nuwara Eliya, exkurze do
čajové továrny, horské městečko Haputale, výlet srí‑
lanskou vysočinou na náhorní plošinu Horton´s Plains
a lehká tůra na vyhlídku „Konec světa“, nebo výlet mezi nejkrásnější čajovníkové plantáže na vyhlídku Lipton´s Seat a horské středisko Ella s vodopádem Rawana
10.–11. den: 170 m vysoký vodopád Diyaluma, Buddhovy
sochy v Buduruwagala, chrámové obřady v buddhistickém, hinduistickém i muslimském duchovním centru
Kataragama, ranní safari v NP Yalla, volně žijící sloni,
opice, lehvarti, podél pobřeží, mořský gejzír Blow Hole,
maják na nejjižnějším mysu Dondra, rybáři lovící na kůlech, příjezd do Unawatuny
12.–14. den: koupání a odpočinek na bílých plážích In‑
dického oceánu v Unawatuně, koloniální holandská
pevnost Galle, stanice pro záchranu mořských želv, možnost plavby mezi mangrovníky po řece Madu Ganga, fakultativně návštěva deštného pralesa Sinharája
15.–16. den: jízda hlavním městem Šrí Džajawar‑
danapura Kotte, krátká zastávka v největším městě Ceylonu Colombo, návrat do ČR (Al)
Cena zahrnuje zpáteční letenku do Colomba včetně všech
poplatků, místní dopravu (minibus+vlak), 13x hotel s polopenzí (2lůž. pokoje), vedoucí zájezdu, zákl. léčeb. poj.
K5- (Z2); nezahrnuje komplexní pojištění na vyšší storno,
fakult. výlety a vstupné vč. návštěvy NP Yalla (300 USD).
Příplatek 900 Kč za vstupní vízum.
Příplatek 6.200 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.840 Kč za navýšené pojištění na K5SS (Z2).

Mateřská sloní školka v Pinnewalle

6.4.–21.4.

so–ne

52.990,-

92–549

1. den: odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem)
2. den: ráno přílet do TEHERÁNU, hlavní město Íránu,
palác Golestan, National jewels museum – největší ne‑
rozřezaný diamant na světě, Národní muzeum s bohatými archeologickými sbírkami
3. den: QOM, centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah
(vstup do interiérů bez garance), druhé nejposvátnější místo v Iránu, KESHAN, bohaté tradiční domy, lázně
a krásné zahrady Fin s jezírky
4.–5. den: Esfahán, bývalé hl. město safíjovské říše, arménská katedrála Vank, slavné mosty přes řeku Zayandeh, nádherné náměstí Maidán Emám– , Šáhova
mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno
6. den: cesta do pouštních oblastí, zastávka ve starobylém městě NAIN, mešita Jamme, CHAK CHAK, ohňový zoroastriánský chrám
7. den: YAZD, centrum zoroastriánského náboženství,
chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), YAZD, mešita Jámé
8. den: PasargAd– , hlavní město Perské říše za Kýra
II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého, přejezd do SHIRÁZU
9.–10. den: Naghst-e Rostam, 4 impozantní skalní hrobky perských achajmenovských králů, Persepo‑
lis– , achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100
sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba,
SHIRÁZ, město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi
i vína, starobylý bazar Vakil, hrobky dvou básníků Háfeze
a Sa’dího, velké mešity, přelet do AHVAZU
11.–12. den: Tchoga ZaMbil– , jediný a nejlépe dochovaný elamitský stupňovitý chrám „zikkurat“ v Íránu,
královské město SÚsy, jedno z hl. měst Perské říše, údajný
hrob proroka Daniela, historické vodní mlýny v SUSH‑
TARU– ; přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu, jeskyně Tagh e-Bostán s nejkrásnějšími sásánovskými reliéfy v Iránu
13. den: Bisotun– , skalní reliéfy a nápisy Dareia I.,
klínopisné nápisy na skále v GANJNAME, Hamadan,
starověká ECBATANA, jedno z nejstarších měst na světě,
hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny
14. den: Takht-e SolEjmAn– , jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2.070 metrů, „Šalamounův trůn“, rozvaliny města na
břehu jezera, krásné výhledy
15. den: historické centrum ZANJANU, komplex mešity
Jamme a starý bazar, přejezd do SOLTANIYE– , hlavní
město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě), dojezd
do TEHERÁNU
16. den: brzy ráno odjezd na letiště a odlet z TEHERÁNU zpět do ČR
CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst
dle místních podmínek.
Cena zahrnuje leteckou dopravu Praha–Teherán–Praha
(s přestupy), vnitrostátní let Shiráz – Ahváz, dopravu busem nebo minibusem po Iránu, 14x hotel, 13x polopenzi
(snídaně není první den po příletu a poslední den při odletu), průvodce a místního průvodce, vstupy dle programu; nezahrnuje kompl. pojištění, vízum (info 2 měsíce
před zájezdem), další vstupné a fakult. služby.
Příplatek 5.520 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.160 Kč za komplexní pojištění K5SS (Z2).

Karibská idyla v Guatemale
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Peru, bájná země Inků
Peru je pro nás země vonící exotikou. Vysoké hřebeny And, náhorní plošiny, horká a životem kypící džungle, pobřeží se skalnatými ostrovy. Bájná pevnost Machu Picchu ukrytá v pralese, záhadné obrazce v Nazce
a mumie Indiánů v Chauchille, jeden z nejhlubších kaňonů na světě Valle de Colca, okružní jízda po inckých
památkách v okolí Cuzca. To vše čeká na poznání a láká.
22.5.–8.6.
1.8.–18.8.
11.9.–28.9.
2.10–19.10.

st–so
čt–ne
st–so
st–so

64.990,73.990,64.990,64.990,-

92–550
92–551
92–552
92–553

1.–2. den: letecký přesun do LIMY, historické centrum
Ciudad de los Reyes– , Plaza de San Martin, klášter San
Francisco, Pizarrova hrobka, katedrála, cesta na pobřeží
na poloostrov Paracas
3. den: lodní výlet k ostrovům Islas Ballestas (pozorování vodního ptactva, tučňáků, tuleňů, pelikánů a kormoránů), laguna Huacachina uprostřed písečných dun
4. den: záhadné obrazce v Nazce– (možnost vyhlídkového letu), mumie Indiánů v Chauchille, předincký akvadukt v CANTALLO, ukázky amalgamace zlata a výroby
keramiky, noční přesun do AREQUIPY
5. den: koloniální památky „bílého města“ AREQUI‑
PA– , Santa Catalina, katedrála, muzeum Santuarios
Andinos se zmrzlou mumií dívky Juanity, výhledy na sop‑
ky El Misti (5.822 m) a Chachani (6.057 m)
6.–7. den: průjezd náhorní plošinou Altiplano ve výšce
4.800 m k jednomu z nejhlubších kaňonů na světě Valle
de Colca (vikuní rezervace, terasovitá políčka a unikátní
zavlažovací systémy), návštěva tradičního místního trhu
v CHIVAY, odpočinek v termálních pramenech, pozorování majestátních kondorů z vyhlídky Cruz del Condor
8. den: cesta napříč rezervací Salinas Aguadas a průsmykem Crucero Alto (4.471 m) do PUNA, pohřební
kamenné mohyly v Sillustani u jezera Umayo
9.–10. den: plavba po jezeře Titicaca na plovoucí rákosové ostrovy Islas Uros, ostrovy Taquile a Amanta‑
ní, výstup na vrcholek Pachatata se svatyní kultury Tiwanaku, pozorování západu slunce nad jezerem a milionů
hvězd na noční obloze, nocleh u indiánské rodiny
11.–12. den: přesun přes náhorní plošinu Altiplano
a průsmyk La Raya (4.318 m) do CUZCA– (náměstí
Plaza de Armas, katedrála, klášter Santo Domingo, muzea, tržnice), fakultativně výlety na archeologické lokality Tipón (soustava drenážních systémů a terasových polí) a Pikillaqta (zbytky osady kultury Huari)
13.–14. den: výlet do Posvátného údolí k inckým památkám Tambo Machay (lázně), Puca Pucara (strážní
pevnost), QENQO (labyrint a oltáře), Sacsayhuamán
(obrovská pevnost), podvečerní CUZCO, památky v údolí řeky Urubamba, incké město PISAC, poslední útočiště Inky v Ollantaytambu, cesta vlakem do AGUAS CA‑
LIENTES
15. den: slavné incké město Machu Picchu– hluboko
v Andách, možnost výstupu ke sluneční bráně Inti Pun‑
ku, návrat do AGUAS CALIENTES, regenerace v termálních pramenech
16. den: přírodní těžba soli v Salinas de Maras, kruhové terasy v Moray, „duhová vesnice“ CHINCHERO (trůn
Inky), návrat do CUZCA
17.–18. den: odlet do LIMY, návrat do ČR (Al)
Ve všech termínech lze za příplatek 14.000 Kč zájezd
prodloužit o 3denní pobyt v Amazonské džungli .
Cena zahrnuje zpáteční letenku do Limy včetně všech
poplatků, přelet Cuzco-Lima, zpáteční vlak na Machu
Picchu, místní dopravu (bus, loď, vlak), 14x ubytování s lehkou snídaní, 2x plnou penzi, průvodce, základní
cestovní pojištění K5- (Z2); nezahrnuje pojištění na vyšší storno, přelet nad obrazci v Nazce cca 100 USD, vstupné cca 120 USD.
Příplatek 7.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 1.300 Kč vstupné na Machu Picchu.
Příplatek 2.475 Kč za navýšení pojištění o vysokohorskou turistiku a pojištění na storno K5SS (Z2).



Za Mayi do Guatemaly,
Belize a Hondurasu
Střední Amerika – země dávných civilizací, pralesů i kávových plantáží. Cesta za městy dávných Mayů, ale i za
kulturou současných domorodých Indiánů, podivuhodnou krajinou se sopkami, horami, tyrkysovými jezery a bujnou tropickou vegetací – a koupání v Karibiku.
3.3.–17.3.
21.7.–4.8.
10.11.–24.11.
15.3.–29.3. 2020

ne–ne
ne–ne
ne–ne
ne–ne

53.990,58.990,53.990,53.990,-

92–554
92–555
92–556
92–557

1.–2. den: letecký přesun do GUATEMALA CITY, bývalá
středoamerická metropole ANTIGUA, zničená v 18. st.
zemětřesením, ruiny historických kostelů, klášterů a paláců, možnost výstupu na sopku Pacaya (2.552 m)
3.–4. den: cesta do vesnice PANAJACHEL na břehu ma‑
gického jezera Atitlán obklopeného činnými sopkami
San Pedro, Tolimán a Atitlán, vyhlídka Sololá s nádhernými pohledy na jezero, celodenní plavba do indián‑
ských komunit Santiago Atitlán (dům s mayským bohem Maximónem, koloniální kostel) a San Juan
5.–7. den: poutní vesnice Chichicastenango, největší
tradiční mayské trhy, kostel sv. Tomáše s rituálními obřady, indiánská svatyně Pascal Abaj, cesta do řídce osíd‑
lených horských oblastí regionu Alta Verapaz, kávové plantáže, 300 m dlouhý přírodní vápencový most
Semuc Champey, průzračná tyrkysová jezírka s možností koupání, dobrodružná prohlídka jeskyně, přesun do ostrovního městečka FLORES na jezeře Petén Itzá
8.–9. den: slavné mayské město TIKAL– v hloubi Pe‑
ténského pralesa, 70 m vysoké chrámy, Templo s vyhlídkou nad korunami husté vegetace, zbytky obřadních
staveb z dob před Kristem, mayské pyramidy z vrcholného období (možnost návštěvy s místním průvodcem
na východ slunce), přesun do sousední Belize, návště‑
va mayských ruin Cahal Pech, cesta přes hlavní město
BELMOPAN až na pobřeží Karibiku
10.–11. den: odpočinek a koupání ve vyhlášeném le‑
tovisku PLACENCIA, možnost šnorchlování na nedalekých korálových útesech a ostrůvcích, plavby na katamaránu nebo výlet mezi mangrovníky v laguně Placencia,
cesta podél pobřeží do přístavu PUNTA GORDA, plavba
zpět do Guatemaly přes zátoku Amatique, cesta do
černošského městečka LIVINGSTONE, setkání s etnikem
Garifuna, potomky otroků z ostrova San Vicente
12.–15. den: plavba člunem soutěskou řeky Dulce,
přes rozlehlé El Golfete až k jezeru Izabal a pevnosti San
Felipe u městečka Río Dulce, cesta do hor s úžasnými
výhledy na guatemalsko-honduraském pomezí, přechod
hranic do pitoreskní vesnice COPÁN RUINAS, prohlídka
slavného mayského města COPÁN– , jaguáří schodiště, bohatá sochařská výzdoba a stély, přírodní stezky džunglí, papouščí ráj, Muzeum skulptur, chrám Rosalila, cesta
do GUATEMALA CITY, odlet, návrat do ČR (Al)
Cena zahrnuje zpáteční letenku do Guatemala City včetně
všech poplatků, místní dopravu, 11x turistický hotel, 2x chatka, služby průvodce, info materiály a cestovní pojištění K5(Z2); nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky do Guatemaly, Belize a Hondurasu (celkem 30 USD), vstupné (60 USD)
Příplatek 6.600 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 450 Kč za registrace ESTA.
Příplatek 1.725 Kč za navýšené pojištění na K5SS (Z2)
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Mexiko, země Aztéků
Mohutnou kaskádu vodopádů Aqua Azul, koupání
v Karibiku, ochutnávku smažených kobylek v Oaxace,
pralesní archeologické lokality Bonampak a Yaxchilán či výhledy na činné sopky Popocatepetl a Iztaccihuari, to vše a ještě mnohem víc uvidíte během
tohoto zájezdu do Mexika.
24.2.–15.3.
1.7.–20.7.
20.10.–8.11.
14.12.–2.1.2019

ne–pá
po–so
ne–pá
so–čt

59.990,69.990,59.990,66.990,-

92–558
92–559
92–560
92–561

1.–3. den: letecký přesun do Mexico City, nám. Zócalo,
Národní palác, katedrála, Templo Mayor, Basilika Guadalupe, Torre Latino, Náměstí tří kultur, park Chapultepec,
Antropologické muzeum (Olmécké hlavy, Aztécký kalendář), „město bohů“ TeotihuacÁn, Sluneční a Měsíč‑
ní pyramida, Cesta mrtvých, Quetzalcóatlův chrám
4.–6. den: města PUEBLA, katedrála, kostely, umělecká čtvrť a CHOLULA, Velká pyramida pod sopkami Po‑
pocatepetl a Iztaccihuatl, OAXACA, centrum výroby
čokolády, klášter a kostel Santo Domingo s Růžencovou
kaplí, ochutnávka smažených kobylek a mezcalu, hlavní
zapotécké město Monte Albán, starověký komplex
obřadních staveb, mixtécké pohřební město Mitla, zkamenělý vodopád uprostřed vyprahlých hor plných kaktusů Hierve el Agua
7.–9. den: přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur na
pobřeží Tichého oceánu, koupání a odpočinek, noční
přesun do státu Chiapas, výlet člunem po řece Grijalva
do 1.200 m hlubokého kaňonu El Sumidero u městečka Chiapa de Corzo, jedno z nejstarších měst střední
Ameriky, koloniální město San Cristóbal de las Ca‑
sas, centrum mexických Mayů, barvité trhy
10.–12. den: indiánská vesnice San Juan Chamu‑
la, rituální obřady indiánů z kmene Chamula v kostele,
kaskády vodopádů v NP Aqua Azul, tajemné město Pa‑
lenque na úpatí hor, obklopené deštným pralesem,
plavba člunem po hraniční řece Usumacinta k archeologické lokalitě Yaxchilán, návštěva ruin Bonampak s největší mayskou malbou ukrytých v hloubi džungle
13.–14. den: bývalé centrum kmene Itzá ve městě Edzná,
chrám masek Boha slunce, akropole, opevněné město Campeche na břehu Mexického zálivu, mistrovské dílo Puucké architektury Uxmal, legendární mayské lokality Kabáh, Labná a největší jeskynní systém na
Yucatanu Grutas de Loltún, prehistorické nástěnné malby, bohatá krápníková výzdoba
15.–16. den: biosférická rezervace Ría Celestún, plavba po laguně s pozorováním plameňáků a pelikánů, „Bílé
město“ Mérida, katedrála San Idefonso, Palacio de Gobierno, Casa de Montejo, typická lidová keramika a vázané hamaky, centrum toltécko-mayské civilizace ve městě Chichén Itzá, Kukulkánova pyramida, největší hřiště
na pelotu z celé Mezoameriky, obřadní studna – Cenote
sagrado, Observatoř
17.–20. den: mayský přístav Tulum na útesu Karibské‑
ho pobřeží, Chrám sestupujícího boha, „maják“ El Castillo, Chrám fresek, možnost koupání pod pyramidami, odpočinek na bělostných plážích Mayské riviéry, volitelně
mnoho fakult. výletů (plavba na ostrov Cozumel), odjezd
do Cancúnu, návrat do ČR (Al)
Cena zahrnuje letenku do Mexico City a zpět z Cancúnu
včetně všech poplatků, místní dopravu, 17x turistický hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), 1x luxusní noční autobus, průvodce, informační materiály a základní cestovní
pojištění K5- (Z2); nezahrnuje vstupné
cca 100 USD.
Příplatek 7.800 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 2.000 Kč za
navýšené pojištění na
K5SS (Z2)

PERU  • GUATEMALA • MEXIKO
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Tzv. mozaikovitý styl na oblouku brány v Labná

E — Daleké cesty za poznáním

Terasovitá políčka obdělávají jen indiánky

Chrámový komplex Angkor

109

Smluvní podmínky CK GEOPS

Centrum Havany s Capitolem
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Kuba – legendární
ostrov svobody

USA – metropole
a národní parky

Poznávat tuto kulturně bohatou zemi znamená objevovat svět původních indiánských obyvatel, prvních
evropských mořeplavců, slavnou éru pěstitelů tabáku, kávy či cukrové třtiny, přepychovou koloniální architekturu.

E — Daleké cesty za poznáním

KUBA  • USA

5.3.–22.3.
23.10.–9.11.

út–pá
st–so

63.990,63.990,-

Národní park Yosemite

92–562
92–563

1. den: odlet z Prahy, přílet do HAVANY, ubytování, večerní město
2. den: HAVANA, čtvrť Habana Vieja– , lodní výlet
k poutnímu kostelu Nuestra Seňora de la Virgen de
Regla s posvátnou černou Madonou, třída Prado
3. den: čtvrť Vedado, náměstí Plaza de la Revolucion,
vilová čtvrť Miramar, vyhlášený noční klub Tropicana
4. den: PINAR DEL RÍO, návštěva továrny na doutníky, nejkrásnější kubánské údolí Valle de Viñales, krasové útvary zvané mogoty, jeskyně Palenque de los Ci‑
marrones, městečko VIÑALES
5. den: SOROA, největší orchidejová zahrada na světě,
poutní svatyně Santuário de San Lázaro u Havany, He‑
mingwayova vila Finca Vigía, pevnost Castillo del
Morro
6. den: město MATANZAS, prohlídka jeskyně Bellamar,
var. pláž Varadero nebo stejnojmenné městečko a rezervace Punta Hicacos
7. den: SANTA CLARA, mauzoleum Che Guevary, malebné koloniální městečko REMEDIOS
8. den: CIEGO DE ÁVILA, muzeum, pevnůstka La Trocha, město CAMAGÜEY– s půvabnou koloniální architekturou
9. den: BAYAMO, kolébka boje za svobodu Kuby, poutní
místo Basilica del Cobre se zázračnou sochou, ochránkyní a patronkou Kuby, SANTIAGO DE CUBA, slavná ka‑
sárna Moncada, mauzoleum José Martího
10. den: koupání na pláži Playa Daiquiri, pevnost Cas‑
tillo del Morro–
11. den: GUANTÁNAMO, vyhlídka, malebné pobřeží
Costa Sur, koupání, po vyhlídkové silnici s pohádkovými scenériemi
12. den: BARACOA, prohlídka kakaové a kávovníkové
plantáže, posvátná stolová hora El Yunque, rekonstrukce indiánské vesnice v Chorro de Maíta
13. den: zátoka Bahía de Bariay s památníkem Kolumbova přistání na Kubě, malebné koloniální město GIBARA
14. den: SANCTI SPÍRITUS, pestrobarevné koloniální domy, údolí Valle de los Ingenios– , historická cukrová
farma Manaca
15. den: TRINIDAD– , hl. náměstí Plaza Mayor, paláce a muzea, pohoří Sierra del Escambray, procházka
k vodopádu Salto del Carbuni
16. den: SOLEDAD, botanická zahrada, aristokratické město CIENFUEGOS– . Zátoka sviní (Bahía de Cochinos), dějiště slavných bojů v roce 1961, muzeum na
Playa Girón, Laguna del Tesoro s krokodýlí farmou
17.–18. den: dopoledne procházka HAVANOU, odpoledne odlet do ČR
Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha‑Havana vč. let.
tax a poplatků cca 23.000 Kč, místní dopravu, 10x ubytování v hotelu, 6x casas particulares, 16x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály; nezahrnuje komplexní pojištění, vstupné.
Příplatek 7.500 Kč za 1lůžkový pokoj.
Příplatek 900 Kč za vízum.
Příplatek 2.430 Kč za komplexní pojištění K5SS (Z2).

Rozmanitost Kalifornie nezná mezí. Ať už se budete
procházet po mostě Golden Gate, popíjet kalifornské
víno nebo se necháte unášet výhledy v Yosemitu, slunečná Kalifornie vás chytne za srdce.
1.6.–21.6.
22.7.–11.8.
1.9.–21.9.

so–pá
po–ne
ne–so

65.990,68.990,65 990-,

92–564
92–565
92–566

1. den: odlet z Prahy do Los Angeles, transfer na ubytování
2. den: LOS ANGELES, Beverly Hills a Hollywood, možnost návštěvy některého z filmových studií
3.–4. den: přes oblast Dolní pouště s oázou, PALM
SPRINGS, NP Joshua Tree, po stezce k přehradě Barker Dam, Hidden Valley, známé díky zlodějům dobytka,
průjezd Mohavskou pouští, LAS VEGAS, možnost vyzkoušet si hazard na vlastní kůži či procházka městem
5. den: Grand Canyon, prosklená vyhlídka Skywalk
nad dnem kaňonu nebo let helikoptérou
6.–7. den: Údolí smrti, oblast Artist’s Palette, barevná
mozaika erozních údolí, sirné jezero Badwater, pás písečných dun Mesquite Flat Sands Dunes
8. den: impozantní údolí Owens Valley, oblast Mam‑
moth Lakes, jezero Mono Lake s keřovitými uhličitanovými krápníky
9.–10. den: lehká turistika v NP Yosemite, žulový útes El
Capitan, vodopád Vernal Fall
11.–12. den: zlatokopecké městečko SONORA, město
hazardu RENO, SACRAMENTO, prohlídka Starého Sacramenta, vinařský kraj Napa Valley, ochutnávka vína
13. den: výjezd k Pacifiku, pobřeží Point Reyes, maják
a pláž Drake’s Beach
14.–15. den: prohlídka SAN FRANCISCA, Transame‑
rica Pyramide, plavba na ostrůvek Alcatraz, návšteva
věznice, Golden Gate
16.–17. den: Silicon Valley, město SAN JOSE, NP Kings
Canyon s bludištěm kaňonů, Královský kaňon, NP Se‑
quoia, sekvoj General Sherman
18.–19. den: zátoka Santa Monica Bay, surfařská oblast v MALIBU, koupání, útesy
20.–21. den: dokončení prohlídky LA a okolí, odjezd na
letiště a odlet do ČR.
Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha‑Los Angeles vč. let.
tax a poplatků cca 23.000 Kč, pronájem minivanu vč. paliva, místních poplatků a parkovného, městskou dopravu
v San Franciscu, vstupné do národních parků, 19x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých snídaně a využití bazénu v ceně), vedoucí
zájezdu, informační materiály; nezahrnuje ostatní stravu,
ochutnávku vína, vstupné mimo národní parky, shuttle bus
v rámci Mammoth Lakes, registraci ESTA ke vstupu na území USA, komplexní pojištění a další fakultativní akce.
Příplatek 10.000 Kč/os. za 2lůžkový pokoj.
Příplatek 950 Kč za výlet na Alcatraz.
Příplatek 450 Kč za registraci ESTA ke vstupu na území USA.
Příplatek 750 Kč za pojištění storna letenky ze zdravotních důvodů.
Příplatek 2.835 Kč za komplexní pojištění K5SS (Z2).
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU
1. Předmětem Smlouvy o zájezdu (dále jen SZ) je zájezd z nabídky cestovní kanceláře
GEOPS (dále jen CK) identifikované na SZ nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané
individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd z nabídky 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 SMLUVY O ZÁJEZDU
1. SZ může být uzavřena osobně přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. SZ
nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem a následně podpisem CK.
2. Podpisem smlouvy vzniká zákazníkovi povinnost uhradit cenu zájezdu uvedenou v SZ 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, nebo druhé zálohy v případě Jubilejní slevy 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. SZ musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané SZ do CK osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 2525 Občanského zákoníku).
4. Zákazník podpisem SZ nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob
uvedených v SZ, pro které SZ sjednává. Podpisem SZ zákazník rovněž stvrzuje, že se
seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu.
5. SZ zákazník podává na formuláři CK. Po přijetí SZ a uhrazení zálohy zašle CK zákazníkovi jeho potvrzenou kopii SZ.
6. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh SZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.
7. Slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání SZ. Slevy nelze uplatnit dodatečně.
8. Pokud zákazník uzavírá SZ ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem,
že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SZ. 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 SZ (především jméno, datum narození, adresu příp. číslo pasu) nutných pro zařazení do zájezdu.
9. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k zájezdu“, které je CK povinna poskytnout zákazníkovi nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu písemně.
10. 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.
11. 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 uvedeným 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 19.9.2018.
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 odstavci „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 (v případě letecké dopravy může záloha činit až 100 % ceny letenky a 50 % celkové ceny zájezdu a objednaných služeb vyjma letenky) a musí být
uhrazena zároveň s podáním SZ (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 dle odst. 11.
Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha, bude
snížená o odstupné a výsledná suma bude zákazníkovi vrácena.
3. V případě uzavření SZ 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.
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 SZ.
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 19.09.2018.
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 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.
12. CK nekompenzuje zmeškání programu zájezdu z důvodu zpoždění letecké dopravy.
Takovouto kompenzaci je zákazník oprávněn požadovat přímo po letecké společnosti.

Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech ck geops–cestovní kancelář, s.r.o.
5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na SZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení u: a) ceny za dopravu nebo u pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou.
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 SZ.
6. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY O ZÁJEZDU
1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit typ dopravního prostředku,
program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SZ. CK neručí za plné dodržení programu nebo jeho ukončení 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, vypuknutí nepokojů, vzbouření, stávka, úřední zákaz, pirátství, civilní či vojenská nehoda, výjimečný stav, epidemie, vážné onemocnění nebo úraz či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, posun termínu
slavností či jejich úplné zrušení, dopravní kolapsy, zdržení na hranicích, či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech jako jsou nehody autobusu, technické problémy dopravního prostředku krach letecké společnosti, u které mají klienti prostřednictvím CK zakoupené letenky apod. 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 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.
3. U autobusových zájezdů je CK oprávněna bez náhrady zrušit jakékoliv nástupní
místo, kde jsou nahlášeno méně než 6 nastupujících účastníci zájezdu, u leteckých
zájezdů pak změnit odletové či nástupní místo.
4. Za platné nástupní místo se považuje místo, které je uvedeno na SZ. Jakákoli změna je možná pouze se zpětným písemným odsouhlasením CK a zákazník se zavazuje
uhradit náhradu nákladů spojených se změnou nástupního místa.
5. V případě menšího počtu účastníků autobusového zájezdu, může být doprava realizována minibusem.
6. Změny uvedené v odst. 6.1 až 6.4 a také 6.6, nejsou důvodem k odstoupení od SZ
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.
7. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky SZ. 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 SZ souhlasit, nebo od SZ odstoupí dle odst. 11.1. o odstupném. Odstoupení je nutné podat
písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na
změnu SZ. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od SZ nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě (pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak se platby uskutečněné na
základě původní SZ započítávají na platby dle nové SZ.
8. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené SZ, má zákazník právo na
odstoupení od smlouvy a na vrácení složené zálohy.
9. 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.
10. 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. V případě změny osoby u leteckých zájezdů se k manipulačnímu poplatku připočte poplatek za změnu osoby na letence dle platných podmínek letecké společnosti. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení
účasti na zájezdu dle odst. 11, nestanoví-li CK jinak.
7. PORUŠENÍ SZ 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 SZ. V případě, že SZ 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 38 osob, u leteckých zájezdů zpravidla 15 osob (není-li uvedeno jinak).
2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků. A to: nejpozději 48h před poskytnutím první služby u zájezdů s délkou do 2 dnů, 7 dnů před poskytnutím první služby u zájezdů s délkou 2-6 dnů a 20 dnů před poskytnutím první služby u zájezdů s délkou 6 a více dnů.
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 SZ 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 odstupné dle odstavce 11 a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené SZ.
3. Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených zákonem
a to naprosto jednoznačnou formou.
4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy na základě nesouhlasu se změnou SZ, kterou navrhla CK, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové SZ poskytla náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud
je v možnostech CK takový zájezd nabídnout. Je-li náhradní zájezd vyšší jakosti, nemá CK právo požadovat žádný doplatek. Pokud je tomu naopak – vyplatí CK zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.
5. Odstoupí-li zákazník od SZ z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele
nebo bez udání důvodu, je zákazník, povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek)
za sebe i za každou přihlášenou osobu dle bodu 11 a CK je povinna vrátit zákazníkovi
vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené SZ.
6. Za den odstoupení od SZ 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 SZ oznámit na místě, kde zájezd koupil nebo v CK.
7. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od SZ porušení povinnosti CK stanovené
SZ nebo zákonem, nebo nedojde-li k uzavření nové SZ v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané SZ, je CK povinna bez zbytečného odkla-

du vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené SZ, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Právo zákazníka na náhradu
škody tím není dotčeno.
8. Při uzavření nové SZ se v uvedených případech platby uskutečněné na základě původní SZ považují za platby podle nové SZ.
11. ODSTUPNÉ
1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení
od SZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Při určení počtu dnů pro výpočet
stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Výše odstupného se stanovuje z celkové ceny zájezdu (tj. základní ceny zájezdu + všechny příplatky zákazníkem objednané) a činí:
- více než 60 dnů včetně před rozhodnou skutečností: 10% z celkové ceny objednaných služeb (min. částka 500 Kč, resp. 200 Kč u 1denních zájezdů);
- 59–26 dnů před odjezdem: 50 % celkové ceny objednaných služeb;
- 25–10 dnů před odjezdem: 80 % z celkové ceny objednaných služeb;
-9 a méně dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu činí odstupné 100 %
celkové ceny objednaných služeb.
Komplexní léčebné pojištění je nevratné; v případě odstoupení od SZ ze strany zákazníka činí stornovací poplatek 100% z ceny pojištění.
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 SZ 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.
7. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/
apartmánu/chatky/vily nižším počtem osob.
12. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE A REKLAMACE
1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně
a včas, v souladu s uzavřenou SZ 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 SZ 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 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl
být zájezd ukončen podle SZ. Jinak právo na reklamaci zaniká. Při výskytu vad je CK
vždy povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu.
5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti
a postupu CK (viz 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 6.1), 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 (např. změna trasy letu, uskutečnění mezipřistání, změna let. společnosti, typu letadla a let. řádu).
9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR.
10. Výše náhrady škody za závazky z SZ, 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 programu 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 SZ 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 SZ. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou pouze informačního charakteru.
7. Každý zákazník 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. Držitelé jiných než českých cestovních pasů
jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami.
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 SZ;
- se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
- pokud uzavírá SZ ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem
a souhlasí s její účastí na zájezdu;
14. POJIŠTĚNÍ CK A LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ
1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona 159/1999 Sb., v platném znění.
Informace o platném pojištění proti úpadku na www.geops.cz nebo v kanceláři CK.
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 SZ 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 – SVOZY
Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha (pokud není uvedeno jinak).
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 (pokud není uvedeno jinak).
Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z dalších odjezdových míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících, CK je oprávněné již potvrzené odjezdové místo zrušit (případný zaplacený příplatek za svoz bude vrácen) či změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou
hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak, metro). O neuskutečnění svozu
bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK.
Trasy nástupních míst mohou být vzájemně kombinovány. Svozy na trase Brno–Praha a Hradec Králové/Pardubice–Praha CK zajišťuje také pomocí pravidelných linek
autobusů nebo vlaků dopravní společnosti RegioJet, České Dráhy, případně dalších.
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 3lůžkový, zpravidla se jedná o 2lůžkový pokoj s přistýlkou
či palandou, počítejte s nižším pohodlím. 1lůžkové pokoje mají většinou menší podlahovou plochu a často nemají balkon, a tedy nelze ze strany klienta vyžadovat balkon, i když tento je v popisu hotelu u klasických pokojů uveden.
- Ubytovací kapacity ve Francii a Itálii v turisticky vytížených lokalitách mohou vyžadovat od klienta místní turistickou pobytovou taxu, která není zahrnuta v ceně
ubytování. Její výše se může měnit a je splatná v eurech na místě cca 1-4 EUR/den.
- 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.
- Zákazníkovi, který cestuje sám, můžeme u některých zájezdů nabídnout možnost
doobsazení pokoje. V tomto případě nebude zákazníkovi účtován příplatek za 1lůž.
pokoj. Podpisem SZ tedy souhlasí s doobsazením do 2–3lůž. pokoje.
- 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 SZ.
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 SZ uzavřené po datu zveřejnění.
2. Uzavřením SZ je CK oprávněna ze zákona zpracovávat osobní údaje (dále jen OÚ),
které v souvislosti s uzavřením SZ získá, v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, nezbytné údaje cestovního dokladu v rozsahu SZ, místo trvalého
pobytu, kontakt na blízké osoby, číslo bankovního účtu, evidence plateb, elektronický kontakt, příp. jiná uvedená kontaktní adresa, telefonické spojení, případně číslo letu, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOU), ve znění platných právních předpisů, a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických
osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
3. CK se zavazuje, že jako Správce osobních údajů bude s OÚ zákazníka předanými CK zákazníkem nebo obchodním zástupcem, jako zpracovatelem, trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem poskytování služeb dle SZ a tvorby zákaznické databáze, a že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv
osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení ZOOU. Za tímto účelem se CK
zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření ochrany
osobních údajů před náhodným poškozením nebo jiným úmyslným jednáním, zničením, ztrátou, poškozením, neoprávněným zveřejněním nebo zpřístupněním, nebo jakýmkoli neoprávněným užitím OÚ. Zákazník může CK požádat o informace
o zpracování jeho OÚ v souladu s § 12 ZOOU a CK je povinna mu tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že jeho OÚ jsou
CK zpracovávány v rozporu se zákonem nebo účelem jejich zpracování, má právo
požádat o vysvětlení, či požadovat odstranění tohoto stavu, zejména blokováním,
opravou, doplněním nebo likvidací OÚ, případně se může obrátit přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
4. Pro účely plnění SZ je zákazník a všichni jeho spolucestující srozuměni, že jejich OÚ
mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, pojišťovny,
muzea, galerie, památkové objekty, apod.).
5. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou
obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může
rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má
povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
7. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a SZ.
8. CK si vyhrazuje právo záměny programu jednotlivých dní vzhledem k počasí, dopravní situaci, případně konání místních slavností.
9. CK neručí za případné změny v termínu či programu slavností a festivalových akcí,
které jsou zahrnuty do programu zájezdu.
10. Smluvní strany prohlašují, že jsou obeznámeny s obsahem těchto Všeobecných
smluvních podmínek, souhlasí s nimi a stvrzují tento fakt podpisem na SZ.

Poznávací zájezdy a exotika
Památky UNESCO a starověké civilizace
Relaxace, termální lázně a wellness
Slavnosti, gastronomie a víno
Pohoda v horách s turistikou
Národní parky a zahrady
Pobyty u moře s výlety
Zážitkové zájezdy a adventy
Vlakem a lodí za poznáním
Zájezdy na přání pro kolektivy
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