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Vážení klienti,
jsme rádi, že spolu s námi otevíráte náš nový katalog 
na rok 2017 a věříme, že si mezi nabízenými zájezdy 
najdete ten svůj, který Vás zaujme.
 
V první části katalogu se věnujeme pobytovým zá-
jezdům, především stále nejoblíbenějšímu Jadranu. 
V jižní Dalmácii v Orebiči najdete široký výběr od 
apartmánů, kam se hosté rádi vracejí, přes levnější 
ubytování s polopenzí až po pobyty v luxusnějším 
prostředí s all inclusive. Bohatou nabídku máme na 
ostrov Rab, který okouzluje po mnoho let turisty, 
přijíždějící znovu vychutnat si jeho neopakovatel-
nou atmosféru, i na další destinace u jadranského 
pobřeží v Chorvatsku, Slovinsku a Itálii. Vybrat si 
můžete dále Černou Horu, Bulharsko a Španělsko.

Druhá část, poznávací zájezdy, je za 28 let činnos-
ti naší CK dosud nejobsáhlejší. Chtěli bychom Vás 
pozvat na Mezinárodní zahradní výstavu IGA v Ber-
líně, jež se stane událostí roku 2017. Připravili jsme 
jednodenní až třídenní zájezdy, prohlídku areálu 
výstavy jsme doplnili buď návštěvou dalších měst 
či relaxací v Tropical Island, připravili jsme i zájezd 
v „retro stylu“. 

Pobytově-poznávací zájezdy se těší stálé oblibě, 
kromě obohacené nabídky na Korsiku a Černou 
Horu jsme nově zařadili Sardinii – ubytování v  lu-
xusně vybavených vilkách v kouzelné přírodě jihu 
ostrova s poznáváním přírodních krás i historických 
památek... Doporučujeme také Madeiru, neboť Kvě-
tinový festival, jedno z „nej“ v tomto zájezdu, se le-

tos koná později než v jiných letech, v květnu - bude 
tak příjemně na turistiku i odpočinek u moře. 

V loňském roce jsme vzhledem k mezinárodní situ-
aci zaznamenali rostoucí zájem o země střední a vý-
chodní Evropy. Navštivte s námi znovu po letech 
Slovensko, Maďarsko, Perly polského severu či cestu 
Za tajemstvím doktora Frankensteina. V Rumunsku 
jsme rozšířili nabídku českého Banátu - krásná příro-
da, klid, pohostinní lidé, pocit, že čas se zastavil a Vy 
nepotřebujete spoustu peněz, abyste si užili dovo-
lenou, to vše má něco do sebe. K našim novinkám 
na příští sezónu patří také Pobaltské země a Norsko 
- země fjordů, vodopádů a trollů.

Nejžádanější z poznávacích zájezdů je u nás Holand-
sko s květinovým korzem a Švýcarsko, ať u horskými 
železnicemi či s méně i více náročnou turistikou, 
jak se kdo cítí. V srpnu příštího roku bude možné 
v rámci zájezdu navštívit i slavnost UNSPUNNEN ve 
Švýcarsku, největší folklorní akci v Evropě, která se 
koná jednou za 12 let. Mezi zájezdy do Velké Británii 
vzrostl zájem našich klientů o kratší pobyty letecky 
s kvalitním ubytováním. Příjemným bonusem může 
být v příštím roce jistě nezapomenutelná návštěva 
muzikálu v londýnském West Endu.
 
Více se v příští sezóně chceme zaměřit i na oprav-
du exotické dovolené, a tak s námi můžete za ceny 
rozhodně ne přemrštěné navštívit Arménii, Gruzii, 
Kazachstán či z jiných končin světa Japonsko, Thaj-
sko, Srí Lanku a Mauricius. Programy těchto zájezdů 
přibližujeme opravdu podrobně.

Některé z návštěvníků EXPO Miláno 2015 určitě zau-
jme zájezd na EXPO 2017 do hlavního města Astany 
v Kazachstánu, který jsme spojili s dalším poznává-
ním této země a sousedního Kyrgyzstánu.
 
Poslední část katalogu je určena kratším pobytům 
s autobusovou i vlastní dopravou do lázeňských 
a relaxačních středisek ve Slovinsku a Maďarsku. Vý-
jimečnou událostí je i prázdninový zájezd do Vyso-
kých Tater na ME v horských kolech, určený jak pro 
aktivní sportovce, tak pro rekreační cyklisty či pro 
pěší turisty i celé rodiny.
 
Nemůžeme vyjmenovat všechno, co bychom Vám 
rádi nabídli. Výběr je už na Vás, ať už z našeho kata-
logu či ještě rozšířenější výběr na webových strán-
kách www.quicktour.cz

Budeme se těšit na setkání s Vámi 
a přejeme Vám mnoho krásných zážitků
na Vašich cestách.
kolektiv CK Quicktour. 

Slevy za včasné objednání:
10 % - při zaplacení 100 % částky do 21.12.2016 (max. do výše 2.000,- Kč na osobu nebo apartmán)
 8 % - při zaplacení min. 50 % částky do 21.12.2016 (max. do výše 2.000,- Kč na osobu nebo apartmán)
 8 % - při zaplacení min. 50 % částky do 31.1.2017 (max. do výše 800,- Kč na osobu nebo max. 1.000,- Kč za apartmán či suitu)
 6 % - při zaplacení min. 50 % částky do 28.2.2017 (max. do výše 800,- Kč na osobu nebo max. 1.000,- Kč za apartmán či suitu)

Sleva pro stálé klienty: 3%. Platí pro klienty, kteří se zúčastnili jakéhokoli zájezdu pořádaného přímo CK Quicktour v kalendářním roce 2014, 2015, 2016. 
Tuto slevu lze připočítat ke slevám za včasné objednání do max. výše 10%, sleva 3% platí i při přihlášení po 28.2.2017.
Slevy pro skupiny nad 20 osob na dotaz v CK.
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 Ubytování nabízíme 
ve dvoulůžkových poko-
jích s možností 1 přistýlky 
(může být rozkládací křeslo) 
nebo ve 4-lůžkových ro-
dinných pokojích, které se 
skládají ze 2 ložnic (v jedné 
2 lůžka a ve druhé rozkláda-
cí gauč), s možností 1 přistýl-
ky. Moderně zařízené pokoje 
mají balkón, koupelnu s WC, 
ledničku a TV, není zde klimatizace. 
 Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře výběr ze 4 menu. Do ho-
telové restaurace je možné zajít po celý den na pizzu, dalmatinskou kuchyni 
a na mořské speciality.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO

JIHLAVA
BRNO
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NEUM

Poreč

ostrov Rab
Novi Vinodolski

Krk

Vodice
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Drvenik

Umag

Primošten

Podgora
Zaostrog

Sv. Filip a Jakov

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

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

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

Cena jízdenky: obousměrně 2.590,- Kč, jednosměrně 1.900,- Kč
Místenka za příplatek 200,- Kč na osobu
Dopravu zajišťujeme z celé ČR v období 26.5. – 24.9. 2017

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

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

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

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

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

Hotel Villa Julija strana park

Termíny
ubytování 

1. a 2.  
dosp. os. 

Dítě 
do 12 let
na přist
 v 1/2+1 

1. a 2. dítě 
do 12 let 
na přist. 

 v 1/4 

Dosp. os. 
na přist. 

Dítě 
do 12 let v 1/2 

s 1 dosp.

27.05.-24.06. 8.990 zdarma 4.290 6.290 4.290

24.06.-26.08 9.490 zdarma 4.590 6.690 4.590

26.08.-23.09. 8.990 zdarma 4.290 6.290 4.290

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

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi (snídaně – bufet, večeře 
– polévka nebo předkrm, výběr ze 4 hlavních jídel, zeleninový salát, dezert), 
pobytovou taxu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč 
- fakultativně: výhled moře 500,- Kč/ dosp.os./týden (děti nepřiplácejí)
- dětská postýlka 700,- Kč na týden
- doprava autobusem viz str. 1

Hotel Villa Julija ***

Celkový pohled na Orebič

Hotel Villa Julija

Hotel a depandance
Bellevue

Vila Milka
Vila Zora

Vila Nata

Vila Radič
Hotel Komodor

Hotel Orsan
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Cena zahrnuje: ubytování na příslušný počet nocí, polopenzi (snídaně rozší-
řená kontinentální – čaj, káva, mléko, pečivo, salám, sýr, máslo, džem, jogurt, 
müsli) a večeře jednotná – polévka, hlavní jídlo, salát, ovoce jako dezert), po-
bytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč/den
- fakultativně: výhled moře 400,- Kč/dosp. os. na 7 nocí, 600,- Kč/dosp. os. 

na 10-11 nocí (děti nepřiplácejí)
-  1-lůžkový pokoj příplatek 2.100,- Kč na 7 nocí, 3.000,- Kč na 10 nocí, 3.300,- Kč 

na 11 nocí
- doprava autobusem viz str. 1

Ve Vile Radič nabízíme také apartmán Adriatic pro 3-4 osoby. Nachází se ve 
2. patře s výhledem na hory. Má jednoduše zařízené 2 místnosti – ložnici se 2 lůžky 
a obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby a kuchyňským koutem, kou-
pelnu se sprchou a WC, balkón. Není zde klimatizace. Stravování vlastní.
 Délka pobytů: 7-14 nocí sobota – sobota i na 10-11 nocí (viz termíny výše). 
Na vyžádání i jiný počet nocí. 

Vila Radič – apartmán pro 3-4 osoby

Termíny
ubytování

Cena  
za apartmán  

za 7 nocí

Cena  
za apartmán 

 za 10 nocí

Cena  
za apartmán 

 za 11 nocí
27.05.-01.07. 10.590 15.190 16.690

01.07.-26.08. 12.990 18.590 20.390

26.08.-23.09. 10.590 15.190 16.690

Cena zahrnuje: ubytování na příslušný počet nocí v apartmánu včetně ložní-
ho prádla a závěrečného úklidu, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč/den
- doprava autobusem viz str. 1

Vila Radič park – termíny s autobusovou i vlastní dopravou na 7 nocí

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp. osoba

Dítě 3-12 let na lůžku  
i na přistýlce

3. dosp. 
osoba na přistýlce

27.05.-01.07. 5.490 2.790 4.990

01.07.-26.08. 6.090 2.990 5.490

26.08.-23.09. 5.490 2.790 4.990

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

 Vila Radič se nachází 3 km od města Orebiče v letovisku Perna na polo-
ostrově Pelješac naproti starobylé Korčule, rodišti legendárního Marka Pola. 
Vzdálenost od moře 50 m – zde jsou menší pláže, klienti využívají i koupání 
u hotelového komplexu Komodor (vzdálenost 200 – 300 m), kde je delší 
oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody a krásným výhledem na Korču-
lu, lemovaná bohatou zelení. Z mola u hotelu Komodor také vyplouvají lodě 
na Korčulu a na lodní výlety.
 Vybavení objektu: vila je třípatrová, má bezplatné připojení WiFi. Součástí 
komplexu je restaurace v přízemí vedlejšího objektu – stravují se zde jen klienti 
Vily Radič. Na obědy si lze zajít do výborné restaurace Vrgorac (50 m) nebo ke 
Komodoru, obchod je 500 m od vily. Parkování zdarma. Domácí zvířata nejsou 
povolena.

nabízí ubytování v  po-
kojích s  polopenzí a v 
apartmánu s vlastním stra-
vováním. Hlavní předností 
je blízkost pláže a velice pří-
znívá cena, doporučujeme 
pro méně náročnou kliente-
lu. Ubytování je vhodné i pro 
skupiny, je zde celkem 25 po-
kojů. Doprava je možná auto-
busem nebo vlastní. Velkou 
výhodou je možnost prodloužených pobytů (vlastní dopravou), které bývají 
velmi žádané.

Vila Radič

Orebič a okolí, v pozadí hora sv. Ilji

vyhlášená restaurace Vrgorac

 Ubytování: jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje (francouzské lůžko 
nebo 2 samostatná lůžka), s možností 1 přistýlky, balkónem, sprchou a WC. 
Ve 3. patře jsou také dva 4-lůžkové pokoje se dvěma francouzskými lůžky, 
balkónem, sprchou a WC. Pro rodinu se dvěma většími dětmi jsou vhodněj-
ší dva 2-lůžkové pokoje vedle sebe, neboť vyjdou na stejnou cenu (cena za 
dítě je stejná na lůžku i na přistýlce). Ve vile není klimatizace. Doporučujeme 
za malý příplatek pokoje s krásným výhledem na moře ve 2. a 3. patře. 
 Stravování formou polopenze (snídaně rozšířené kontinentální a večeře 
jednotné – 3 chodové menu).
 Délka pobytů: pro klienty s autobusovou dopravou je nástupní den sobota 
(tj. pobyt 7 nocí). S vlastní dopravou je možný také prodloužený pobyt na 10 a 
11 nocí, na vyžádání i jiný počet nocí.

Vila Radič – termíny s vlastní dopravou na 10 a 11 nocí

Termíny  
ubytování

Počet 
nocí

1. a 2. 
dosp. osoba

Dítě 3- 12 let  
na lůžku  

i na přistýlce

3. dosp. 
osoba  

na přistýlce
27.05.-06.06. 10 7.890 3.990 7.390
06.06.-17.06. 11 8.690 4.390 8.090
17.06.-27.06. 10 7.890 3.990 7.390
27.06.-08.07. 11 8.690 4.390 8.090
08.07.-18.07. 10 8.690 4.390 8.090
18.07.-29.07. 11 9.590 4.790 8.990
29.07.-08.08. 10 8.690 4.390 8.090
08.08.-19.08. 11 9.590 4.790 8.990
19.08.-29.08. 10 8.690 4.390 8.090
29.08.-09.09. 11 8.690 4.390 8.090
09.09.-19.09. 10 7.890 3.990 7.390

• dítě do 3 let bez lůžka zdarma, platí povinný poplatek 250,- Kč
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množství) zdarma, WiFi zdarma ve společných prostorách hotelu. Parkování za 
hotelem zdarma. Domácí zvířata nejsou povolena. 
 Ubytování: nabízíme 
2-lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky strana park 
nebo za příplatek mořská 
strana, dále rodinné pokoje 
Family 2+2), za příplatek rov-
něž mořská strana. Všechny 
pokoje mají balkón, koupel-
nu s WC, klimatizaci, SAT/TV, 
WIFi.
 Stravování: formou all  
inclusive light - snídaně, obědy a večeře formou bufetu včetně nápojů (nealko, 
pivo, víno).
 Délka pobytů: 7-14 nocí s dopravou autobusem, s vlastní dopravou je mož-
ný nástup jakýkoli den, pobyt min. 4 noci.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO
Hotel Komodor**
se nachází v letovisku Perna, 
3,5 km od Orebiče. Pobyty za 
velmi výhodné ceny v tomto 
hotelu nabízíme pro klienty, 
kteří si chtějí užít hlavně pří-
jemné koupání v moři a rela-
xaci na pěkné pláži a jsou ne-
nároční na ubytování. Pobyty 
jsou možné na 7 nebo 14 nocí 
sobota – sobota, doprava au-
tobusem nebo vlastní.
 Hotel se nachází 50 m od moře, pláž je oblázková s pozvolným vstu-
pem do vody, s krásným výhledem na Korčulu. Na pláži jsou sprchy. Perna je 
také oblíbené místo pro milovníky surfování, v blízkosti najdete surfařskou zá-
kladnu s možností výuky.

 Vybavení hotelu: restaurace, bar, terasa, obchod s potravinami, hriště na 
míčové hry. Pro klienty s vlastní dopravou hotelové parkoviště zdarma. WiFi ve 
společných prostorách hotelu zdarma. V blízkosti se nachází oblíbená restau-
race Vrgorac. Do Orebiče jezdí nově pozemní vláček. Z mola od hotelu Komo-
dor vyplouvají lodě na Korčulu a na lodní výlety. 
 Ubytování: jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje, s možností 1 přistýlky 
a vlastním soc. zařízením – sprchový kout a WC. Pokoje nemají balkón ani kli-
matizaci. Výhodné slevy pro rodiny s dětmi: 1 dítě do 12 let se dvěma do-
spělými zdarma a event. 2. dítě do 12 let bez lůžka (tj. na společném lůžku s ro-
diči) se slevou 50%. 
 Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 3-chodová s výbě-
rem ze 3 hlavních jídel.

Hotel Komodor

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

1. dítě  
do 12 let  

na přistýlce

2. dítě  
do 12 let  
bez lůžka

Dosp. 
osoba  

na přistýlce
03.06.-01.07. 4.990 zdarma 2.490 3.390
01.07.-02.09. 5.490 zdarma 2.750 4.390
02.09.-30.09. 4.990 zdarma 2.490 3.390

• DÍTÉ ZDARMA platí povinný poplatek 250,- Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi - snídaně bufet (pečivo, 
sýr, salám, vajíčka, máslo, džem, lupínky, nápoje), večeře 3-chodové (polévka, 
výběr ze tří hlavních jídel, ovoce jako dezert, salátový bufet), pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč 
- 1-lůžkový pokoj příplatek 30%
- doprava autobusem viz str. 1

nabízíme znovu po několi-
ka letech. Patří mezi vyhle-
dávané hotely, je umístěný 
v  klidné zátoce, 20 min pěší 
chůze od centra Orebiče. 
Menší pláž 50 m od hotelu 
je oblázková, s pozvolným 
vstupem do vody, koupání je 
vhodné i pro malé děti. 
 Vybavení hotelu: recep-
ce, restaurace, aperitiv bar 
s venkovní terasou, bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky (omezené 

Hotel Orsan***

Akce I: sleva 15% při zaplacení 100% ceny do 22.2. 2017
sleva 10% při zaplacení 100% ceny do 23.3. 2017

Akce II: sleva 7=6 bude odečtena v období do 2.6. a od 23.9.
navíc 1 dítě do 14 let zdarma v období do 2.6. a od 23.9.

Akce III: sleva 10% při pobytu na 10 a více nocí v období 24.6.-16.9.
Uvedené slevy se nesčítají.

Hotel Orsan: 1/2 (+1) park s balkónem a Family 2+2 park s balkónem

Termíny
ubytování

1.a 2.
dosp. os. 

v 1/2

Dítě 
do 7 let  
na přist.

Dítě  
7-14 let 
na přist.

Dosp. os. 
na přist.

Dosp. os. 
ve Family 

2+2

1. a 2.dítě 
do 14 let ve 
Family 2+2

20.05.-10.06. 10.390 zdarma 5.190 8.390 11.790 5.890
10.06.-24.06. 11.190 zdarma 5.590 8.990 12.490 6.290
24.06.-08.07. 12.590 zdarma 6.290 10.090 14.690 7.390
08.07.-19.08. 13.990 zdarma 6.990 11.190 16.790 8.390
19.08.-02.09. 12.590 zdarma 6.290 10.090 14.690 7.390
02.09.-09.09. 11.190 zdarma 5.590 8.990 12.490 6.290
09.09.-16.09. 10.390 zdarma 5.190 8.390 11.790 5.890
16.09.-30.09. 8.790 zdarma 4.390 7.090 9.690 4.890

• DÍTĚ ZDARMA platí povinný poplatek 250,- Kč
• Dítě do 7 let v 1/2 s 1 dosp. os. sleva 50% z ceny dosp. os.
• Dítě 7-14 let v 1/2 s 1 dosp. os. sleva 25% z ceny dosp. os.

Cena zahrnuje: 7x ubytování se stravováním all inclusive light, pobytovou 
taxu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč 
- příplatek mořská strana v 1/2+1: 1.300,- Kč dosp. os./týden, 650,- Kč dítě 7-14 

let/týden
- příplatek mořská strana ve Family 2+2: 1.900,- Kč dosp. os./týden, 950,- Kč 

dítě 7-14 let/týden
-  1-lůžkový pokoj 2.990,- Kč/týden
- doprava autobusem viz str. 1
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Ubytování v hotelu: nabízí-
me 2-lůžkové pokoje stra-
na park bez balkónu a bez 
možnosti přistýlky a 2-lůžko-
vé pokoje Superior strana 
moře s  balkónem a  s  mož-
ností přistýlky. Všechny po-
koje mají koupelnu s WC, 
minibar, klimatizaci, fén, SAT/
TV, sejf.
Levnější variantou je uby-

tování v  depandancích, umístěných v borovém lese nad hlavní budovou, 
ve 4 pavilonech 50-200 m od moře. Jsou zde 2-lůžkové pokoje s možností 
přistýlky a rodinné pokoje Family 2+2, oba typy s balkónem mořská strana 
(nezaručuje plný výhled na moře). Všechny pokoje mají koupelnu s WC, klima-
tizaci, SAT/TV, WiFi.
 Stravování: formou all inclusive light - snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu včetně nápojů (nealko, pivo, víno). Večer bývají tématicky zaměřené ku-
linářské večeře, např. Dalmatinský večer aj. 
 Délka pobytů: 7-14 nocí s dopravou autobusem, s vlastní dopravou je mož-
ný nástup jakýkoli den, pobyt min. 4 noci.

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO
Hotel Bellevue **** a depandance Bellevue ***

Akce I: sleva 15% při zaplacení 100% ceny do 22.2. 2017
sleva 10% při zaplacení 100% ceny do 23.3. 2017

Akce II: sleva 7=6 bude odečtena v období do 2.6. a od 23.9.
navíc 1 dítě do 14 let zdarma v období do 2.6. a od 23.9.

Akce III: sleva 10% při pobytu na 10 a více nocí v období 24.6.-16.9.
Uvedené slevy se nesčítají.

Celý hotelový komplex byl v roce 2015-2016 nově zrekonstruován, uspokojí i 
náročné klienty. Leží uprostřed borovicového háje, přímo u moře, 15 min pěší 
chůze po pobřežní promenádě od centra Orebiče. Menší pláže 30 m od ho-
telu jsou oblázkové, s pozvolným vstupem do vody a místy s písčitým dnem 
v moři, koupání je vhodné i pro malé děti. 

Vybavení hotelu: recepce, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar s venkovní 
terasou, bazén se sladkou vodou pro dospělé a pro děti, lehátka a slunečníky 
(omezené množství) zdarma, internetový koutek a WiFi zdarma. Parkování za 
hotelem zdarma. Sport a zábava: čtyři tenisové kurty s večerním osvětlením, 
stolní tenis, hřiště na plážový volejbal a bowling, dětské hřiště, animační pro-
gramy pro děti i dospělé, vodní sporty. Na pláži půjčovna lehátek a slunečníků, 
surfů, člunů a kol (za poplatek). Domácí zvířata nejsou povolena. 

Hotel Belllevue: 1/2 park a 1/2 (+1) Superior moře s balkónem

Termíny
ubytování

1.a 2.
dosp. os. 

v 1/2 park

1.a 2. dosp. 
os. v 1/2 
Superior 

moře balkón

Dítě 
do 7 let
 na přist.

v Superior

Dítě 
7-14 let 
na přist.

v Superior

Dosp. os,
 na přist. 

v Superior

20.05.-10.06. 12.690 15.590 zdarma 7.790 12.790
10.06.-24.06. 13.890 17.290 zdarma 8.590 13.790
24.06.-08.07. 15.590 19.190 zdarma 9.590 15.390
08.07.-19.08. 17.690 21.290 zdarma 10.590 16.990
19.08.-02.09. 15.590 19.190 zdarma 9.590 15.390
02.09.-09.09. 13.890 17.290 zdarma 8.590 13.790
09.09.-16.09. 12.690 15.090 zdarma 7.790 12.790
16.09.-30.09. 11.790 12.990 zdarma 6.490 10.390

Depandance Bellevue: 1/2 (+1) Superior s balkónem a Family 2+2 s bal-
kónem

Termíny
ubytování

1.a 2.
dosp. os. 

v 1/2

Dítě 
do 7 let na 

přist.

Dítě  
7-14 let 
na přist.

Dosp. os. 
na přist.

Dosp. os. 
ve Family 

2+2

1.a 2.dítě 
do 14 let  
ve Family 

2+2
20.05.-10.06. 11.090 zdarma 5.490 8.890 12.690 6.290
10.06.-24.06. 12.490 zdarma 6.190 9.990 14.590 7.290
24.06.-08.07. 13.890 zdarma 6.890 10.990 16.790 8.390
08.07.-19.08. 15.290 zdarma 7.590 12.190 18.890 9.390
19.08.-02.09. 13.890 zdarma 6.890 10.990 16.790 8.390
02.09.-09.09. 12.490 zdarma 6.190 9.990 14.590 7.290
09.09.-16.09. 11.090 zdarma 5.490 8.890 12.690 6.290
16.09.-30.09. 10.090 zdarma 4.990 8.090 11.290 5.590

• DÍTĚ ZDARMA platí povinný poplatek 250,- Kč
• Dítě do 7 let v 1/2 s 1 dosp. os. sleva 50% z ceny dosp. os.
• Dítě 7-14 let v 1/2 s 1 dosp. os. sleva 25% z ceny dosp. os.

Cena hotelu a depandancí za-
hrnuje: 7x ubytování se stravová-
ním all inclusive light, pobytovou 
taxu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní 
cestovní pojištění 340,-Kč
- dětská postýlka pro dítě do 

3 let zdarma
-  1-lůžkový pokoj příplatek 50%
-  doprava autobusem viz str. 1
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO

patří mezi velmi oblíbené 
apartmány v  Orebiči. Vila je 
umístěná u kempu na okraji 
městečka Orebič, 150  m od 
moře a 250 m od pláže Tr-
stenica. Pro klienty s  vlast-
ní dopravou jsou k dispozici 
samostatná parkovací místa. 
Pobyty jsou na 7 nocí, na vy-
žádání jsou možné i prodlou-
žené pobyty. Domácí zvířata 
nejsou povolena.
 Ubytování: ve vile je studio a 3 apartmány, všechny moderně zařízené, ka-
ždý má samostatnou vybavenou kuchyňku, koupelnu s WC, TV/SAT a klima-
tizaci (kromě apartmánu 1/6). WiFi je možné za příplatek na místě (7 EUR na 
týden). Ve 2. patře je studio pro 2 osoby 1/2(+1) - 25 m² strana park (orientace 

Vila Nata

se objevuje v naší nabídce zno-
vu po několika letech, je nově 
přestavěná a moderně vyba-
vená. Jednopatrová vila se na-
chází v klidném místě Orebiče 
u borového háje, 200  m od 
menších oblázkových plá-
ží, v blízkosti hotelu Bellevue, 
15  min pěší procházkou od 
centra městečka Orebič. Parko-
vání aut pro hosty u objektu, je 
možné využít i dopravu autobusem. Domácí zvířata nejsou povolena
Ubytování: 1 studio a 4 apartmány, všechny mají vybavený kuchyńský kout, 
koupelnu s WC, SAT/TV, bezplatné připojení WiFi, klimatizaci, balkón nebo te-
rasu. Lze využít studio pro 2-3 osoby s dvoulůžkem a přistýlkou (cena podle 
počtu osob). Dále čtyři apartmány pro 3-4 osoby, které mají ložnici s dvou-
lůžkem a rozkládací gauč pro 1-2 osoby v obývací místnosti. 

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

Vila Milka

pohled z Kapitánské vyhlídky nad Orebičem, ostrov Korčula, v pozadí ostrov Lastovo

Soukromé apartmány v Orebiči

Vila Milka

Termíny  
ubytování

Studio  
pro 2 os.

Studio  
pro 3 os. 

Studio  
pro 3 os.

moře

Apartmán 
pro 4 os.  

moře

Apartmán 
pro 4 os.  

(2 koupelny)
17.06.- 01.07. 6.890 7.890 8.690 10.690 11.890
01.07.-15.07. 7.490 8.390 9.490 12.290 13.690
15.07.-12.08. 7.990 8.990 9.990 12.990 15.290
12.08.-26.08. 7.490 8.390 9.490 12.290 13.690
26.08.-09.09. 6.890 7.890 8.690 10.690 11.890

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

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla a závěreč-
ného úklidu, pobytovou taxu 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- doprava autobusem viz str. 1

Termíny  
ubytování

Studio 
pro 2 os.

Apartmán 
pro 4 os. moře

Apartmán 
pro 6 os. Přistýlka

27.05.-17.06. 5.590 11.690 15.490 1.800
17.06.-01.07. 6.790 12.890 16.490 2.100
01.07.-26.08. 7.990 13.990 17.790 2.300
26.08.-09.09. 6.790 12.890 16.490 2.100
09.09.-23.09. 5.590 11.690 15.490 1.800

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla a závěreč-
ného úklidu, pobytovou taxu 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- doprava autobusem viz str. 1

Vila Zora

Vila Zora

Termíny  
ubytování

Studio cena  
za 2 osoby

Studio cena  
za 3 osoby

Apartmán  
pro 3-4 osoby

03.06.- 01.07. 7.990 10.290 11.990
01.07.-02.09. 9.290 11.490 14.490
02.09.-30.09. 7.990 10.290 11.990

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve studiu či apartmánu včetně ložního prádla 
a závěrečného úklidu, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč
 - doprava autobusem viz str. 1

na východ), 1 místnost se dvěma lůžky a možností jedné přistýlky, hosté mo-
hou využívat terasu v 1. patře za domem. Ve 2. patře jsou také 2 apartmány 
pro 4 osoby 1/2+2(+1) – 35 a 40 m² strana moře, mají 2 místnosti po 2 lůžkách, 
ve větším ap. je možnost 1 přistýlky (rozkládací sofa), oba mají terasu 5 - 8 m2 
s výhledem na moře. V přízemí se nachází apartmán pro 6 osob 1/3+3(+1) 
- 90 m², má denní místnost a 2 ložnice po 3 lůžkách, možnost 1 přistýlky, bez 
klimatizace, s terasou 16 m².

pláz v blízkosti Vila Zora
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se dočkal v  posled-
ních letech velkých in-
vestic, stále patří mezi 
nejoblíbenější kapa-
city na Rabu a  uspo-
kojí i  náročné klien-
ty. Je umístěn v zeleni 
městského parku Ko-
mrčar, do historické-
ho centra města je jen 
150  m. Parkem sejde-
te 150 m k městské 
pláži - na pláži místy písek, místy kamínky. Od městské pláže je možné využít za 
poplatek lodní dopravu na poloostrov Frkáň – koupání v krásné přírodě, obláz-
kové a kamenné pláže, malé romantické zálivy, nachází se zde také FKK pláž. Plav-
ba trvá jen 15 minut.
 Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: v hotelu je klimatizovaná re-
staurace, aperitiv a piano bar, konferenční místnost. Na terase hraje každý večer 
hudba. Hoteloví hosté mají k dispozici krásně upravenou venkovní terasu s ba-
zénem a vířivkou, s lehátky ke slunění zdarma. K relaxaci přispívá možnost ob-
čerstvení přímo na místě z denního baru a snack baru. Welness centrum nabí-
zí biosaunu, finskou saunu, whirpool, fitness, masáže a kosmetiku – za poplatek. 
Je zde vnitřní bazén 42 m2 s protiproudem. Lze si půjčit kola, využít 3 tenisové 
kurty a minigolf. Připojení WiFi na pokojích je zdarma. Parkoviště za hotelem je 
zdarma. Domácí zvířata nejsou dovolena.
 Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
klimatizací, koupelnou s WC, SAT/TV, minibarem a sejfem. Pokoje za cenu v ta-
bulce jsou orientovány na tzv. zadní stranu, za příplatek jsou možné pokoje na 
park/mořskou stranu + event. s balkónem. Rodinné pokoje pro 4-5 osob: 
2/2(+1), 55 m2, strana park, za příplatek jsou možné pokoje park/mořská stra-
na s balkónem. Rodinné pokoje mají jeden vchod, dvě dvoulůžkové ložnice, 
možnost 1 přistýlky, 1 koupelnu s WC, klimatizaci, SAT/TV. Cena za max. 4 oso-
by s polopenzí, za 5. osobu na přistýlce se připlácí. Cena rodinných pokojů 
je celková, neposkytují se žádné slevy na děti. Konečná cena je výhodnější 
než 2 dvoulůžkové pokoje pro rodiny se staršími dětmi nebo dospělé. 
 Stravování - polopenze formou bufetu, výborná kuchyně.

Ostrov Rab

AKCE: V termínech od 16.9. bude odečtena sleva 7=6 nebo 14=12

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

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

Cena jízdenky: obousměrně 2.490,- Kč, jednosměrně 1.800,- Kč.

Nástupní místa:
Trasa A: Praha – Benešov – Votice - Tábor /Písek – České Budějovice – 
Dolní Dvořiště. Dopravu po této trase zajišťujeme v období 16.6.-8.7. 
a 18.8.-9.9.
Svozy zdarma k trase A: 16.6. – 8.7. a 18.8.-9.9.: Vrchlabí, Jičín nebo Turnov, 
Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav nebo Trutnov, Dvůr Králové, Hradec 
Králové, Poděbrady (rozhodující trasa dle většího počtu klientů). Ostatní 
nástupní místa na trase i mimo ni dle dohody.
Trasa B: Praha – Jihlava – Brno – Mikulov. Dopravu po této trase zajiš-
ťujeme po celou sezónu 26.5.-16.9.
Svozy zdarma k trase B v termínech 7.7.-22.7.: Ústí n/L, Teplice, Most, Cho-
mutov, Louny, Slaný, Kladno, v  termínech 21.7.-2.9. Liberec, Jablonec n/N, 
Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, 
+ na dotaz v CK v termínech 7.7.-19.8.: Plzeň, Rokycany, Beroun, Hradec Krá-
lové, Pardubice, Kutná Hora, Kolín, Poděbrady.

Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli (z Prahy odjezd orientačně v 15-17 
hod, z Českých Budějovic v 18-19 hod, z Brna v 19 hod).

Délka pobytů – platí pro všechny ubytovací kapacity na Rabu: obvykle 
7 nebo 14 nocí sobota – sobota, pro klienty s vlastní dopravou lze vyžádat i jiný 
den nástupu či jiný počet nocí, min. 4 noci.

Grand Hotel Imperial ****
Rab – město, Palit a Banjol

hotel Carolina
hotel Eva

městská pláž pláže na Frkáni 
FKK Grandhotel Imperial

apartmány Mara

letovisko San Marino (15km)apartmány Lolo

bungalovy S. Punta

hotel Istra

hotel Padova

hotel International

Grand Hotel Imperial – 1/2 zadní strana a rodinné pokoje 2/2 strana park

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.  

v 1/2

Dítě  
do 12 let 
na přist.

Dosp. os.
 na přist.

Dítě 
do 12 let
 s 1 dosp.

Rodinný 
pokoj 2/2 

 – cena  
za 4 osoby

Přistýlka
v rodin. 
pokoji

27.05.-10.06. 8.990 4.390 7.190 6.190 33.900 5.000
10.06.-24.06. 9.990 4.890 7.990 6.890 37.600 6.000
24.06.-15.07. 11.990 5.890 9.590 8.290 45.900 6.000
15.07.-05.08. 13.690 6.790 10.990 9.490 48.800 6.000
05.08.-26.08. 14.490 7.290 11.590 9.990 51.900 6.000
26.08.-02.09. 11.990 5.890 9.590 8.290 45.900 6.000
02.09.-16.09. 9.990 4.890 7.990 6.890 37.600 6.000
16.09.-30.09. 8.990 4.390 7.190 6.190 33.900 5.000

• dítě do 2 let bez lůžka zdarma (jen se 2 dospělými)

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO

městečko Rab
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CHORVATSKOPOBYTOVÉ ZÁJEZDY

Hotel Istra ***

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč 
- fakultativně: 2-lůžkový pokoj park/mořská strana 1.200,- Kč/dosp. os./týden, 

600,- Kč/dítě do 12 let na přistýlce 
- 2-lůžkový pokoj park/mořská strana s balkónem 1.800,- Kč/dosp. os./týden, 

900,- Kč/dítě do 12 let na přistýlce 
- rodinný pokoj park/mořská strana s balkónem 1.400,-Kč/pokoj/týden
- 1-lůžkový pokoj 2.100,- Kč (pouze zadní strana)
-  dětská postýlka 900,- Kč (příplatek nezahrnuje stravu)
-  doprava autobusem viz str. 6

je menší soukromý hotel, s výbornou polohou na nábřeží, přímo u centra his-
torického městečka a na okraji středomořského parku Komrčar. Ideální místo 
k procházkám malebnými uličkami s obchůdky, kavárnami i k večerní zábavě. 
Vzdálenost od městské pláže 300 m (místy písek, místy kamínky, sprcha za 
malý poplatek), procházkou 20 min podél moře lze dojít k písečné pláži u Pa-
dovy. Přímo od hotelu vyplouvají čluny na pláže poloostrova Frkáň - koupá-
ní v krásné přírodě, oblázkové a kamenné pláže, malé romantické zálivy, nachá-
zí se zde také FKK pláž. Plavba trvá jen 15 minut. Orientační cena obousměrně 20 
HRK (kun) na dosp. os., děti se slevou. 

Hotel Istra – dvoulůžkové pokoje s přistýlkou

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

Dítě  
do 12 let
na přist.

2.dítě  
do 12 let

 bez lůžka

Dosp.  
os.

 na přist.

Dítě  
do 12 let
 s 1 dosp.

27.05.-10.06. 6.190 2.990 1.890 4.990 4.190
10.06.-01.07. 7.690 3.790 2.290 6.190 5.290
01.07.-22.07. 8.390 4.090 2.590 6.790 5.790
22.07.-12.08. 9.690 4.790 2.990 7.790 6.690
12.08.-26.08. 8.390 4.090 2.590 6.790 5.790
26.08.-02.09. 7.690 3.790 2.290 6.190 5.290
02.09.-23.09. 6.190 2.990 1.890 4.990 4.190

• dítě do 2 let bez lůžka a stravy zdarma (jen se 2 dospělými)
• v hotelu Istra nezajišťuje CK Quicktour delegátské služby

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu 
s bio koutkem, večeře výběr ze 4 menu + salátový bufet), pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč
- fakultativně: balkón 700,- Kč na os./týden
-  1-lůžkový pokoj 2.100,-Kč
-  dětská postýlka 1.000,-Kč/týden 
-  parkování auta na hotelovém parkovišti (vyznačené místo) 7 EUR/den, platí 

se na recepci – nutno objednat na cestovní smlouvě
-  parkování auta v blízkosti hotelu 4 EURA/den, platí se na recepci
- doprava autobusem viz str. 6

Výhodnou nabídku pro skupiny na ubytování v hotelu International 
Vám rádi připravíme v CK Quicktour. 

Hotel International ***

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufeto-
vých stolů), pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- fakultativně: mořská strana 1.100,- Kč/dosp. os., 550,- Kč/dítě do 12 let
-  7x plná penze 2.100,- Kč/dosp. os., 1.050,- Kč/dítě do 12 let, platí i dítě zdarma
-  1-lůžkový pokoj 2.800,- Kč (pouze strana město)
-  dětská postýlka 900,- Kč/týden
-  doprava autobusem viz str. 6

Akce: sleva 15% při zaplacení celé částky do 27.1.2017
sleva 10% při zaplacení celé částky do 11.4.2017
(nesčítá se již s dalšími slevami za včasné objednání).

Hotel International - strana město – dvoulůžkové pokoje s 1-2 přistýlkami

Termíny 
ubytování

1. a 2. 
dosp.  

os.

1. dítě  
do 6 let
na přist.

2. dítě  
do 6 let
 na přist

1. a 2. 
dítě  

6-12 let 
na přist.

Dosp. os.
 na přist.

Dítě  
do 12 let
 s 1 dosp.

27.05.-10.06. 7.990 zdarma 3.890 3.890 6.390 5.490
10.06.-24.06. 9.490 zdarma 4.690 4.690 7.590 6.490
24.06.-15.07. 11.590 zdarma 5.790 5.790 9.290 7.990
15.07.-19.08. 13.490 3.990 6.690 6.690 10.790 9.290
19.08.-02.09. 11.590 zdarma 5.790 5.790 9.290 7.990
02.09.-16.09. 9.490 zdarma 4.690 4.690 7.590 6.490
16.09.-23.09. 7.990 zdarma 3.890 3.890 6.390 5.490

• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA platí povinný poplatek 250,- Kč
• v hotelu International nezajišťuje CK Quicktour delegátské služby

 Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: součástí hotelu je restaurace, re-
cepce, trezor na recepci, výtah, restaurace na terase před hotelem. V blízkosti 
se nacházejí tenisové kurty. Wi-Fi je zdarma ve společných prostorách hotelu. 
Parkování u hotelu lze zamluvit za poplatek. Domácí zvířata nejsou povolena.
 Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, s koupelnou a WC. 
Není zde klimatizace. Za příplatek je možný balkón u dvoulůžkových i jednolůžko-
vých pokojů. Výhody pro rodiny se 2 dětmi – na pokoji společně s rodiči může být 
ubytováno jedno dítě do 12 let na přistýlce a 2. dítě do 12 let bez lůžka, s polopenzí. 
 Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře výběr ze 4 menu + salátový 
bufet. Oblíbená kuchyně s příjemnou obsluhou.

leží přímo u moře v městečku Rab, v blízkosti promenády. Do malebného his-
torického centra s obchůdky a kavárničkami je to jen pár kroků, procházkou 
300 m dojdete na městskou pláž (částečně písek, částečně kamínky). Čluny 
zakotvené naproti hotelu Vás svezou na pláže poloostrova Frkáň - koupání 
v krásné přírodě, oblázkové a kamenné pláže, malé romantické zálivy, nachází 
se zde také FKK pláž. Plavba trvá jen 15 minut. Orientační cena obousměrně 20 
HRK (kun) na dosp. os., děti se slevou. Vybavení hotelu, zábava a sportovní 
vyžití: v hotelu je restaurace, 
bar, kavárna s terasou, v atriu 
můžete využívat venkovní 
bazén, za příplatek saunu, 
vířivku, fitness, masáže. WiFi 
v prostoru recepce zdarma. 
Parkování aut (za poplatek) 
zařizuje hotel. Domácí zvířata 
nejsou dovolena. 
Ubytování: 2-lůžkové poko-
je s možností 1-2 přistýlek. 
Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu s WC, minibar, SAT/TV, sejf. Část poko-
jů je orientována na stranu město, část pokojů za příplatek na moře. 
Stravování: polopenze formou bufetu, lze si připlatit obědy – výběr z jídelníčku.
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je umístěný v zeleni lesoparků 
Suha Punty, 4,5 km od městeč-
ka Rab. Nabízený komfort jej 
řadí k nejvyhledávanějším ho-
telům na ostrově. Pláže přímo 
pod hotelem jsou oblázko-
vé, 150 m od hotelu je menší 
písečná pláž, na okraji střediska 
najdete FKK pláž. U hotelu je 
bazén se sladkou vodou a slu-
neční terasa se sprchami. 
 Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: hostům se nabízí posezení v re-
stauraci, snack baru s terasou přímo u moře, v aperitiv baru. Na terase hotelu hraje 
večer v hlavní sezóně živá hudba k poslechu i tanci. Pro sportování lze využít tenisové 
kurty u hotelu, stolní tenis, minigolf. Půjčují se zde kola a skútry. V hlavní sezóně se 
zařazuje animační program – ranní cvičení u bazénu. Připojení WiFi na pokojích zdar-
ma. Parkování na hotelovém parkovišti zdarma. Domácí zvířata nejsou dovolena.
 Ubytování: 2-lůžkové pokoje Standard mořská strana s možností 1 při-
stýlky, s koupelnou a WC, klimatizací, SAT/TV a minibarem. Všechny pokoje 
mají balkón, obě strany hotelu jsou situovány na moře. Přímý výhled na moře 
mají 2-lůžkové pokoje Superior za příplatek. Dalším typem ubytování jsou 
suity 2/2(+1) pro 4-5 osob, mořská strana, 58m2, jeden vchod, dvě místnosti - 
1 dvoulůžková ložnice a 1 ložnice s francouzským lůžkem, možnost 1 přistýlky 
(rozkládací gauč pro 1 osobu), balkón, 2 koupelny s WC, klimatizace, SAT/TV, 
cena za max. 4 osoby s polopenzí, za 5. osobu na přistýlce se připlácí. Přímý 
výhled na moře u suit nelze připlatit. Cena suit je celková, neposkytují se 
žádné slevy na děti. Konečná cena suit je výhodnější než 2 dvoulůžkové po-
koje pro rodiny se staršími dětmi nebo dospělé. 
 Stravování - polopenze formou bufetu, výborná kuchyně.

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO

AKCE: V termínech od 16.9. bude odečtena sleva 7=6 nebo 14=12

Hotel Padova ****

Apartmánový dům Mara - Palit
jednopatrový dům má velmi 
pěknou polohu v Palitu, 350 m 
od moře, 200 m od pěší zóny 
města a 500 m od historic-
kého centra Rabu. Koupání 
na městské pláži, oblázko-
vo-písčité. Odtud je možné 
také využít za poplatek lodní 
dopravu na poloostrov Frkáň 
– koupání v  krásné přírodě, 
oblázkové a kamenné pláže, 
malé romantické zálivy, nachází se zde také FKK pláž. Plavba trvá jen 15 minut.
 Ubytování: apartmán pro 2-3 osoby (ložnice a denní místnost s vybave-
nou kuchyňkou a gaučem, koupelna se sprchou a WC, balkón nebo teráska, 
SAT/TV, klimatizace). Dále tři 2-lůžkové pokoje (jeden s možností přistýlky) 
a jeden 1-lůžkový. Pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, balkón nebo te-
rásku, kávovar, SAT/TV, klimatizaci. K dispozici je venkovní gril. Po domluvě je 
možné na místě sjednat snídaně podávané uvnitř vily nebo na terase. Domácí 
zvířata nejsou dovolena. Doporučujeme včasnou rezervaci.
 Doprava pouze vlastní, parkovací místa u domu. 

je od sezóny 2016 krásně zrekonstruovaný a uspokojí tak i nejnáročnější klienty. 
Nabízí ubytování ve 2-lůžkových pokojích s přistýlkami a v rodinných suitách. 
Hotel byl dříve oblíbený i u našich klientů, po rekonstrukci ovšem výrazně 
vzrostla cena a stal se nejdražším hotelem v Rabu. V případě zájmu najdete 
podrobnější informace a ceny na www.quicktour.cz nebo se můžete infor-
movat v CK Quicktour.

Apartmán a pokoje Mara

Termíny
ubytování

Apartmán 
pro 2-3 
osoby

2-lůžkový 
pokoj – cena 

za 2 osoby 
Přistýlka  
v pokoji

1-lůžkový 
pokoj

27.05.-24.06. 9.900 7.900 2.100 4.700
24.06.-01.07. 10.400 8.300 2.100 4.900
01.07.-02.09. 12.200 8.700 2.100 5.500
02.09.-30.09. 9.900 7.900 2.100 4.700

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu nebo pokoji včetně ložního prádla, 
ručníků a závěrečného úklidu, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- snídaně 7 EUR, platba na místě

Rab – Suha Punta

Hotel Carolina – dvoulůžkové pokoje s přistýlkou Standard mořská strana 
a Suity mořská strana

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os. 

v 1/2

Dítě 
do 12 let
 na přist.

Dosp. os.
na přist.

Dítě  
do 12 let  
s 1 dosp.

Suita 2/2  
– cena  
za 4 os.

Přistýlka  
v suitě

27.05.-10.06. 8.490 3.990 6.790 5.790 29.900 5.000
10.06.-24.06. 10.390 5.190 8.390 7.190 35.000 6.000
24.06.-15.07. 13.090 6.490 10.490 9.090 45.500 6.000
15.07.-05.08. 14.890 7.290 11.990 10.290 51.900 6.000
05.08.-26.08. 15.690 7.890 12.590 10.790 45.500 6.000
26.08.-02.09. 13.090 6.490 10.490 9.090 44.200 6.000
02.09.-16.09. 10.390 5.190 8.390 7.190 35.000 6.000
16.09.-30.09. 8.490 3.990 6.790 5.790 29.900 5.000

• dítě do 2 let bez lůžka zdarma (jen se 2 dospělými)

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou 
bufetových stolů), pobytovou taxu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- fakultativně: přímý výhled na moře ve 2-lůžkovém pokoji Superior 1.000,- 

Kč/os. (nelze u pokojů s přistýlkou)
-  lůžkový pokoj 2.100,- Kč (strana park)
-  dětská postýlka 900,- Kč (příplatek nezahrnuje stravu)
-  doprava autobusem viz str. 6

Hotel Carolina**** 

městečko Rab
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jsou možnou variantou ubytování se polopenzí na Suha Puntě pro klienty, kterým 
více než velký hotel Eva vyhovuje menší ubytovací kapacita v přírodě. Jedná se o po-
koje v řadových domcích umístěných za hotelem Eva, 200 m od přírodní pláže. 
Ubytování: jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, se spr-
chou a WC, SAT/TV, v přízemí 
teráska, v 1. patře propojený 
balkón. Stravování v hote-
lu Eva - polopenze formou 
bufetu, nápoje k večeři zdar-
ma. Ceny jsou stejné jako 
v  hotelu Eva, ale není zde 
dítě zdarma na přistýlce, 
platí 50% z ceny dospělého. 
Je možný pobyt s domácími 
mazlíčky. 
Ubytování v bungalovech lze využít pouze v období 10.6. – 2.9. 

hotel Evaapartmány Lolo
hotel Carolina

bungalovy
Suha punta

POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO
Bungalovy Suha Punta **

Hotel Eva**
se těší po mnoho let největší oblibě u našich klientů. Nachází v borovém háji 
v klidné části ostrova v letovisku Suha Punta, 150 m od přírodní pláže v menší 
zátoce. Pláž je oblázková, místy kamenná, místy s hrubším pískem, k dispozi-
ci jsou sprchy. V přilehlých zátokách najdete všechny druhy pláží i soukromí, 
v blízkosti je FKK pláž.
 Pobyty jsou vhodné pro méně náročné klienty, kteří hledají nerušený odpo-
činek a procházky uprostřed krásné přírody. Městečko Rab je vzdálené 4,5 km, 
pro dopravu lze využít lodní taxi, místní autobus nebo taxi bus. 
 Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: hotel svým návštěvníkům 
nabízí klimatizovanou restauraci, aperitiv bar, minimarket, v blízkosti se nachá-
zejí tenisové kurty, hřiště na beachvolejbal, lesní trekingová stezka. Připojení 
na internet je možné ve společných prostorách hotelu za poplatek. Parkování 
u hotelu je zdarma. Je možný pobyt s domácími mazlíčky.
 Ubytování: 2-lůžkové pokoje (1/2) s možností jedné přistýlky (pokoj 1/3) 
nebo dvou přistýlek (pokoj 1/4, může být palanda). Každý pokoj má balkón 
a koupelnu s WC. Za příplatek lze zajistit u 1/2 a 1/3 pokojů výhled na moře. 
Na pokojích není klimatizace. 
 Stravování - polopenze formou bufetu, nápoje k večeři zdarma.

Hotel Eva - strana park – dvoulůžkové pokoje s 1-2 přistýlkami

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. 
osoba

Dítě  
do 12 let
na přist. 

v 1/3

1. a 2. dítě  
do 12 let
 na přist. 

v 1/4

Dosp. 
osoba  

na přist.

Dítě  
do 12 let  
s 1 dosp.

03.06.-10.06. 6.390 zdarma 3.090 5.190 4.390
10.06.-17.06. 6.990 zdarma 3.390 5.590 4.790
17.06.-01.07. 7.390 zdarma 3.590 5.990 5.090
01.07.-22.07. 8.690 zdarma 4.290 6.990 5.990
22.07.-05.08. 9.790 zdarma 4.790 7.890 6.790
05.08.-26.08. 10.290 zdarma 4.990 8.390 6.990
26.08.-02.09. 7.390 zdarma 3.590 5.990 5.090
02.09.-16.09. 6.990 zdarma 3.390 5.590 4.790

• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,- Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufeto-
vých stolů včetně nápojů k večeři - nealko, pivo, víno), pobytovou taxu, služby 
delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- fakultativně: mořská strana 700,- Kč/dosp. os. (nelze u 1/4 pokojů)
- 1-lůžkový pokoj 1.400,- Kč (pouze strana park)
- dětská postýlka 900,-Kč (příplatek nezahrnuje stravu)
- pobyt se psem (pouze vlastní doprava) na vyžádání, platba 10 EUR/den na místě
- doprava autobusem viz str. 6

apartmánový dům se nachází v letovisku Suha 
Punta, 4,5 km od městečka Rabu, 100 m od 
moře (oblázkové pláže u hotelu Carolina). 
Ubytování: v přízemí je apartmán pro 3-4 
osoby – dvoulůžková ložnice, denní míst-
nost s kuchyň. koutem a dvoulůžkovým 
gaučem. V patře je apartmán pro 4 osoby 
s možností přistýlky – 2 dvoulůžkové lož-
nice, denní místnost s kuchyň. koutem a ga-
učem jako přistýlkou pro 1 osobu. Apartmá-
ny jsou moderně zařízené, vybavené kou-
pelnou s WC, SAT/TV, klimatizací, v přízemí 
s terasou, v patře s balkónem s výhledem na 
moře, přiipojení WiFi zdarma. Domácí zvířa-
ta nejsou povolena. Doprava je možná autobusem i vlastní, ap. dům má 
vlastní parkoviště. Délka pobytů: obvykle 7 nocí sobota-sobota, na vlastní 
dopravu na vyžádání libovolný počet nocí. Doporučujeme včasnou rezervaci!

Jóga na Rabu: v termínech 3.-10.6., 10.-17.6. a 26.8.-2.9. se uskuteční pobyty 
s ubytováním v hotelu Eva a v bungalovech Suha Punta, cvičení jógy 2x 
denně pod vedením zkušené lektorky. Informace o možnostech cvičení 
jógy v dalších termínech 17.6.-24.6. a 24.6.-1.7 na dotaz v CK Quicktour.

Ubytování v hotelu Eva nebo v bungalovech Suha Punta často volí i skupi-
ny, které chtějí mít společný program, např. cvičení, kurzy aj. Zvýhodně-
nou cenu pro skupinu Vám rádi připravíme v CK.

Apartmány Lolo – Suha Punta

Apartmány Lolo – cena za apartmán

Termíny  
ubytování

Apartmán 
cena za 3-4 os. Přistýlka 

27.05.-24.06. 14.400 1.600
24.06.-01.07. 16.800 1.600
01.07.-26.08. 19.200 1.600
26.08.-02.09. 16.800 1.600
02.09.-2309. 14.400 1.600

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla, ručníků 
a závěrečného úklidu, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- doprava autobusem viz str. 6
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POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO
Rab - San Marino

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

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

Hotelový komplex San Marino

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

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

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky, klimatizací, SAT/TV 
a koupelnou s WC. Pokoje v hotelech Sahara/Rab nemají balkón, ale francouz-
ské okno, pokoje v Hotelu Veli Mel mají balkón. 

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

Hotely Sahara/Rab - dvoulůžkové pokoje s přistýlkou

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

Dítě  
do 6 let  
na přist.

Dítě  
6- 12 let
 na přist.

Dosp. 
osoba

 na přist.

Dítě  
do 12 let 
s 1 dosp.

20.05.-10.06. 6.890 zdarma 3.290 5.490 4.690
10.06.-17.06. 7.290 zdarma 3.590 5.890 4.990
17.06.-08.07. 8.690 4.290 4.290 6.990 5.990
08.07.-15.07. 10.190 4.990 4.990 8.190 6.990
15.07.-05.08. 11.390 5.590 5.590 9.190 7.890
05.08.-26.08. 11.990 5.790 5.790 9.590 8.190
26.08.-02.09. 10.190 4.990 4.990 8.190 6.990
02.09.-09.09. 8.690 4.290 4.290 6.990 5.990
09.09.-23.09. 7.290 zdarma 3.590 5.890 4.990

Hotel Veli Mel – dvoulůžkové pokoje s přistýlkou

Termíny  
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

Dítě  
do 6 let  
na přist.

Dítě  
6- 12 let
 na přist.

Dosp. 
osoba

 na přist.

Dítě 
do 12 let 
s 1 dosp.

20.05.-10.06. 6.890 zdarma 3.290 5.490 4.690
10.06.-17.06. 7.290 zdarma 3.590 5.890 4.990
17.06.-01.07. 9.390 4.590 4.590 7.590 5.990
01.07.-15.07. 10.990 5.390 5.390 8.790 7.590
15.07.-05.08. 12.390 6.090 6.090 9.390 8.590
05.08.-26.08. 12.990 6.290 6.290 10.390 8.890
26.08.-02.09. 10.990 5.390 5.390 8.790 7.590
02.09.-09.09. 9.390 4.590 4.590 7.590 5.990
09.09.-23.09. 7.290 zdarma 3.590 5.890 4.990

• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,- Kč

Cena zahrnuje a fakultativní příplatky – je uvedeno pod tabulkou Hote-
lu Lopar na následující straně

AKCE: V termínech od 16.9. bude odečtena sleva 7=6. 

apart. dům Mel

Hotel Plaža / Veli Mel

Hotel Lopar

Hotel Sahara / Rab

Restaurant
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO
AKCE: V termínech od 16.9. bude odečtena sleva 7=6 nebo 14=12Family Hotel Lopar ***+ a Family Hotel Plaža ***+ 

Cena hotelového komplexu San Marino zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 
7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetových stolů včetně nápojů k veče-
ři - nealko, pivo, víno), pobytovou taxu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- fakultativně:1-lůžkový pokoj 1.500,- Kč/týden v hotelu Sahara/Rab a Veli Mel 
- dětská postýlka 900,- Kč (příplatek nezahrnuje stravu)
- pobyt se psem (pouze vlastní doprava) na vyžádání, platba 10 EUR/den na místě
- doprava autobusem viz str. 6

Apartmánový dům Mel ***

se nachází za hotelovým komplexem San Marino. Má krásnou polohu na klid-
ném místě, 100 m od Rajské pláže (2 km dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody). 200 m od domu je obchod, sportovní areál, tenisové kurty, 
restaurace je v těsném sousedství. Hostům je k dispozici posezení u grilu a 
venkovní hrací koutek pro děti.
Ubytování: v domě jsou dva apartmány pro 2 osoby, jeden pro 4 osoby a 
jeden pro 6 osob, každý s možností přistýlky. Stravování vlastní.
 Apartmán pro 2 osoby s možností 1 přistýlky: 50m2, má obývací míst-
nost s kuchyňským koutem, ložnici, balkón, koupelnu s WC, TV/SAT, klimatizaci. 
Apartmán pro 4 osoby s možností 1 přistýlky: 70 m2, má obývací místnost 
s kuchyňským koutem, 2 ložnice, 2 balkóny, koupelnu s WC, TV/SAT, klimatizaci. 
Apartmán pro 6 osob s možností 1-2 přistýlek:130 m2, má kuchyni, obývací 
pokoj, 3 ložnice, 2 koupelny, velkou terasu, TV/SAT, klimatizaci.
 Doprava je možná autobusem nebo vlastní, parkování u objektu zdar-
ma. Délka pobytů: obvykle 7 nocí sobota-sobota, na vlastní dopravu na vy-
žádání libovolný počet nocí. Doporučujeme včasnou rezervaci! Po dohodě 
možný pobyt s domácími mazlíčky.

Apartmány Mel – cena za apartmán

Termíny  
ubytování

Apartmán 
pro 2 os.

Apartmán 
 pro 4 os.

Apartmán 
pro 6 os. Přistýlka

27.05.-03.06. 7.900 13.900 19.900 1.900
03.06.-01.07. 10.600 16.400 23.900 1.900
01.07.-15.07. 14.900 22.400 33.900 1.900
15.07.-02.09. 15.600 23.900 35.900 1.900
02.09.-09.09. 10.600 16.400 23.900 1.900
09.09.-30.09. 7.900 13.900 19.900 1.900

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla a závěreč-
ného úklidu, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- fakultativně: dětská postýlka 1.200,- Kč/ týden
- pobyt s domácím zvířetem na vyžádání (pouze vlastní doprava), platba 

5 EUR/den na místě 
- doprava autobusem viz str. 6

 Ubytování nabízíme v rodinných pokojích – suitách:
Standard Suita pro 4-5 osob 1/2+2(+1): 37 m2, jeden vchod, dvě místnosti 
- dvoulůžková ložnice a  denní místnost s  rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
možnost 1 přistýlky, 1  koupelna s  WC, 2 balkóny, klimatizace, SAT/TV, cena 
za max. 4 osoby s polopenzí, za 5. osobu na přistýlce se připlácí. 
Superior Suita pro 4-6 osob 2/2 (+2): 46 m2, jeden vchod, dvě dvoulůžkové 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 koupelny s WC, 
2 balkóny, klimatizace, SAT/TV, cena za max. 4 osoby s polopenzí, za 5. a 6. oso-
bu na přistýlce se připlácí. Cena suit je celková, neposkytují se žádné slevy 
na děti. Konečná cena je výhodnější než 2-3 dvoulůžkové pokoje pro rodiny 
se staršími dětmi nebo dospělé.

Family Hotely Lopar a Plaža - suity 

Termíny  
ubytování

Standard suita  
- cena za 4 osoby

Superior suita  
– cena za 4 osoby

Přistýlka  
v suitě 

20.05.-10.06. 29.200 32.000 5.000
10.06.-17.06. 29.600 37.200 5.000
17.06.-01.07. 35.300 42.900 6.000
01.07.-15.07. 42.900 48.500 6.000
15.07.-05.08. 45.800 55.800 6.000
05.08.-26.08. 49.400 58.400 6.000
26.08.-02.09. 42.900 48.500 6.000
02.09.-09.09. 35.300 42.900 6.000
09.09.-30.09. 29.600 37.200 5.000

• dítě do 2 let bez lůžka zdarma

Poznámka: v  hotelech 
Lopar a Plaža jsou také 
2-lůžkové pokoje, v ho-
telu Lopar bez přistýlky, 
v hotelu Plaža s možností 
1 přistýlky. K vybavení po-
kojů patří balkón, klima-
tizace, SAT/TV, koupelna 
s WC. V katalogu uvádíme 
pouze ceny za suity, které 
jiné hotely na San Marinu 
nemají. 2-lůžkové pokoje s přistýlkou a stejnými službami jsou totiž levnější 
v hotelu Veli Mel. V případě zájmu o tyto pokoje v Loparu či Plaži najdete 
ceny na www.quicktour.cz nebo se můžete informovat v CK Quicktour.
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POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO
Ostrov Krk - letovisko Šilo

Doprava do Šila na ostrov Krk může být autobusem nebo vlastní. 
Cena jízdenky: obousměrně 2.150,- Kč, jednosměrně 1.600,- Kč
Místenka za příplatek 200,- Kč na osobu
Dopravu zajišťujeme z celé ČR v období 9.6. – 17.9. 2017

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

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

Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli (z Prahy orientačně odjezd ve 16.30, 
z Českých Budějovic v 19.30, z Brna v 19.30)

Ubytování nabízíme v soukromých apartmánech. Délka pobytů obvykle 
7 nocí sobota-sobota, na vlastní dopravu je možné vyžádat i jiný počet nocí, 
min. 4 noci. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Vila Žnidarec
se nachází 300 m od moře 
a písčité pláže. Nabízí 4 
apartmány pro 4–5 osob, 
v každém jsou 2 dvoulůžkové 
ložnice a možnost 1 přistýl-
ky (buď v ložnici nebo gauč 
v obývací místnosti). Součás-
tí apartmánu je kuchyňka, 
koupelna s  WC, balkón/tera-
sa, SAT/TV a klimatizace (za 
příplatek). V  přízemí se nabí-
zí posezení ve společenské místnosti. U domu jsou parkovací místa a venkovní 
gril. Po dohodě je možný pobyt s domácími mazlíčky.

Ostrov Krk je největší a pro nás nejbližší ostrov v Jaderském moři, s pevninou 
spojený mostem. Ostrov je proslaven svými plážemi, bujnou vegetací a čis-
tým mořem. 
 Letovisko Šilo se nachází na severovýchodě ostrova, naproti lázeňskému le-
tovisku Crikvenice. Šilo má písečné pláže, ke koupání můžete využít i řadu 
zátok s oblázkovými plážemi. Je zde dokonce speciální pláž pro psy. V leto-
visku najdete obchody a restaurace s místními specialitami a výbornými víny. 
V okolí Šila jsou značené turistické a cyklistické stezky (možnost zapůjčení kol), 
jsou zde atraktivní místa k potápění, ze kterých je určitě nejznámější místo po-
topené lodi Pestaltis. Doporučujeme navštívit nádhernou jeskyni Biserujku 
a zátoku Saline s léčivým bahnem. Nezapomenutelné jsou tradiční rybář-
ské oslavy. Lodní výlety zajišťuje ubytovací agentura ESTEE Šilo, poskytuje sle-
vu 10% pro naše hosty na panoramatické výlety kolem ostrova.

Vila Iva
leží 200 m od moře a písčité 
pláže, 500 m od centra leto-
viska Šila a 50 m od restaura-
ce. Ve vile jsou 4 apartmány 
pro 4–6 osob, v každém jsou 
2 dvoulůžkové ložnice a  dvě 
přistýlky (buď jedna v  jed-
né ložnici a druhá v  obývací 
místnosti nebo obě jako roz-
kládací gauč v  obývací míst-
nosti). Součástí apartmánu je 
kuchyňka, koupelna s WC, balkón/terasa, SAT/TV a klimatizace (za příplatek). 
U domu jsou parkovací místa a venkovní gril. Po dohodě je možný pobyt s do-
mácími mazlíčky.

AKCE 7=6 do 1.7. a od 26.8. 2017 je již odečtena z ceny.

Nabídku ubytování v apartmánech pro skupiny, které chtějí prožít 
společnou dovolenou nebo cvičit jógu, aerobik, zumbu aj. Vám rádi 
připravíme v CK Quicktour. 

Vila Ružmarin
se nachází 500 m od moře 
a pláže, od centra a restau-
race 500 m. V domě jsou 
3 apartmány pro 4-5 osob, 
v každém jsou 2 dvoulůžko-
vé ložnice, obývací místnost 
s  gaučem jako přistýlkou 
a  kuchyňským koutem, kou-
pelna s WC, balkón/terasa, 
SAT/TV a klimatizace (za pří-
platek). U domu jsou parko-
vací místa a venkovní gril. Po dohodě je možný pobyt s domácími mazlíčky.

Vila Žnidarec, Iva a Ružmarin

Termíny 
ubytování

Apartmán  
pro 4 osoby 1/4A přistýlka

27.05.-10.06. 9.300 1.400
10.06.-01.07. 10.800 1.500
01.07.-15.07. 13.500 1.700
15.07.-29.07. 14.900 1.900
29.07.-19.08. 17.900 2.100
19.08.-26.08. 14.900 1.900
26.08.-02.09. 10.800 1.500
02.09.-30.09. 9.300 1.400

• dítě do 3 let bez lůžka zdarma
• dítě 3-5 let na společném lůžku s rodiči 1.200,- Kč

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
-  platba na místě: příjezdový poplatek 3 EURA na osobu
 fakultativně: klimatizace 6 EUR/den - platba na místě
-  pobyt se psem (na dotaz) 7 EUR/den - platba na místě
- doprava autobusem 2.290,- Kč

Další apartmánové domy v Šilu na vyžádání v CK.

Blato – pláž s lečivým černým bahnem
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO

6 km jižně od Poreče se rozkládá oblíbené prázdninové středisko Zelena La-
guna s mnoha hotely, apartmány, sportovišti, centrem pro vodní a potápěčské 
sporty. To vše uprostřed kvetoucí zeleně v těsné blízkosti moře. Množství ka-
váren, taveren a obchůdků láká nejen k nákupům, ale i k příjemnému posezení 
po celodenním lenošení na plážích. Do centra Poreče je spojení jak autobuso-
vé, tak i rekreačním ekovláčkem nebo lodí (za poplatek). 

Poreč

oblíbený kompletně zrekon-
struovaný hotel, 80 m od 
pláže. Součástí hotelového 
komplexu je bazén s  moř-
skou vodou a denním barem. 
Na pláži je tobogán (za po-
platek). Možnost fakultativ-
ních výletů. V  hotelu se na-
cházejí 3 restaurace, kavárna, 
aperitiv bar, vinárna a prodej-
na suvenýrů.
 Ubytování: všechny 1–2lůžkové pokoje mají vlastní koupelnu s WC a bal-
kón. Je možno zakoupit i pokoje bez balkónu, které jsou v přízemí a nižších 
patrech (viz sleva). Ve standardním pokoji je možná pouze 1 přistýlka pro děti 
formou rozkládacího lůžka, není plnohodnotným lůžkem. Je možno připlatit 
pokoj orientovaný na mořskou stranu - vyšší patro, nezaručuje výhled na moře, 
nebo rodinné pokoje RP - na vyžádání (2 ložnice, společná koupelna, 1 balkón), 
kde je možno ubytovat 4 osoby. Stravování: polopenze formou bufetu, mož-
nost doplatit plnou penzi.

Hotel Delfín **

Hotel Delfín

Termíny  
ubytování

Dosp. 
os.  

v 1/2

Dítě 
do 7 let  

v 1/2––––––
12-14 let  
na přist.

Dítě  
7-14 let 

v 1/2
Dítě 

14-18 let
Dosp. os. 

v RP
Dítě 

do 14 let 
v RP

27.05.-03.06 6.290 3.150 4.400 5.100 6.290 3.150
03.06.-24.06. 6.500 3.260 4.590 5.200 7.250 3.650
24.06.-01.07. 7.800 3.900 5.490 6.250 8.950 4.490
01.07.-08.07. 8.800 4.350 6.100 6.990 9.400 4.700
08.07.-05.08. 9.400 4.700 6.600 7.550 10.150 5.100
05.08.-19.08. 8.800 4.350 6.100 6.990 9.650 4.850
19.08.-26.08. 8.190 3.990 5.600 6.400 8.450 4.250
26.08.-02.09. 7.690 3.750 5.300 5.990 7.890 3.750
02.09.-09.09. 5.990 3.000 4.100 4.650 6.100 3.000
09.09.-16.09. 5.590 2.690 3.800 4.250 5.700 2.690

• dítě do 12 let v 1/2 na přistýlce zdarma, platí pouze povinný poplatek 250,-Kč
• sleva: ubyt. v pokoji bez balkónu 200,-Kč/dosp. os.
• nástupy možné každý den, min. doba pobytu 7 nocí, kratší pobyty za příplatek 30%

V  upraveném lesoparku jsou 
umístněny v  jednoposchoďo-
vých domečcích 4-lůžkové 
apartmány Astra s  možnos-
tí 1 přistýlky (80 x 170 cm) za 
příplatek. Každý apartmán má 
dvě oddělené ložnice, vybave-
nou kuchyňku s ledničkou a el. 
vařičem, koupelnu a terasu se 
zahradním nábytkem. V  blíz-
kosti areálu, který má centrální 
recepci, je supermarket, pizzerie, grill terasa, restaurace, kavárny, cukrárny… V těs-
né blízkosti se nachází tenisový areál s 18 kurty a sportovní hala Intersport. V okolí 
je mnoho hotelů, kde se večer pořádají na terasách taneční zábavy.
 Pláž je vzdálena od objektu 50 – 200 m. Částečně je kamenitá, částečně 
upravená oblázková, místy písek pro děti. Na pláži bazén (zdarma), lehátka 
a slunečníky za poplatek. 
 Možnost dokoupení polopenze v hotelu Delfín formou bufetu.

Villa Astra

AKCE: sleva 10% při objednání do 15.4.2017 pro termíny 
v období 3.6. – 1.7. ( nelze sčítat se slevou za včasné objednání)

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji s balkónem, 7x polopenzi formou švéd-
ských stolů, pobytovou taxu, služby delegáta od 10.6.-16.9.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,-Kč
- pokoj na mořskou stranu 400,-Kč/os./týden
- 7x oběd 1.200,-Kč, 1-lůžkový pokoj 800,-Kč 
- parkování 1 EUR/den, postýlka 5 EUR/den na vyžádání, malý pes 8 EUR/den
- doprava klimatizovaným busem 2.100,-Kč
 Nástupní místa: Liberec, Turnov, Ml. Boleslav, Praha, Tábor, Písek, Č. Budějo-

vice, Plzeň, Rokycany, Žebrák, další na dotaz

Villa Astra

Termíny  
ubytování

Apart.  
1/4 Přistýlka

27.05.-03.06. 9.200 1.200
03.06.-10.06. 11.600 1.800
10.06.-17.06. 14.250 1.800
17.06.-24.06. 15.200 1.800
24.06.-01.07. 15.990 1.800
01.07.-22.07. 18.990 1.800
22.07.-05.08. 21.290 1.800
05.08.-12.08. 19.300 1.800
12.08.-19.08. 14.750 1.800
19.08.-26.08. 13.050 1.800
26.08.-02.09. 8.700 1.000
02.09.-23.09. 7.490 1.000

• nástupy možné každý den, min. doba pobytu 7 nocí

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu včetně spotřeby vody, el. energie, 
povlečení, ručníky (výměna 1x týdně), pobytovou taxu, služby delegáta 10.6.-
16.9.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,-Kč
- fakultativně: 7 x polopenze v hotelu Delfín dospělá osoba: 2.600,-Kč, dítě 
4-12 let 1.300,-Kč, dítě do 4 let zdarma
- malý pes 8 EUR/den, dětská postýlka 980,-Kč, parkování 1 EUR/den
- doprava viz hotel Delfín
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Novi Vinodolski

Hotel Lišanj **

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO

Novi Vinodolski je atraktivním turistickým městem uprostřed Kvarnerského 
zálivu na úbočí horského hřebenu „Malá Kapela“, naproti ostrovu Krk. Letovis-
ko nabízí 22 km mořského pobřeží, pláží a promenád s obchody, kavárnami, 
restauracemi aj.
Výlety: Plitvická jezera, jeskyně Postrojna, Istrie, lodní výlety do Benátek, ost-
rov Krk, Vrbnik a Crikvenica – platba na místě u delegáta. 

se nachází 200 m od centra letoviska, kam je možné se dostat během pár 
minut po pěší zóně. Skládá se z původní lázeňské budovy a později přistavěné 
novější části. K  vybavení hotelu patří restaurace, aperitiv bar, venkovní ba-
zén s mořskou vodou, restaurace a bar na pláži, dětský koutek a brouzdaliště, 
v hlavní sezóně animační program pro děti i dospělé. Parkování zdarma. Za 
poplatek: WiFi na recepci, finská sauna, masáže, fitness, tenisové kurty, multi-
funkční hřiště na volejbal, fotbal či basketbal, minigolf, stolní tenis, vodní sporty 
na pláži, sprcha na pláži. Pláže: hotel leží přímo na břehu moře, kolem ně-
hož se vine 2 km dlouhá promenáda, po celé délce je několik typů pláží - be-
tonové, oblázkové a částečně i písečné. Vstup do vody je pozvolný, navíc 
je na dně částečně navezen písek. Lehátka a slunečníky se půjčují za poplatek, 
také lze využít nabídky vodních sportů.
 Ubytování: nabízíme hotelové pokoje v nové části hotelu a pro sezónu 
2017 nově apartmány v lázeňské části hotelu.

Istrie – Umag

Umag se starým městem a přístavem je významné přímořské lázeňské stře-
disko na Istrii. V městečku se dochovaly zbytky hradebních zdí a věží. Domi-
nantou je barokní kostel z 18. století. Centrum je zajímavé svou dochovanou 
středověkou architekturou.

Apartmány Renata

Termíny
ubytování

Cena za apt. 
při obsazení  

2. os.

Cena za apt. 
při obsazení 

3 os.

Cena za apt. 
při obsazení 

4 os.
27.05.-01.07. 8.400 8.700 9.300

01.07.-26.08. 11.200 12.500 13.900

26.08.-30.09. 8.400 8.700 9.300

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč

se nachází nejblíže letoviskům 
Punta a Stella Maris, kde je 
v centru pěkný tenisový stadi-
ón turnaje ATC Croatia Open 
se 40 antukovými kurty. Je zde 
široká umělá pláž – obláz-
ky, písek. Všechna letoviska 
jsou obklopena borovicovými 
lesy a hojnou vegetací.
 Nabízíme ubytování ve vil-
kové čtvrti na okraji Umagu 
v apartmánovém domě s příjemnou rodinnou atmosférou, majitelé mají blíz-
ký vztah k bývalému Československu a jsou velmi pohostinní. Dům obklopený 
zahradou se nachází 800 m od centra Umagu a 800 m od pláže.
 Ubytování: 2 apartmány Palma a Pergola pro 2-4 osoby - mají dvou-
lůžkovou ložnici, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, plně 
vybavený kuchyňský kout (lednice, sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice), 
koupelnu s WC, balkón, klimatizaci a WiFi zdarma.
Apartmány jsou nekuřácké. Posedět se dá na balkóně i v zahradě, kde je mož-
nost grilování. Domácí zvířata nejsou povolena.
 Pobyt je určen pouze pro klienty s  vlastní dopravou, parkovací místa 
u domu. 

Apartmánový dům Renata
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Hotel Lišanj nová část

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp. 
osoba

1. dítě  
do 12 let  
na přist.

2. dítě
do 12. let
na přist.

1. a 2. dítě 
do 18 let  
na přist.

3. a 4. dosp. 
os. na přist.

10.06.-17.06. 6.490 zdarma 3.390 4.690 6.090
17.06.-24.06. 6.990 zdarma 3.490 4.990 6.390
24.06.-01.07. 7.490 zdarma 3.790 5.290 6.790
01.07.-08.07. 8.390 zdarma 4.190 5.890 7.490
08.07.-26.08. 8.190 zdarma 4.090 5.690 7.390
26.08.-02.09. 7.490 zdarma 3.790 5.290 6.790
02.09.-09.09. 6.490 zdarma 3.390 4.690 6.090

• 1. a 2. dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka ZDARMA 
 (pouze obě děti do 6 let)

Cena hotelu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi formou bufetových stolů, 
pobytovou taxu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 218,-Kč/dosp. os., 109,-Kč/ 
dítě do 15 let
- 1-lůžkový pokoj příplatek 50%, 1/4 pokoj 990,-Kč/pokoj/týden
- výhled na moře 690,-Kč/pokoj/týden
- plná penze 990,-Kč/os., zapůjčení lednice 600,-Kč/týden

Apt. 4 – apartmány pro 4 osoby jsou umístěny ve 3. patře (toto patro není 
přístupné výtahem). 2 místnosti: ložnice s dvoulůžkem a druhá místnost s pa-
landou, kuchyňský kout, koupelna s WC, klimatizace, některé s přímým výhle-
dem na moře. Ideální pro 2 dospělé a 2 děti.
Apt. 5 - prostorný apartmán pro 4-5 osob je umístěn ve 2. patře. 2 místnosti: 
ložnice s dvoulůžkem a druhá méstnost se 3 samostatnými lůžky, kuchyňský 
kout, koupelna s WC, balkón s výhledem na moře. Ideální pro větší rodiny (2 
dosp. a 3 děti)
Stravování: polopenze formou švédských stolů, možnost dokoupení nápojů 
k večeři za 2,5 EUR/osoba a den (platba na místě)

Cena apartmánů zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi formou bufetových 
stolů, pobytovou taxu, služby delegáta, v apartmánu Apt.4 navíc klimatizaci

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 218,-Kč/dosp. os., 109,-Kč/dítě 
do 15 let
- výhled na moře 690,-Kč/apartmán/týden, plná penze 990,-Kč/os.

Doprava autobusem 2.090,-Kč. Nástupní místa: Praha, Plzeň, Kladno, Li-
berec, Mladá Boleslav, Benešov, Votice, Dobříš, Tábor, Písek, Příbram, Strako-
nice, České Budějovice, Kaplice, Český Krumlov, Chomutov, Olomouc, Ost-
rava, Brno, Prostějov, Přerov, Hodonín, Vyškov, Zlín (další nástupní místa na 
dotaz v CK)

V CK Quicktour Vám připravíme nabídku za velmi výhodné ceny:
-  ubytování v depandancích hotelu Lišanj
-  stravování formou plné penze
-  doprava autobusem i vlastní
-  termíny 17.-24.6. a 24.6.-1.7. 2017 
-  vhodné jak pro školní kolektivy či skupiny, které chtějí prožít spo-

lečnou dovolenou nebo cvičit jógu aj., tak pro rodiny s dětmi a jed-
notlivce.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO

Apartmány Lišanj Apt. 4 / Apt. 5 

Termíny
ubytování

1. a 2. dosp. 
osoba

1. dítě  
do 12 let  
na přist.

2. –3. dítě
do 12. let
na přist.

1. - 3. dítě 
do 18 let na 

přist.
3. a 4. dosp. 
os. na přist.

10.06.-17.06. 5.990/6.990 zdarma 3.990 4.490/4.990 4.990/6.390
17.06.-24.06. 6.490/7.490 zdarma 4.290/4.490 4.990/5.490 5.490/6.690
24.06.-01.07. 6.990/7.990 zdarma 4.390/4.990 5.290/5.990 5.990/6.990
01.07.-08.07. 7.790/8.990 zdarma 5.690/5.990 6.390/6.490 6.990/7.990
08.07.-26.08. 7.490/8.590 zdarma 5.390/5.590 5.990/6.290 6.690/7.590
26.08.-02.09. 6.990/7.990 zdarma 4.390/4.990 5.290/5.990 5.990/6.990
02.09.-09.09. 5.990/6.990 zdarma 3.990 4.490/4.990 4.990/6.390

• 1. a 2. dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka ZDARMA (pouze obě děti do 6 let)

 Pokoje pro 2, 3 nebo 4 osoby v nové části hotelu jsou standardně zaříze-
né, k dispozici jsou 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky formou rozkládací-
ho nebo pevného lůžka (zde je možné ubytovat i 2. dítě do 6 let bez nároku na 
lůžko) a 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek formou palandy. Mají většinou 
výhled na moře, mohou být ale situovány i na odvrácenou stranu od moře. 
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu s WC, SAT/TV a balkón s posezením.
 Stravování: polopenze formou švédských stolů, možnost dokoupení ná-
pojů k večeři za 2,5 EUR/osoba a den (platba na místě)

Severní Dalmácie - Ljubač

Apartmány leží 50-80 m od moře a 150 metrů od písečně- oblázkové plá-
že s pozvolným vstupem do moře, vhodné i pro malé děti. 5 km odtud je 
krásná oblázková pláž u obce Ražanac. Celkem 20 moderních apartmánů 
je umístěno ve dvou řadách - v přízemí s terasami a v 1. patře s balkóny. Pro 
hosty Batimatu je v areálu bazén, malá kavárna s televizní obrazovkou, zdarma 
si lze půjčit kola. Ve vesnici je obchod se základními potravinami, v blízkosti je 
pizzerie a restaurace. 

Batimat - apartmány přímo u moře, s bazénem

Ljubač je malá rybářská vesnice, 18 km severně od Zadaru. Pobyt je ideální pro 
ty, kteří chtějí trávit dovolenou v klidném prostředí a podnikat výlety do atrak-
tivních míst v okolí.

Typ 2 (2+2) s možností 1 přistýlky: v přízemí s terasou, 42 m2, ložnice s dvou-
lůžkem a obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby a ev. přistýlkou, plně vybavená 
kuchyně, koupelna se sprchou a WC, fén, sejf, TV/SAT, klimatizace a WiFi zdar-
ma. Je zde také jeden apartmán pro handicapované osoby, typ 2 (2+2).
Typ 1 (5+2) s možností 1-2 přistýlek: v 1. patře s balkónem, 88 m2, 3 ložnice 
(2 dvoulůžkové a 1 jednolůžková), obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby a jídel-
nou, plně vybavená kuchyně (navíc myčka nádobí), 2 koupelny s WC, fén, sejf, 
TV/SAT, klimatizace a WiFi zdarma. Při využití přistýlek může být ubytováno až 
9 osob a hodí se např. pro skupinku přátel či dvě rodiny.
Pobyt je možný pouze s vlastní dopravou, apartmány mají parkovací místa. 
Délka pobytů: většinou 7 nebo 14 nocí sobota – sobota, v období do 10.6. 
a od 9.9. je možné vyžádat i jiný nástup nebo jiný počet nocí.
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Apartmány Batimat

Termíny  Typ 2 (2+2)
cena za 4 os.

Typ 1 (5+2) cena 
za 5-7 os. Přistýlka

13.05.-17.06. 11.200 17.200 1.900
17.06.-08.07. 13.400 20.800 2.500
08.07.-19.08. 16.200 25.600 2.500
19.08.-16.09. 13.400 20.800 2.500
16.09.-30.09. 11.200 17.200 1.900

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu včetně ložního a koupelnového 
prádla a závěrečný úklid
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč
- platba na místě: taxa dospělí 0,60 EUR/den, děti 12-18 let 0,30 EUR/den

Turistické atrakce v okolí:
Zadar – 18 km, místní atrakcí jsou mořské varhany na nábřeží a „Pozdrav 
slunci“, nádherné středověké kostely a Náměstí pěti studní, památky z doby 
starověkého Říma
Nin – 17 km, královské městečko s kostelíkem a salinou (získávání soli odpa-
řováním mořské vody, nejstarší v Chorvatsku, od r. 1500)
Národní park Paklenica, pohoří Velebit – 40 km (turistika, horolezectví)
Národní park Kornati – 55 km (plavby lodí)
Řeka Zrmanja a její delta - 40 km (popularní na rafting)
Národní park Krka (UNESCO) – 80 km, vodopády řeky Krka

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

Sv. Filip a Jakov

AKCE: 7=6 bude odečten v termínu do 17.6. a od 2.9.2017, nelze sčítat 
se slevou za včasný nákup

Penzion Pikolo

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

Dítě  
do 7 let 

 na přistýlce

Dítě 
7-14 let 

na přistýlce

Dítě  
do 14 let 
na lůžku

Dosp. os. 
na přist.

27.05.-17.06. 4.990 zdarma 2.650 3.600 4.300
17.06.-24.06. 5.490 zdarma 2.800 3.900 4.800
24.06.-01.07. 6.690 zdarma 3.500 4.790 5.900
01.07.-02.09. 6.990 zdarma 3.600 4.990 6.290
02.09.-09.09. 6.690 zdarma 3.500 4.790 5.900
09.09.-23.09. 4.990 zdarma 2.650 3.600 4.300

• nástup do 24.06. a od 9.9.2017 každý den dle obsazenosti, od 24.6. – 9.9.2016 
pouze sobota – sobota

AKCE: 7=6 bude odečtena v termínu do 17.6. a od 2.9., nelze sčítat se 
slevou za včasný nákup
AKCE: 2 dospělí + 2 děti do 7 let na společném 3. lůžku: 1. dítě zdar-
ma, 2. dítě sleva 50%

Cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7x polopenzi, spotřebu vody a elektřiny, povle-
čení, ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,-Kč, 1/1 pokoj příplatek + 40%
- doprava autobusem 2.390,-Kč, nástupní místa viz str. 1 (jako Orebič)

Apartmány pro 4 osoby: ve 2. patře, skládají se ze 2 oddělených ložnic, vyba-
vené kuchyně, koupelny se sprchou a WC, WiFi, SAT/TV a klimatizace zdarma, 
balkón směrem na moře
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní a večeří v restauraci, která je 
od domu 10 m, snídaně formou bufetu, večeře ze 3 menu

Apartmány Pikolo

Termíny
ubytování

Apartmán
pro 4 os. Přistýlka

27.05.-17.06. 8.800 1.200
17.06.-24.06. 10.700 1.200
24.06.-01.07. 11.800 1.400
01.07.-02.09. 12.800 1.600
02.09.-09.09. 11.800 1.400
09.09.-23.09. 8.800 1.200

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu, spotřebu vody a elektřiny, povle-
čení, ručníky, závěrečný úklid 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,-Kč
stravování: 7x snídaně 980,-Kč, 7x večeře 1.575,-Kč, děti do 7 let mají na stravo-
vání slevu 50 %
- povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dospělá osoba 52 kuna/7 

nocí, dítě od12 -18 let: 21 kuna/7 nocí
- doprava autobusem 2.390,-Kč – nástupní místa viz str. 1 (jako Orebič)

se nacházejí v klidné vilové 
čtvrti, 120 m od pláže, 250 
m od centra města a obcho-
dů. Pláž s  pozvolným vstu-
pem do moře je upravená, na 
pláži bar, restaurace, dětské 
hřiště, slunečníky a lehátka za 
poplatek.
Vybavení: vlastní restaura-
ce s  výbornou kuchyní, WiFi 
a  klimatizace zdarma, smě-

nárna a obchody 300 m, parkování u domu bezplatně 

Penzion a apartmány Pikolo

Ubytování: zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
všechny mají balkón, koupelnu, ledničku nebo miniledničku, SAT/TV a WiFi 
zdarma. Domácí zvířata nejsou povolena.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu (každý večer je 
jedním jídlem z menu ryba)
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Primošten je staré rybářské městečko obklopené vinicemi, vzdálené 25 km od 
Šibeniku a 60 km od Splitu. Velkým zážitkem je koupání na kouzelných obláz-
kových plážích (vhodných i pro děti) na jednom poloostrově a večerní spole-
čenský život ve starém městě na poloostrově druhém. Pobyt si můžete zpestřit 
výlety např. národní park Krka, Kornatské ostrovy aj.

Primošten

jednopatrový pavilon se nachází v borovicovém háji, v klidné části poloostrova Ra-
duča, 500 m od centra města a 100 m od hotelu Zora, jehož služeb klienti využívají.
 K dispozici je zde kavárna, směnárna, piano bar, aperitiv bar s terasou s pře-
krásným výhledem na moře a na staré město, dále internetový kout s připo-
jením WiFi, fitness a wellness centrum s krytým bazénem s otevíratelnou 
střešní kopulí s  vyhřívanou slanou vodou, whirlpoolem a saunou. Využívání 
posilovny, bazénu a sauny je v ceně.
 Hotel zajišťuje sportovně-rekreační animaci pro děti a dospělé. Parkování 
možné přímo před pavilonem (za poplatek). Domácí zvířata nejsou povolena.
 Dlouhé oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře jsou vzdáleny 
jen 50-100 m. Sportovní vyžití: 3 tenisové dvorce, minigolf, stolní tenis, tram-
polína, volejbal, košíková, vodní sporty včetně jízdy na banánu a nafukovacích 
atrakcích na moři. Ubytování: renovované 2-lůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky (3. lůžko) mají francouzské okno, koupelnu s WC, ledničku a ventilátor. 
Na pokoji lze ubytovat se 2 dospělými a dítětem na 3. lůžku ještě 2. dítě do 12 
let bez lůžka. Stravování: polopenze formou švédských stolů v hotelu Zora, 
možnost dokoupení obědů.

Pavilon Mars** (pavilon hotelu Zora)

Pavilon Mars

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dospělá 

os.

Dítě 
do 7 let 
na lůžku

Dítě 
7-12 let

na 3. lůžku

2. dítě
do 12 let
bez lůžka

Dosp. 
os. na 

3. lůžku

Dítě  
do 12 let  
s 1 dosp.

10.06.-17.06. 8.150 zdarma 5.700 2.500 7.330 6.110
17.06.-01.07. 8.550 zdarma 5.980 2.500 7.700 6.410
01.07.-15.07. 8.990 zdarma 6.290 2.500 8.090 6.740
15.07.-19.08. 9.300 zdarma 6.510 2.500 8.370 6.970
19.08.-26.08. 8.990 zdarma 6.290 2.500 8.090 6.740
26.08.-09.09. 8.150 zdarma 5.700 2.500 7.330 6.110
09.09.-16.09. 7.800 zdarma 5.460 2.500 7.020 5.850
16.09.-30.09. 5.900 zdarma 4.130 2.500 5.310 4.420

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

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou 
švédských stolů v hotelu Zora), služby hotelu: sauna, posilovna, bazén, 
animace pro děti i dospělé 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 330,-Kč/os.
- povinný poplatek: pobytová taxa dospělá osoba 35,-Kč/noc, dítě 

od 12 do 18 let 20,-Kč/noc, dítě do 12 let taxu neplatí
- 1-lůžkový pokoj 4.000,-Kč, dětská postýlka (pro dítě do 3 let) 750,-

Kč, parkování 3 EUR/den
-  7x oběd formou švédských stolů 2.500,- Kč/os., nápoje k večeři 750,-

Kč/os. (z automatu neomezeně víno a voda)
-  doprava: 2.390,-Kč, nástupní místa viz str. 1 (jako Orebič)

Jižní Dalmácie - Zaostrog
Zaostrog je menší turistické letovisko v jižní části Makarské riviéry, s krásný-
mi přírodními plážemi a borovicovými porosty, nad nimiž se tyčí strmé skalna-
té svahy pohoří Biokova.

Villa Knězovič
se nachází v klidné zóně letoviska Podaca, v části Kapeč, v docházkové vzdá-
lenosti od centra Zaostrogu. Leží jen 50 m od moře, nabízí koupání na téměř 
vlastní oblázkové pláži s pěkným přístupem do vody. 
 Ve třípatrové vile je 6 apartmánů a 2 pokoje, v terasovitém svahu další 
2apartmány. V horní části je možnost krásného posezení v zahradě. Pobyty jsou 
vhodné pro dvojice i rodiny, ale i pro skupinky přátel nebo skupiny se cvičením – 
v horním areálu je plocha např. na cvičení jógy. Apartmány mají vlastní kuchyňku, 
navíc v přízemí vily je k dispozici velká, plně vybavená kuchyně, kde je možné or-
ganizovat i stravování pro skupinu. WiFi zdarma, klimatizace za příplatek.

Vila Knězovič – cena za pokoj nebo apartmán za noc

Typ 
ubytování

červen
září

červenec
srpen

Typ
ubytování

červen
září, 

červenec
srpen

2-lůžkový 
pokoj 990 1.400 Apt. č. 7 pro 

2 os. + dítě 1.400 1.750

3-lůžkový 
pokoj 1.090 1.750 Apt. č. 8 

pro 4-5 os. 1.990 2.800

Apt. č. 4 
pro 3 os. 1.400 1.750 Apt. č. 9 

pro 4-5 os. 1.990 2.800

Apt. č. 5  
pro 2 os. 1.050 1.400 Apt. č. 10 

pro 3-4 os. 1.590 1.990

Apt. č. 6
pro 3 os. 1.590 1.990 Apt. č. 11 

pro 4-5 os. 1.990 2.800

• celková cena se počítá vždy podle dnů v příslušném měsíci
• možnost nástupu a ukončení pobytu jakýkoli den v týdnu

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc za pokoj nebo apartmán, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč/den 
- klimatizace 5 EUR/den/pokoj nebo apartmán - platí se na místě

Ubytování: 
Zvýšené přízemí: 2 
pokoje s  balkónem/
terasou a koupelnou 
s WC, č. 2 dvoulůžko-
vý pokoj, č. 3 třílůžko-
vý pokoj (dvoulůžko 
a přistýlka). Tyto 2 po-
koje nemají vlastní ku-
chyňku, klienti mohou 
využít velké, plně zaří-
zené kuchyně v příze-
mí. V 1. a 2. patře a hor-
ním areálu jsou apartmány, všechny s plně vybaveným kuchyňským koutem, 
koupelnou s WC, balkónem/terasou. Apt. pro 2-3 os. mají 1 místnost, apt. pro 4-5 
osob 2 místnosti. Výhled na moře nebo mořskou stranu mají apartmány 6 - 11.
 1. patro: apartmán č. 4 pro 3 osoby, č. 5 pro 2 osoby (bez balkonu, malá ku-
chyňka), č. 6 pro 3 osoby, č. 7 pro 2 osoby + přistýlka vhodná pro dítě.
 2. patro: apartmán č. 8 pro 4-5 osob - ložnice s dvoulůžkem a gaučem a ve ve-
dlejší místnosti rozkládací gauč pro 2 os., č. 9 stejný jako č. 8, vchod má z balkónu
 Horní areál: č.10 pro 3-4 osoby (vhodný pro 3 dosp. nebo 2 dosp. a 2 děti), 
č. 11 pro 4-5 osob - ložnice pro 3 osoby a ve vedlejší místnosti dvoulůžkový 
gauč, terasa, velká kuchyně.
 Pobyty jsou možné pouze na vlastní dopravu, před budovou je vlastní 
parkoviště.
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se nachází přímo u obláz-
kové pláže s  pozvolným 
vstupem do moře a 200 m 
od centra letoviska. K  vyba-
vení hotelu patří recepce, 
směnárna, restaurace, kavár-
na, TV místnost, aperitiv bar 
s  terasou a venkovním ba-
zénem, výtah. K dispozici je 
rovněž výtah od bazénu na 
pláž. WI-FI na recepci. Parko-
vání u hotelu za poplatek.
 Ubytování: 2-lůžkové pokoje s klimatizací, koupelnou s WC, SAT/TV a bal-
kónem. Pokoje jsou orientovány buď na pohoří Biokovo, nebo na stranu moře 
(za příplatek). Přistýlka je možná pouze u pokojů na stranu moře. 
 Stravování: polopenze formou bufetu – velmi chutná kuchyně, saláty 
a dezerty rovněž formou bufetu, 1x týdně večeře ve stylu dalmatských specia-
lit s živou hudbou.

Hotel Aurora

Termíny 
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

Dítě
 do 6 let

na přistýlce

Dítě 
6-12 let 

na přistýlce

Dítě 
12-16 let 

na přistýlce

Dosp. 
os. 

na přistýlce
27.05.-03.06. 7.550 zdarma 4.000 5.450 6.590
03.06.-10.06. 7.990 zdarma 4.550 6.050 6.990
10.06.-24.06. 8.990 zdarma 4.950 6.990 7.990
24.06.-08.07. 9.690 zdarma 5.690 7.350 8.690
08.07.-12.08. 9.990 zdarma 5.990 7.650 8.990
12.08.-19.08. 9.690 zdarma 5.690 7.350 8.690
19.08.-09.09. 8.990 zdarma 4.950 6.990 7.990
09.09.-16.09. 7.990 zdarma 4.550 6.050 6.990

Podgora
se nachází v samém srdci Dalmácie, je posazena mezi olivovníkovými a boro-
vicovými háji. Vrcholky Biokova dodávají tomuto středisku fascinující kulisu pří-
rodní scenérie. Blízkost Splitu, nevelká vzdálenost Dubrovníku, dobré spojení 
s okolními ostrovy a národní park Biokovo nabízí širokou škálu možností výle-
tů. Oblázkové pláže a palmami obklopená promenáda řadí Podgoru k nejhez-
čím místům Jadranu.

Hotel Aurora ***

AKCE: Při zakoupení ubytování s dopravou autobusem sleva 300,-Kč/os.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 270,- Kč, autobusovou dopra-
vu 2.500,- Kč
- 1-lůžkový pokoj 2.850,- Kč, mořská strana 400,- Kč/os./týden od 3.6., do 3.6. 

200,- Kč/os./týden
- parkování u hotelu 9 EUR/den, parkoviště u hotelu Medora Auri 6 EUR/den 

(150 m od Aurory)

Nástupní místa: Praha, Příbram, Strakonice, Tábor, Písek, Prachatice, České  
Budějovice, Český Krumlov, Kaplice.

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO
Makarská riviéra - Drvenik
Drvenik je menší přímořské letovisko na Makarské riviéře 30 km jižně od 
Makarské, jedné z nejoblíbenějších rekreačních oblastí Jadranu. Leží mezi 
příkrými útesy horského masivu Biokovo a průzračným mořem s nádhernými 
oblázkovými plážemi. Celá oblast má příjemné podnebí s vysokým počtem 
hodin slunečního svitu. Poloha letoviska je ideální k organizování mnoha 
zajímavých výletů, např. Dubrovník, Mostar, Medžugorje, Makarska, pohoří 
Biokovo, Bačinská jezera, ostrov Korčula, ostrovy Pelješac a Hvar, rafting 
a canyoning na řece Cetině…

4 patrový, nově zrekonstru-
ovaný objekt s  výtahem 
se nachází 50 m od pláže 
s drobnými oblázky a pozvol-
ným vstupem do moře (malé 
pláže sevřené skalami jsou 
vzdálené cca 600 m od místa 
ubytování). Ubytování: 2-4 
lůžkové prostorné pokoje 
s možností 1 přistýlky pro 
5. osobu, s koupelnou a WC, 
lednicí, SAT-TV, klimatizací (za 
příplatek), balkón s výhledem 
na moře. Hostům je k dispo-
zici společný kuchyňský kout 
pro přípravu teplých nápojů. 
V restauraci hotelu WiFi zdar-

ma, 1x týdně hraje živá hudba. V pobytovém místě je obchod a několik restau-
rací, v restauraci Plaža je klientům CK poskytována 10% sleva
Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře - polévka, výběr ze 3 hlavních 
jídel, salát formou bufetu, desert, 0,2 dcl nealko nápoje nebo piva

Hotel Krasna-Srečko ****

Hotel Krasna-Srečko - pobyty s autobusovou dopravou pondělí - středa

Termíny
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

3. a 4. lůžko
dítě 3-12 let

3. a 4. lůžko
dítě 12-15 let

3. a 4. lůžko
osoba od 15 let

12.06.-21.06. 10.190 6.590 7.190 8.990
19.06.-28.06. 10.690 6.790 7.390 9.190
26.06.-05.07. 11.290 6.990 7.590 9.490
03.07.-12.07. 11.290 6.990 7.590 9.490
10.07.-19.07. 11.290 6.990 7.590 9.490
17.07.-26.07. 11.290 6.990 7.590 9.490
24.07.-02.08. 11.290 6.990 7.590 9.490
31.07.-09.08. 11.290 6.990 7.590 9.490
07.08.-16.08. 11.290 6.990 7.590 9.490
14.08.-23.08. 11.290 6.990 7.590 9.490
21.08.-30.08. 11.290 6.990 7.590 9.490
28.08.-06.09. 10.690 6.790 7.390 9.190
04.09.-13.09. 10.190 6.590 7.190 8.990
11.09.-20.09. 9.490 5.990 6.590 8.590

• pobyt s vlastní dopravou sleva -1.200,-Kč
• dítě do 3 let bez nároku na lůžko 2.590,-Kč
• dítě do 10 let na přistýlce (5. osoba) 4.990,-Kč

Slevy za včasné objednání:
10% při zaplacení 30% zálohy do 31.1.2017, 8% při zaplacení 30% zálohy 
do 31.3.2017

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, autobusovou dopravu, pobytovou 
taxu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní zdravotní pojištění 260,-Kč, klimatizace 700,-Kč/2-
lůžkový pokoj, 1.050,-Kč/3-4 lůžkový pokoj

Nástupní místa: Rakovník (+200,-Kč/os.), Praha, Beroun, České Budějovice 
(možnost nástupu na trase)
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (z Prahy cca 16:00 hod.) příjezdy: 
středa v dopoledních hodinách 



 19 

Černá Hora v posledních letech stoupá v oblibě, své návštěvníky zaujme pří-
rodními krásami i příznivými cenami. Vedle prodloužených pobytů na vlastní 
dopravu nabízíme i autobusový zájezd do letoviska Čanj, ležícím 6 km od Suto-
more a 11 km od Petrovace.

Letovisko Čanj u Sutomore

je umístěn jen 200 m od 
proslulého Perlového po-
břeží, jedné z nejkrásněj-
ších pláží Černé Hory (malé 
oblázky, pláž dlouhá 600 m), 
lodním taxi se dostanete i na 
nedalekou slavnou Králov-
ninu pláž, přístupnou pou-
ze z moře, kde je také restau-
race, lze tu příjemně strávit 
i celý den (jízdné 2-3 eura). 
Vybavení hotelu: restaurace a jídelna, dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 
přistýlek, s koupelnou a WC., klimatizací a TV. WiFi zdarma v kavárně. Parková-
ní zdarma. Domácí zvířata nejsou povolena. 
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech: polévka, výběr ze 
dvou hlavních jídel, salát a moučník. Je možné připlatit plnou penzi. 
Pobyty jsou možné pouze s vlastní dopravou.
Délka pobytů: 10 nocí, na vyžádání možné i 7 nocí nebo jiný nástupní den. 

Hotel Babovič ***

Hotel Babovič - cena za 10 nocí

Termíny
ubytování

1.a 2. 
dosp. os. 

Dítě 
2-12 let

na přistýlce

Dítě od 12 let  
a dosp. os. 

na přist.

Dítě  
2-12 let

s 1 dosp.
31.05.-10.06. 8.490 3.990 5.890 6.690
10.06.-20.06. 8.490 3.990 5.890 6.690
20.06.-30.06. 8.490 3.990 5.890 6.690
30.06.-10.07. 8.490 3.990 5.890 6.690
10.07.-20.07. 9.690 4.590 6.790 6.490
20.07.-30.07. 9.690 4.590 6.790 6.490
30.07.-09.08. 9.690 4.590 6.790 6.490
09.08.-19.08. 9.690 4.590 6.790 6.490
19.08.-29.08. 8.490 3.990 5.890 6.690
29.08.-08.09. 8.490 3.990 5.890 6.690
08.09.-18.09. 7.890 3.690 5.590 5.290
18.09.-28.09. 7.890 3.690 5.590 5.290

• dítě do 2 let bez služeb zdarma

Cena zahrnuje: 10x ubytování v hotelu, 10x polopenzi (snídaně – bufet, ve-
čeře – polévka, výběr ze dvou hlavních jídel, salát a moučník), pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč na den
- fakultativně: 10x oběd 1.800,-Kč / dosp. os., 1.000,-Kč / dítě do 12 let
- 1-lůžkový pokoj příplatek 50%

SLOVINSKO

pobytový zájezd s možností výletů
se nachází v malé zelené oáze, 10 km od města Koper a 15 km od italského 
Terstu. Místo je ideální pro trávení aktivní dovolené, najdete zde nespočet 
možností k rekreaci, zábavě, relaxaci a sportovním aktivitám pro dospělé i děti. 
 Zájezd je vhodný pro dvojice, přátele i rodiny s dětmi - pro ně se poskytují 
výhodné slevy – dítě do 10 let zdarma, slevy pro děti až do 18 let.

Klienti budou ubytovaní ve Ville 
Cedra nebo Adriatic***. Vily se 
nacházejí v  zeleni ve stínu bo-
rovic, 150 m od pláže a 400 m 
od centra letoviska. Pláž je obláz-
ková, místy betonová, možnost 
plážového servisu, u pláže je 
venkovní bazén, bar a taverna s 
výhledem na Koperský záliv. 
 Ubytování hotelového 
typu: 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky a rodinné 4-lůžkové pokoje (s dvoulůžkem a palandou 
pro děti). Pokoje mají koupelnu s WC, TV/SAT, klimatizací, WiFi zdarma, ledničku 
a balkón nebo terasu. Stravování: v restauraci hotelu Convent**** 100 m od uby-
tování, snídaně a večeře formou bohatého bufetu. Sport a relaxace: venkovní a 
vnitřní bazén zdarma, bowling, plážový volejbal, fotbal, basketbal, minigolf, teni-
sové kurty, stolní tenis, vodní sporty, animační programy. Cyklostezka Parenzana, 
která vede podél slovinského pobřeží, začíná právě u Ankaranu.

Villa Cedra ***

1.den: odjezd autobusem večer z ČR, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska
2.den: ráno příjezd do letoviska, odpoledne ubytování, volný program, koupání 
a odpočinek, 1. služba večeře
3.-8.den: volný program, možnost výletů – individuálně, lze objednat na re-
cepci hotelu
9.den: po snídani vyklizení pokojů, volný program, večer odjezd 
10.den: příjezd do ČR v ranních/dopoledních hodinách

Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou

Termín
ubytování

1. a 2.  
dosp. 
osoba

Dítě 
do 10 let 

na přistýlce

Dítě 
10-14 let  

na přistýlce

Dítě 
14-18 let 

na přistýlce

Dítě  
do 12 let

 s 1 dospělým
01.07.-08.07. 10.590 zdarma 7.390 8.990 7.390

• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,- Kč

Rodinné čtyřlůžkové pokoje – 2 dospělí + 2 děti

Termín
ubytování

1. a 2.  
dosp. osoba

1. dítě 
do 10 let  

na přistýlce

2. dítě 
do 10 let  

na přistýlce

Jedno nebo 
dvě děti 
10-14 let

01.07.-08.07. 10.590 zdarma 5.290 7.390

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou 
bufetových stolů, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč
-1-lůžkový pokoj příplatek 3.500,- Kč
- doprava autobusem: 2.290,- Kč na osobu
nástupní místa: základní trasa Praha, Písek/Tábor, České Budějovice, Kaplice 
(event. svozy z dalších míst v Čechách na dotaz v CK)

ČERNÁ HORA
Přímořské letovisko Ankaran
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Severní Itálie - Lignano

Lignano

Jesolo
Caorle

Cupra Marittima

Bibione

Doprava do Lignana, Bibione, Caorle a Lido di Jesola:
Cena za dopravu autobusem 1.990,-Kč/os. 
Nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice, Kaplice, Čes-
ký Krumlov, Plzeň, Strakonice, Písek, Vodňany. Odjezdy ze severních a zá-
padních Čech a z Moravy na dotaz v CK.
Odjezd v pátek, návrat v neděli (z Prahy orientačně odjezd v 18 hod, z Č. 
Budějovic ve 21 hod)

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

Vilka s  uzavřenou zahradou 
se nachází v části Sabbiado-
ro, vzdálená 300 m od moře. 
Moderně vybavené apartmá-
ny mají kávovar, klimatizaci, 
SAT-TV, vyhrazené parkova-
cí místo. TYP C6 pro 4-6 os. 
se skládá z obývacího pokoje 
s  kuchyňským koutem a ga-
učem pro 2 osoby, dvoulůž-
kové ložnice, pokoje pro 2 
osoby, koupelny se sprchou/WC, terasa.

Cecilia

Residence s  uzavřenou za-
hradou se nachází v  části 
Sabbiadoro, vzdálená 300 
m od moře. Renomované 
apartmány mají sejf, fén, kli-
matizaci, kávovar, SAT/TV, čís-
lované parkovací místo, mož-
nost využití pračky, WiFi za 
poplatek. TYP B4 pro 2-4 os. 
se skládá z obývacího pokoje 
s  kuchyňským koutem a ga-
učem pro 1 osobu, pokoje pro 3 osoby, koupelny se sprchou/WC, 2 balkony. 
TYP C6 pro 4-6 os. se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a ga-
učem pro 1 osobu, dvoulůžkové ložnice, pokoje pro 3 osoby, koupelny se spr-
chou/WC, 3 balkóny.

Maddalena

Luisa

Menší vila v zeleni se nachá-
zí v  části Pineta, je vzdále-
ná pouze 100 m od pláže. 
Apartmány v  přízemí mají 
uzavřenou malou zahrádku, 
apartmány v 1. a 2. patře mají 
velký balkon, všechny jsou 
vybavené SAT/TV, sejfem, ká-
vovarem, mají číslované par-
kovací místo, WiFi za popla-
tek. Typ B4 pro 2-4 os. se 
skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a gaučem pro jednu osobu, 
ložnice s manželským lůžkem a jedním samostatným lůžkem, koupelny/WC, 
terasy nebo balkónu se zahradním nábytkem.

Rosanna

Vila se nachází v klidném mís-
tě v části Pineta, je vzdálená 
300 m od pláže. Apartmá-
ny mají kávovar, SAT/TV, sejf, 
WiFi za poplatek, parkova-
cí místo. Typ B4 pro 2-4 os. 
se skládá z obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem a lůž-
kem pro jednu osobu, lož-
nice s  manželským lůžkem 
a jedním samostatným lůž-
kem, koupelny se sprchou/WC, terasy se zahradním nábytkem. 2. možnost: 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a palan-
dou, koupelna se sprchou/WC, malý balkón se zahradním nábytkem v 1. patře. 
Typ C5 pro 3-5 os. se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, lož-
nice s manželským lůžkem a jedním samostatným lůžkem, pokoje s dvoulůž-
kem, koupelny se sprchou/WC, prostorného balkónu se zahradním nábytkem 
v 1. nebo 2. patře. Typ C6 pro 4-6 os. se skládá z obývacího pokoje s kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a jedním samostatným lůžkem, 
pokoje se 3 samostatnými lůžky, koupelny se sprchou/WC, prostorného bal-
kónu se zahradním nábytkem v 1. nebo 2. patře.

Cecilia, Maddalena a Luisa 

Termíny
ubytování

Luisa
TYP B4

Luisa
TYP C5

Luisa
TYP C6

Cecilia
TYP C6

Maddalena 
TYPB4

Maddalena 
TYP C6

27.05.-10.06. 8.700 10.300 10.800 14.200 11.800 13.900
10.06.-24.06. 10.800 11.900 12.400 15.800 13.200 15.400
24.06.-01.07. 12.100 13.800 14.300 17.300 15.100 17.100
01.07.-05.08. 13.400 15.800 16.300 19.800 17.300 19.700
05.08.-19.08. 15.500 20.200 20.700 24.000 21.300 24.400
19.08.-26.08. 12.100 13.800 14.300 17.300 15.100 17.100
26.08.-02.09. 10.800 11.900 12.400 15.800 13.200 15.400
02.09.-09.09. 8.700 10.300 10.800 12.500 10.400 12.300
09.09.-23.09. 7.200 8.400 8.900 9.900 8.500 9.900

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR na apartmán
• dítě do 3 let bez lůžka zdarma

Cena zahrnuje: pronájem celého apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- dětská postýlka na vyžádání 20 EUR/týden (pro dítě do 2 let)
- WiFi 20 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden
-  pobyt s malým psem na vyžádání 20 EUR/týden
-  doprava autobusem 1.990,- Kč 
Povinný poplatek na místě: závěrečný úklid 44-48 EUR/apartmán

POBYTOVÉ ZÁJEZDYITÁLIE
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY ITÁLIE

Apartmánový dům se nachá-
zí v centru města, 300 m od 
pláže. Budova má výtah, par-
kovací místa jsou k  dispozici 
u domu.
TYP A3 pro 2-3 os. se skládá 
z  jedné místnosti se 3 lůžky 
a kuchyňským koutem, kou-
pelny s WC, TV a balkónu.
TYP B4 pro 2-4 os. se skládá 
z 1 ložnice s manželským lůž-
kem, obývacího pokoje s rozkládacím gaučem pro dvě osoby a kuchyňským 
koutem, koupelny s WC, TV a balkónu, navíc v ceně klimatizace.

Čtyřpatrový dům s  výtahem 
se nachází 250 m od moře, 
v klidnější části letoviska, ne-
daleko přírodní pláže Lido 
dei Pini. Centrum s  pěší zó-
nou a  obchody je vzdálené 
150 m. Klientům je k  dispo-
zici parkovací místo zdarma. 
TYP Bilo 4 pro 2-4 os. se sklá-
dá z obývacího pokoje s  ku-
chyňským koutem a  rozklá-
dacím gaučem pro 1 osobu, ložnice s manželským lůžkem a jedním samostat-
ným lůžkem, koupelny s WC, TV a balkónu.

Marte

Na přání Vám rádi v Lignanu zajistíme ubytování v apartmánech 
dle Vašich požadavků.

Severní Itálie - Bibione

Residence s výtahem, zahra-
dou a s bazénem se nachází 
v části Riviera, vzdálená 200 
m od moře. Apartmány jsou 
nově vybavené, mají kávovar, 
TV, WiFi za poplatek. Parková-
ní je možné u domu. Typ B4 
pro 2-4 os. se skládá z  obý-
vacího pokoje s kuchyňským 
koutem a gaučem pro 2 oso-
by, dvoulůžkové ložnice, kou-
pelny se sprchou/WC a balkónu, některé s klimatizací za poplatek. Typ C6 pro 
4-6 os. se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 
osoby, dvoulůžkové ložnice, pokoje s dvoulůžkem, koupelny se sprchou/WC a 
balkónu, klimatizace za poplatek.

Rosanna a Rubin

Termíny
ubytování

Rosanna 
TYP 
B4 

RubinTYP 
B4

RubinTYP 
C6

27.05.-10.06. 9.800 8.800 10.000
10.06.-24.06. 11.900 10.300 12.000
24.06.-01.07. 13.200 11.500 13.200
01.07.-05.08. 14.600 13.100 15.100
05.08.-19.08. 16.700 15.600 17.900
19.08.-26.08. 13.200 11.500 13.200
26.08.-02.09. 11.900 10.300 12.000
02.09.-09.09. 9.800 8.800 10.000
09.09.-23.09. 8.300 7.200 9.200

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR na apartmán
• dítě do 3 let bez lůžka zdarma

Cena zahrnuje: pronájem celého apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- dětská postýlka na vyžádání 20 EUR/týden (pro dítě do 2 let)
-  WiFi 20 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden
-  pobyt s malým psem na vyžádání 20 EUR/týden
-  doprava autobusem 1.990,- Kč
Povinný příplatek na místě: závěrečný úklid 44-48 EUR/apartmán

Bibione, jedno z nejoblíbenějších italských letovisek na pobřeží Jaderského 
moře mezi Terstem a Benátkami, je ideálním místem určeným k odpočinku. 
Pobyt u moře Vám zpestří možnosti vodních sportů, lunapark, diskotéky, trhy 
a výlety po okolí. Pláž je tvořena velmi jemným pískem a je vyhlášená díky po-
zvolnému vstupu do vody, ideální je i pro malé děti. Moře je čisté a klidné, není 
však vhodné pro potápění.

Cena zahrnuje: pronájem celého apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby, plá-
žový servis (1 slunečník, 1 lehátko, 1 plážová židle na apartmán)

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- autobusová doprava 1.990,- Kč, nástupní místa viz str. 20
- pobyt s malým psem do 5 kg - 30 EUR na místě (nahlásit předem v CK)

Rubin Atlante

Atlante

Termíny
ubytování

TYP 
A3

TYP 
B4

27.05.-03.06. 8.000 10.100
03.06.-10.06. 9.200 11.800
10.06.-17.06. 9.700 12.500
17.06.-24.06. 11.000 14.300
24.06.-01.07. 12.200 16.100
01.07.-08.07. 13.400 17.600
08.07.-15.07. 14.000 18.500
15.07.-29.07. 14.700 19.400
29.07.-05.08. 15.200 20.300
05.08.-19.08. 16.100 21.300
19.08.-26.08. 14.700 19.400
26.08.-02.09. 11.700 15.200
02.09.-09.09. 9.200 11.800
09.09.-23.09. 7.500 9.200

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR
• klienti si závěrečný úklid provádějí sami
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Jeden z  nejoblíbenějších 
prázdninových komplexů 
v  Caorle se nachází v  klidné 
části letoviska, 5 minut chůze 
od hlavní třídy s obchody, re-
stauracemi a kavárnami.
Nabízí se 2 typy ubytování: 
apartmány v hlavní budově a 
vily se zahrádkou
Pláž se nachází 200-250 m 
od apartmánů.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Villaggio Luna

Marte

Termíny
ubytování

TYP 
BILO 4

27.05.-03.06. 7.500
03.06.-24.06. 10.800
24.06.-01.07. 13.300
01.07.-15.07. 15.500
15.07.-29.07. 16.900
29.07.-05.08. 17.700
05.08.-19.08. 19.600
19.08.-26.08. 17.700
26.08.-02.09. 13.300
02.09.-09.09. 9.700
09.09.-23.09. 7.500

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR/ apartmán
• klienti si závěrečný úklid provádějí sami

Cena zahrnuje: pronájem celého apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,-Kč
- dětská postýlka 25 EUR, autobusová doprava 1.990,-Kč
- pobyt se psem 30 EUR - na vyžádání
- plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo) od 4. řady dále v období 
do 3.6. a od 9.9. 44 EUR, 3.6.-9.9. 58 EUR
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 0,5 EUR/den, děti do 2 let neplatí

Na přání Vám rádi v Bibione zajistíme ubytování v apartmánech 
dle Vašich požadavků.

Caorle

Jedno z nejoblíbenějších letovisek na severu Itálie je známé svým krásným 
2000 let starým historickým centrem s romantickými uličkami a přístavem. 
V současnosti je vyhledávaným přímořským střediskem zejména pro písečné 
pláže s jemným zlatavým pískem, které se zvolna svažují do moře. Na pláži se 
v sezóně pravidelně pořádají různé akce (např. aquagymnastika). Jsou zde širo-
ké možnosti sportovního i kulturního vyžití – např. tenis, volejbal, fotbal, golf, 
jízda na koni, cyklistika, půjčovny kol a kolečkových bruslí, malířské a sochař-
ské výstavy a tradiční rybí trh. Tipy na výlet: Benátky (cca 50 km), vodní park 
Aquafollia, výlet lodí po laguně. 

Hlavní budova:
Apt. typ B pro 4-5 os. (35-50 m2): ložnice pro 3 osoby, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelna/WC, balkón.
Apt. typ C attic pro 6 os. (45-60 m2): podkrovní apartmán – ložnice pro 2 oso-
by, druhá ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, koupelna/WC, velká terasa s výhledem na moře.

Vily:
Apt. typ B1 pro 4-5 os. (35-50 m2): v přízemí obývací pokoj s  kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., zahrádka a v 1. patře ložnice pro 2 
nebo 3 os., koupelna/WC, balkón
Apt. typ C1 pro 6-7 os. (45-60 m2): v přízemí, obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 os. případně ještě gaučem pro 1 osobu, zahrádka 
a v 1. patře ložnice pro 2 os., druhá ložnice pro 2 os., koupelna/WC, balkon

Villaggio Luna

Termíny 
ubytování

hl. budova 
TYP B

hl. budova 
TYP C ATTIC

vila 
TYP B1

vila 
TYP C1

27.05.-03.06. 7.990 8.990 7.990 8.990
03.06.-10.06. 9.490 12.490 9.990 12.990
10.06.-17.06. 12.990 15.590 13.990 15.990
17.06.-24.06. 13.990 17.590 14.590 17.990
24.06.-01.07. 16.990 20.490 16.990 20.990
01.07.-08.07. 18.290 24.990 20.990 24.990
08.07.-05.08. 19.990 25.590 22.990 25.990
05.08.-19.08. 22.390 26.490 23.990 26.990
19.08.-26.08. 18.290 24.990 18.990 24.990
26.08.-02.09. 14.890 18.490 14.990 18.990
02.09.-09.09. 9.990 12.490 10.990 12.990
09.09.-16.09. 6.190 7.990 6.490 7.990
16.09.-23.09. 5.990 6.990 5.990 6.990

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR
• závěrečný úklid vlastní nebo za poplatek 50 EUR

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve zvoleném typu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 218,- Kč/dosp. os.,109,- Kč/
dítě do 15 let
- ložní prádlo vlastní nebo za 6 EUR/os., dětská postýlka 4 EUR/den
-  plážový servis 55 EUR v období od 10.6. - 9.9., 35 EUR do 10.6. a od 9.9. – nut-

no objednat předem
-  doprava autobusem 1.990,-Kč, nástupní místa viz str. 20
Povinné poplatky na místě: pobytová taxa 3,5 EUR/osoba od 11 let/pobyt, 
poplatek za spotřebu energií (voda, elektřina, plyn) 30 EUR/typ A, 40 EUR/typ 
B, 45 EUR/typ C 

Vybavení: velký bazén (25 x 10 m) s lehátky, dětský bazén, zahrada, terasa u 
bazénu, dětské hřiště, výtah v hlavní budově a restaurace. V areálu je venkovní 
parkoviště, ale i podzemní garážové stání, WiFi u bazénu zdarma.
Ubytování: apartmány v hlavní budově a vilkách jsou vybaveny klimatizací, 
SAT/TV, sejfem, některé apartmány mají i venkovní krb.
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Lido di Jesolo

Doprava do Lida di Jesola:
Cena za dopravu autobusem 1.990,-Kč, nástupní místa viz str. 20

Největší přímořské letovisko na východní straně benátské laguny se může po-
chlubit nejen 15 km dlouhou písečnou pláží s jemným pískem a pozvolným 
vstupem do moře, ale i rušným denním i nočním životem a blízkostí Benátek 
(pouhých 21 km). Podél letoviska vede 4 km dlouhá promenáda s obchůdky, 
restauracemi, kavárnami, diskotékami a obchody, která se večer mění v rušné 
korzo. Na své si zde přijdou jak sportovci (vodní sporty, tenis, golf, cyklistika, 
vodní park Aqualandia, lunapark Jesolandia, trekking, plachtění), tak i turisté 
toužící po kultuře. Lido di Jesolo každoročně získává prestižní ocenění Mod-
rá vlajka, které uděluje evropská komise za kvalitu a čistotu pláží a služeb s tím 
spojených, což garantuje jejich vynikající úroveň. 

Tipy na výlety: Benátky a ostrovy, Caorle, Verona - aréna, Juliin balkón aj. (cca 
100 km), Treviso, středověké město Portogruaro (40 km), římské vykopávky 
v Concordia Sagittaria (35 km), Padova – bazilika S. Antonio a kaple Giotta (70 
km).

bylo turistům poprvé otevřeno v roce 2006 a zakládá si na kombinaci moder-
ních komplexů se zelení, díky čemuž je letovisko Altanea vhodné pro rodiny 
s dětmi. Od centra Caorle je vzdálená 5 km, od střediska Porto Santa Marghe-
rita 2 km. Každoročně zde přibývá další část ubytovacích kapacit, obchodů a 
sportovních vybavení. Nechybí zde obchody, restaurace, dětské atrakce, teni-
sové kurty ani minigolf. V rámci celého komplexu Altanea jezdí vláček (několi-
krát za hodinu podle jízdního řádu), který můžete zdarma využít k dopravě na 
pláž. Výhodou letoviska je také velký supermarket s příznivými cenami zboží.

Caorle - Altanea Vila typ B – pro 5 os.: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, předzahrádka a v 1. patře ložnice s dvoulůžkem a 
jedním lůžkem, koupelna/WC, balkón.
Rezidence typ B – pro 5 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s dvoulůžkem a 1 lůžkem, koupelna/WC, 
balkón.
Rezidence typ C – pro 7 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, 1. ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 2. ložnice 
se 2 lůžky, koupelna/WC, balkón. 

Giardini di Altea

Termíny
ubytování

VILLA 
TYP B

RESIDENCE 
TYP B

RESIDENCE 
TYP C

27.05.-03.06. 10.390 9.890 11.990
03.06.-10.06. 12.490 11.790 14.390
10.06.-17.06. 13.790 12.890 16.590
17.06.-24.06. 11.690 10.990 12.990
24.06.-01.07. 16.390 15.490 17.990
01.07.-08.07. 19.990 18.990 21.990
08.07.-26.08. 21.990 21.490 23.990
26.08.-02.09. 13.990 13.490 15.990
02.09.-09.09. 9.990 9.190 11.990
09.09.-23.09. 5.490 4.990 6.990

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR
• závěrečný úklid vlastní nebo za poplatek 45 EUR

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve zvoleném typu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 218,- Kč/dosp. os.,109,- Kč/
dítě do 15 let 
- plážový servis 54 EUR v období od 10.6.-2.9., 39 EUR do 10.6. a od 2.9.
- ložní prádlo vlastní nebo za 6 EUR/os., dětská postýlka 4 EUR
- dopravu autobusem 1.990,- Kč, nástupní místa viz str. 20

Povinné poplatky na místě: pobytová taxa 3,5 EUR/osoba od 11 let/pobyt, 
poplatek za spotřebu energií 40 EUR/typ B, 45 EUR/typ C

Giardini di Altea
prázdninový komplex skláda-
jící se ze 3 oplocených bloků 
– Tigli, Lecci a Olmi se nachá-
zí v klidné části letoviska, ve-
dle golfového hřiště, cca 100 
m od komplexu je možné na-
vštívit obchodní centrum
Pláž se nachází 500 – 800 
m - možnost využití vláč-
ku svážejícího klienty k  pláži 
zdarma.

Vybavení: každý blok má svůj bazén pro dospělé a pro děti, sluneční terasu, 
hřiště pro děti, parkoviště a výtah. 
Ubytování: apartmány jsou buď typu dvoupodlažních vilek nebo jednopod-
lažních apartmánů v rezidenci, všechny jsou moderně vybaveny a mají SAT/TV, 
sejf, fén, klimatizaci a kávovar.

Caorle - Dóm
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Lido di Jesolo - Aqualandia

Rodinný hotel se nachází 
v  západní části Lido di Jeso-
la, 60 m od soukromé pláže 
se sprchami a WC, klientům 
je k dispozici plážový servis 
(slunečník + 2 lehátka). K vy-
bavení hotelu patří recepce, 
restaurace, venkovní terasa 
s  barem, výtah, parkoviště, 
WiFi zdarma a nově pro rok 
2017 venkovní bazén. 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek mají vlastní koupelnu 
s WC, telefon, balkón, SAT/TV, sejf, klimatizaci.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře menu.

Hotel Alla Rotonda ***

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

Apartmány Alla Rotonda

Hotel a apartmány Alla Rotonda

Termíny
1. a 2.  

dosp. os. 
na lůžku

1. a 2.  
dítě 3-12 let  
na přistýlce

3. a 4.  
dosp. os. 

na přistýlce

APT 
TYP 
B4

APT 
TYP 
C6

27.05.-10.06. 7.390 3.690 5.990 13.490 16.990
10.06.-01.07. 9.790 4.790 7.790 16.990 20.990
01.07.-05.08. 10.890 5.390 8.790 19.490 22.990
05.08.-26.08. 12.390 6.190 9.990 21.990 25.990
26.08.-02.09. 10.890 5.390 8.790 19.490 22.990
02.09.-09.09. 9.790 4.790 7.790 16.990 20.990

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

Cena v hotelu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, plážový servis, služby 
delegáta
Cena v apartmánech zahrnuje: 7x ubytování, povlečení, plážový servis, služ-
by delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 218,- Kč/dosp. os., 109,- Kč/
dítě do 15 let
-  1-lůžkový pokoj v hotelu 2.890,- Kč, dětská postýlka 2.290,- Kč
-  klimatizace v apartmánu na vyžádání 1.890,- Kč/typ B, 2.390,- Kč/typ C
-  přistýlka v apartmánu na vyžádání 1.890,- Kč
-  strava při ubytování v apartmánu: 7x snídaně 1.990,- Kč, 7x večeře 3.990,- Kč, 

7x polopenze 5.590,-Kč, dítě od 3 do12 let: 7x snídaně 1.590,- Kč, 7x večeře 
3.190,- Kč, 7x polopenze 4.490,- Kč,

-  dítě do 3 let má stravu zdarma
-  doprava autobusem 1.990,-Kč, nástupní místa viz str. 20

Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 1 EUR/noc/osoba od 12 let v ho-
telu, 0,6 EUR/noc/osoba od 12 let v apartmánu

Jednodušší hotel je situova-
ný v klidném prostředí ve vý-
chodní části Jesola mezi ná-
městími Piazza Milano a Piaz-
za Torino. Soukromá pláž je 
vzdálená 300 m od hotelu, 
plážový servis k dispozici (slu-
nečník + 2 lehátka). K vyba-
vení hotelu patří recepce, re-
staurace, bar, bazén pro do-
spělé, bazén pro děti, malé 
dětské hřiště, terasa se slunečníky a lehátky, TV místnost, výtah, parkoviště, WiFi 
zdarma v hotelové hale. Tenisové kurty a minigolf jsou vzdálené 400 m. Ubyto-
vání: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní koupelnu s WC, 
SAT/TV, sejf a menší balkón.Stravování: formou polopenze (rozšířená kontinen-
tální snídaně, večeře formou menu)

Hotel Vianello **+ 

Apartmány – pro 4 a 8 osob, možnost využívat vybavení hotelu včetně bazénu. 
Typ B pro 4 os.: se skládá z ložnice s dvoulůžkem a palandou, plně vybavené 
kuchyně včetně mikrovlnné trouby, koupelny/WC, trezoru, SAT/TV. 2 balkóny, 
klimatizace za příplatek.
Stravování: vlastní stravování (možnost dokoupení polopenze v hotelu)
Typ C pro 8 os.: se skládá ze dvou ložnic s dvoulůžkem a palandou, plně vyba-
vené kuchyně (s rozkládacím gaučem pro 1 osobu), včetně mikrovlnné trouby, 
koupelny/WC, trezoru, SAT/TV. 3 balkóny.

Hotel Vianello s polopenzí

Termíny 
ubytování

1. a 2. dosp. 
os.

1. dítě 
do 8 let
na přist.

2. dítě  
do 8 let  
na přist.

1. a 2. dítě  
8 – 12 let  
na přist.

3. a 4. dosp. 
os.

na přist.
27.05.-24.06. 8.490 zdarma 4.290 4.290 7.190
24.06.-05.08. 10.190 zdarma 5.090 5.090 8.690
05.08.-19.08. 11.990 zdarma 5.990 5.990 10.190
19.08.-02.09. 9.990 zdarma 4.990 4.990 8.590
02.09.-16.09. 8.690 zdarma 4.390 4.390 7.390
16.09.-30.09. 6.990 zdarma 3.490 3.490 5.990

Apartmány Vianello bez stravy

Termíny 
ubytování Typ B4 Typ C8

27.05.-03.06. 5.990 7.990
03.06.-10.06. 6.990 8.990
10.06.-17.06. 9.990 11.990
17.06.-24.06. 11.990 14.990
24.06.-01.07. 14.990 17.990
01.07.-29.07. 16.990 21.990
29.07.-19.08. 17.990 23.990
19.08.-26.08. 16.990 21.990
26.08.-02.09. 11.990 14.990
02.09.-09.09. 9.990 11.990
09.09.-16.09. 6.990 9.990
16.09.-30.09. 3.990 5.990

• na místě se skládá vratná kauce 50 EUR
• vlastní závěrečný úklid apartmánu
• pobyt s malým pejskem zdarma (nahlásit v CK)

Cena hotelu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (rozšířená kontinentální sní-
daně, večeře formou menu (k večeři voda zdarma), plážový servis, služby delegáta
Cena apartmánů zahrnuje: 7x ubytování, plážový servis, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 218,- Kč/dosp. os., 109,- Kč/
dítě do 15 let
- fakultativně: plná penze v hotelu 3.390,- Kč/dosp. osoba, 2.290,-Kč/dítě do 8 let., 
- polopenze v apartmánu 4.890,- Kč
- klimatizace v  hotelu 1.090,- Kč/pokoj, klimatizace v  apartmánu 35 EUR 

1-lůžkový pokoj v hotelu 1.790,- Kč
-  doprava autobusem 1.990,-Kč, nástupní místa viz str. 20
Povinný poplatek na místě – pobytová taxa 1 EUR/noc/ osoba od 12 let 
v hotelu, 0,6 EUR/noc osoba od 12 let v apartmánu
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Palmová riviéra - Cupra Marittima

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

Stella Marina – cena za apartmán

Termíny 
ubytování

 Bilo CLASSIC 
pro 2-4 

 Trilo CLASSIC 
pro 4-6 

Quadrilo 
CLASSIC 
pro 6-8 

27.05.-10.06. 6.600 8.400 9.600
10.06.-17.06. 7.600 9.800 10.700
17.06.-24.06. 9.600 12.500 13.700
24.06.-01.07. 12.600 16.500 17.800
01.07.-08.07. 15.300 20.100 21.900
08.07.-15.07. 16.500 21.300 23.400
15.07.-29.07. 17.800 22.800 24.900
29.07.-05.08. 19.800 25.200 28.500
26.08.-02.09. 13.700 17.800 18.900
02.09.-09.09. 10.200 13.200 14.400
09.09.-16.09. 6.600 8.400 9.600

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

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu, všechny spotřeby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- poplatek na místě: závěrečný úklid 40 EUR za apartmán 
- fakultativní příplatky na místě: klimatizace 35 EUR za apartmán/týden
- parkování auta (garážové stání): červen a září 30 EUR/týden, červenec 45 EUR, 
srpen 60 EUR – nutno rezervovat při sepsání smlouvy
- ložní prádlo 5 EUR/týden (nebo vlastní), ložní+koupelnové prádlo 10 EUR/ 
týden
- dětská postýlka 20 EUR/týden - rezervace při sepsání smlouvy
- plážový servis: 1 slunečník a 2 lehátka 5-10 EUR na den dle sezóny, půjčení 
kola cca 5 EUR na den

se nachází 100 m od píseč-
né pláže, 200 m od centra 
městečka. Vybavení: recep-
ce, výtah, moderně zařízené 
apartmány, ideální pro sku-
piny i rodiny. Klienti využíva-
jí bazén na střeše objektu 
(možnost cvičení aerobiku 
i aqua aerobiku). Další velké 
prostory jsou v přízemí, mo-
hou sloužit ke schůzkám, k 
nacvičování programu, je zde připojení WiFi. 

Apartmány bilo (obývací pokoj+lož-
nice) jsou pro 2 až 4 osoby. Apartmá-
ny trilo (obývací pokoj+2 ložnice) jsou 
pro 4 až 6 osob. Všechny apartmá-
ny mají v obývacím pokoji rozkládací 
gauč pro 1-2 osoby, vybavený kuchyň-
ský kout, SAT/TV, koupelnu s WC, prač-
ku a balkón. Doprava vlastní nebo 
autobusem.

Pobyty v Cupře jsou vhodné pro školní skupiny, firemní akce, cvičení ae-
robiku, jógy aj. Jezdí sem i pěvecké nebo hudební soubory, kterým může-
me zajistit koncertování v Cupře. Pro skupiny je možné zajistit i stravování. 
Nabídku pro skupinu Vám rádi připravíme v CK Quicktour.

se nachází 100 m od moře, na začátku 
pěší zóny, 500 m od historické části měs-
tečka. Apart. dům je třípatrový, s výta-
hem, s moderně zařízenými apartmány 
CLASSIC: 4x bilo (obývací pokoj+ložnice) 
pro 2-4 osoby, 9x trilo (obývací pokoj+2 
ložnice) pro 4-6 osob, 1x quadrilo (obý-
vací pokoj+3 ložnice) pro 6-8 osob. Kaž-
dý apartmán má obývací místnost s vyba-
veným kuchyňským koutem, rozkládacím 
gaučem a SAT/TV, koupelnu s WC, pračku 
a balkón, za příplatek je možné zapojit kli-
matizaci. 

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

Apartmánový dům Stella Marina

Rezidence Delfini

Delfini – cena za apartmán

Termíny 
ubytování

 Bilo 
CLASSIC 
pro 2-4 

 Bilo 
COMFORT 

pro 2-4 

 Trilo 
CLASSIC 
pro 4-6 

Trilo 
COMFORT 

pro 4-6
27.05.-10.06. 6.900 9.200 9.200 11.700
10.06.-17.06. 7.600 9.800 12.300 13.400
17.06.-24.06. 11.700 13.800 15.300 17.800
24.06.-01.07. 13.500 15.600 17.800 20.100
01.07.-08.07. 17.800 20.900 22.800 26.900
08.07.-15.07. 18.600 22.200 26.000 27.900
15.07.-29.07. 18.600 22.200 26.000 27.900
29.07.-05.08. 19.800 23.400 25.200 28.900
26.08.-02.09. 10.900 12.900 14.400 16.800
02.09.-09.09. 8.400 10.200 10.600 12.900
09.09.-16.09. 7.600 9.800 9.700 12.300

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

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- poplatek na místě: závěrečný úklid 40 EUR za apartmán 

Doprava autobusem : obousměrně 2.590,- Kč na osobu
Trasy: A/ Praha – Příbram – Písek – Strakonice - Č. Budějovice, B/ Brno – Mikulov. 
Svozy z celé ČR za příplatek 150,- až 200,- Kč (info v CK)

ITÁLIE
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pláž Vasiliki

pláž Nestinarka

penzion Abriexia

AKCE: *cena po slevě při zaplacení zálohy 6.500,- Kč na os. do 31.1. 
2017 – na Carevo neplatí slevy za včasné objednání z úvodní stránky  

v katalogu.
Ubytování na vlastní dopravu za velmi výhodné ceny na libovolný 
počet dní najdete na www.quicktour.cz

Na webu www.quicktour.cz najdete dále: 11/12-denní pobyty pátek/
úterý od 13.6. – 15.9., odlet Praha, Brno, Ostrava. 

Carevo – letecky 

je oblíbeným penzi-
onem s  českým ma-
jitelem. Nachází se 
v prestižní čtvrti Vasili-
ko, pouhých 60 m od 
moře, je od něj krásný 
výhled na horu Papija 
a NP Strandža. 
 Ubytování: 3 čtyř-
lůžkové apartmány 
(2 místnosti s kuchyň-
kou, možnost 5. lůžka 
jako přistýlky), dále 2 
dvoulůžkové pokoje a 2 třílůžkové pokoje (možnost 1 přistýlky). Všechny 
apartmány i pokoje mají balkón, koupelnu s WC a jsou vybaveny klimatiza-
cí, TV, lednicí a WiFi. Stravování: v ceně je snídaně ve stylu švédských stolů. 
V blízkosti pensionu je samoobsluha, ceny v restauracích jsou v přepočtu pro 
českou klientelu velice nízké, najíte se dobře a levně. Do centra Careva dojdete 
procházkou 15 min po pobřeží, přímořská kolonáda s palmami začíná přímo 
u penzionu a její součástí je i cyklistická stezka, jsou zde hřiště pro děti, marina, 
obchůdky, tržiště, cukrárny, restaurace, diskotéky, bary. V blízkosti je fotbalové 
hřiště s umělým trávníkem (volně přístupné dětem) a tenisový kurt s večerním 
osvětlením. 
 Pláže v Carevu jsou rozmanité - velká písčitá pláž Nestinarka 700 m od ho-
telu, (zde je možné bezplatně využívat hotelové bazény), kamenito-písčitá pláž 
Vasiliko 300 m od hotelu, v moři jsou oblázky, děti se zde rády potápějí, mo-
hou vidět na kamenech kraby, ryby, koníky. Vzdálenější je pláž Arapja – 4 km, 
jezdí sem mikrobus. V moři nejsou ježci. Výlety klientům zajistí přímo majitelé 
hotelu: Nesebar, Sluneční pobřeží - delfinárium, aquapark aj.

Penzion Abriexia **

(možné i vlastní dopravou)

Městečko Carevo je přímořské letovisko 66 km jižně od Burgasu na úpatí 
pohoří Strandža. Rozkládá se na dvou poloostrovech vybíhajících do Černého 
moře, na kterých jsou krásné zátoky s plážemi. Toto rybářské městečko s pří-
stavem je zároveň i lázeňským střediskem (klimatické lázně). Nachází se v nej-
teplejší oblasti bulharského pobřeží a moře je tu tedy hned brzy z léta krásně 
teplé. Je to ideální místo pro strávení pohodové dovolené. 

Abriexia 8-denní a 15-denní pobyty LETECKY neděle-neděle, 
odlety Praha, Brno, Pardubice, Ostrava

Termíny 
ne - ne

Počet 
nocí

Dospělá 
osoba

Dítě 
2-14 let

Dítě  
2-6 let 

bez lůžka
Dospělá 

os.*
Dítě 

2-14 let*

11.06.-25.06. 7/14 9.870/
13.440

8.090/
9.870

6.620/
6.930

9.590/
12.880

7.950/
9.590

25.06.-02.07. 7 9.990 8.150 6.620 9.700 8.000

02.07.-27.08. 7/14 10.290/
14.280

8.290/
10.290

6.620/
6.930

9.980/
13.650

8.140/
9.980

27.08.-03.09. 7 10.170 8.240 6.620 9.870 8.090

03.09.-17.09. 7/14 9.870/
13.440

8.090/
9.870

6.620/
6.930

9.590/
12.880

7.950/
9.590

Abriexia 12/11-denní pobyty LETECKY neděle/čtvrtek – odlety Praha, 
Brno, Pardubice, Ostrava

Termíny Počet 
nocí

Dospělá 
osoba

Dítě 
2-14 
let 

Dítě  
2-6 let bez 

lůžka
Dospělá 

os. *
Dítě 

2-14 let *

11.06.-22.06. 11 11.910 9.110 6.790 11.470 8.890
22.06.-02.07. 10 11.520 8.910 6.750 11.110 8.710
02.07.-13.07. 11 12.570 9.440 6.790 12.080 9.190
13.07.-23.07. 10 11.990 9.150 6.750 11.550 8.930
23.07.-03.08. 11 12.570 9.440 6.790 12.080 9.190
03.08.-13.08. 10 11.990 9.150 6.750 11.550 8.930
13.08.-24.08. 11 12.570 9.440 6.790 12.080 9.190
24.08.-03.09. 10 11.880 9.090 6.750 11.440 8.870
03.09.-14.09. 11 11.910 9.110 6.790 11.470 8.890

• dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma vč. letenky (platí pouze po-
platek 250,- Kč) 

• slevy na děti platí při ubytování se dvěma dospělými na pokoji
• na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech než jsou uve-

deny v tabulkách

Cena zahrnuje: ubytování na 7, 10, 11 nebo 14 nocí se snídaní ve stylu švéd-
ských stolů, letenku vč. bezpečnostních a letištních tax a palivového příplatku, 
transfery z letiště Burgas do Careva a zpět, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 8-denní pobyt 272,- Kč, 
11-denní pobyt 374,- Kč, 12-denní pobyt 408,- Kč, 15-denní pobyt 510,- Kč
- fakultativně: 1-lůžkový pokoj 1.990,- Kč na 7 nocí, 2.490,-Kč na 11, 12 a 14 nocí

Upozornění pro klienty: po sepsání cestovní smlouvy a zaplacení zálohy 
je letenka neměnná a nevratná.

BULHARSKO POBYTOVÉ ZÁJEZDY
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BULHARSKOPOBYTOVÉ ZÁJEZDY

Primorsko je bývalá rybářská vesnička, která se během několika let rozrost-
la na známé turistické centrum. Centrum letoviska je velmi živé, najdete zde 
množství obchodů, příjemných restaurací, barů a kaváren. Primorsko je též 
známé a oblíbené českými turisty díky českým nápisům a jídelním lístkům. Ně-
které místní restaurace jsou zařízeny v typickém bulharském stylu a pořádají se 
zde tradiční kulturní akce. Pláže jsou v Primorsku dvě: severní a jižní. Vstup do 
moře je pozvolný. V centru města je též turistům k dispozici české informační 
centrum, zázemí pro turistický ruch je zde na velmi vysoké úrovni.

Primorsko – letecky Hotel Djuni – pobyty na 7 nocí – odlety Praha, Brno, Ostrava

Termíny Dospělá
osoba

Dítě
do 6 let
na lůžku

2. dítě
do 12 let
na lůžku

3. a 4.
osoba

na lůžku
03.06.-10.06.* 11.490 6.990 9.490 10.990
10.06.-17.06.* 11.990 6.990 9.490 10.990
17.06.-24.06. 12.490 3.990 9.990 11.990
24.06.-01.07. 12.990 3.990 9.990 11.990
01.07.-08.07. 13.490 3.990 9.990 11.990
08.07.-15.07. 13.490 3.990 9.990 11.990
15.07.-22.07. 13.490 3.990 9.990 11.990
22.07.-29.07. 13.490 3.990 9.990 11.990
29.07.-05.08. 13.490 3.990 9.990 11.990
05.08.-12.08. 13.490 3.990 9.990 11.990
12.08.-19.08. 13.490 3.990 9.990 11.990
19.08.-26.08. 13.490 3.990 9.990 11.990
26.08.-02.09. 12.990 3.990 9.990 11.990
02.09.-09.09. 12.490 3.990 9.990 11.990
09.09.-16.09.* 11.990 6.990 9.490 10.990
16.09.-23.09.* 11.490 6.990 9.490 10.990
23.09.-30.09.* 10.990 6.990 9.490 10.990

u termínů s * nelze uplatnit žádné slevy

Hotel Djuni – pobyty na 9, 10, 11, 14 nocí 
odlety Praha, Brno, Ostrava

Termíny Počet
nocí

Dospělá
osoba

Dítě
do 6 let
na lůžku

2. dítě
do 12 let
na lůžku

3. a 4.
osoba

na lůžku
05.06.-14.06.* 9 11.990 6.990 10.990 11.990
14.06.-24.06. 10 12.990 3.990 10.990 12.490
24.06.-05.07. 11 13.490 3.990 10.990 12.990
05.07.-15.07. 10 14.790 3.990 10.990 12.790
15.07.-26.07. 11 14.990 3.990 10.990 12.990
26.07.-05.08. 10 14.790 3.990 10.990 12.790
05.08.-16.08. 11 14.990 3.990 10.990 12.990
16.08.-26.08. 10 14.790 3.990 10.990 12.790
26.08.-06.09. 11 13.490 3.990 10.990 12.490
06.09.-16.09. 10 12.490 6.990 10.990 11.990
16.09.-30.09.* 14 12.990 6.990 10.990 12.490

u termínů s * nelze uplatnit žádné slevy

Cena zahrnuje: 7, 9, 10, 11 nebo 14x ubytování se snídaní, letenku včetně bez-
pečnostních a letištních tax, palivový příplatek, transfery, místní poplatky, pra-
videlný úklid pokojů, služby delegáta

Cena nezahrnuje: cestovní zdravotní pojištění 24,-Kč/os./den

Sleva za včasné objednání platí pro první dvě osoby na pevném lůžku:

1.700,- Kč/osoba  při úhradě celého zájezdu do 31.1.
1.500,- Kč/osoba  při úhradě celého zájezdu do 28.2.
1.300,- Kč/osoba  při úhradě celého zájezdu do 31.3.

Nesebar

Rodinný hotel s  re-
cepcí a barem, s nově 
vybudovaným ba-
zénem a dětským 
koutkem (lehátka 
a  slunečníky u bazé-
nu zdarma) se nachá-
zí přímo u severní 
pláže, na kterou se 
přechází přes píseč-
né duny. Vzdálenost 
do centra letoviska je 
přibližně 8 min. chů-
ze. Hotel disponuje vlastní pláží s  barem, kde se můžete občerstvit nebo si 
vychutnat i malý oběd.
Ubytování: 2-lůžkové, 3-lůžkové a 4-lůžkové pokoje s klimatizací, lednič-
kou, koupelnou s WC, kabelovou televizí, WiFi zdarma a balkónem. Většina po-
kojů má výhled na moře. Stravování: snídaně formou bufetu (v termínech 
do 24.6. a od 9.9. snídaně servírované).

Hotel Djuni**
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moderní hotel se nachází 
přímo na písečné pláži na 
konci letoviska Santa Susan-
na. Od začátku pobřežní ko-
lonády s obchody a restaura-
cemi, která vede až do centra 
Malgrat de Mar, je vzdálen 
400 m, za hotelem je zastáv-
ka pobřežní rychlodráhy. Jed-
ná se o oblíbený hotel, pro 
svou polohu je ideální pro 
rodinnou dovolenou.
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, venkovní bazén s terasou a lehát-
ky (zdarma), dětský bazén, bar, restaurace, dětský koutek, výtah, internetový 
koutek, sauna, fitness, animační programy, hotel je bezbariérový, všechny spo-
lečenské místnosti jsou klimatizované.
Ubytování: pěkně architektonicky řešené klimatizované 2-lůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek, koupelna/WC, SAT/TV a balkon, trezor (za popla-
tek), bezbariérové a rodinné pokoje na vyžádání.
Stravování - polopenze formou bohatého bufetu (snídaně včetně teplých 
a  studených nápojů, při večeři nejsou nápoje v ceně), plná penze je možná 
za příplatek.

Lloret de Mar – autobusem i letecky
Lloret de Mar je jedním z nejvyhledávanějších turistických středisek na po-
břeží Costa Brava. Najdete tu písečnou pláž lemovanou pobřežní promená-
dou, rušné obchodní centrum s množstvím obchodů, restaurací, barů a dis-
koték, které nabízí možnost vyžití až do ranních hodin… Nedaleko Lloretu je 
aquapark a Marineland s delfináriem.

Hotel H Top Royal Beach – pobyty na 7 nocí

Termíny 
ubytování

1. a 2. dosp. 
os. 

1. dítě  
do 14 let  
na přist.

2. dítě  
do 14 let  
na přist.

3. a 4. dosp. 
os na přist.

03.06.-10.06. 7.990 2.690 3.990 5.490
10.06.-17.06. 8.490 2.690 4.290 5.990
17.06.-24.06. 9.290 2.690 4.690 6.590
24.06.-01.07. 9.990 2.690 4.990 7.490
01.07.-26.08. 11.390 2.690 5.790 8.690
26.08.-02.09. 9.990 2.690 4.990 7.490
02.09.-09.09. 8.990 2.690 4.590 6.290
09.09.-16.09. 8.490 2.690 4.290 5.990
16.09.-23.09. 7.990 2.690 3.990 5.490
23.09.-30.09. 7.490 2.690 3.490 4.990

Hotel H Top Royal Beach – pobyty na 10 a 11 nocí

Termíny 
ubytování

Počet
nocí

1. a 2. 
dosp. os.

1. dítě  
do 14 let 
na přist.

2. dítě  
do 14 let 
na přist.

3. a 4. 
dosp. os  
na přist.

01.07.-11.07. 10 17.490 3.990 8.790 12.890

11.07.-22.07. 11 18.190 3.990 9.190 13.390

22.07.-01.08. 10 17.490 3.990 8.790 12.890

01.08.-12.08. 11 18.190 3.990 9.190 13.390

12.08.-22.08. 10 17.490 3.990 8.790 12.890

22.08.-02.09. 11 18.190 3.990 9.190 13.390

Cena zahrnuje: 7/10/11x ubytování v hotelu s all inclusive dle termínu, služby 
delegáta

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 30,-Kč/den, 1-lůžkový pokoj 1.100,-Kč 
- doprava autobusem 3.100,-Kč, nástupní místa viz str. 29 dole
- doprava letecká - odlet z Prahy 7.490,-Kč (pobyt na 7 nocí), 
 9.990,-Kč (pobyt na 10/11 nocí)
Povinný poplatek na místě: registrační poplatek ve výši 7 EUR/os./pobyt (od 
16 let, splatný při příjezdu na recepci hotelu v hotovosti)

Moderní letovisko Santa Susanna navazuje na sousední Malgrat de Mar. V měs-
tečku najdeme velké množství obchodů, restaurací, barů a diskoték, v roce 
2002 zde byla vybudována nová pobřežní promenáda. Celým letoviskem vede 
železniční trať, vlakem je možné se pohodlně dostat do Malgratu, Blanes i do 
50 km vzdálené Barcelony.

Santa Susanna

se nachází v  klidnější části 
Lloret de Mar, 150 m od pěk-
né písečné pláže Fanals 
a  450 m od centra letoviska 
a centrální pláže. Vybavení 
hotelu: vstupní hala s recep-
cí, restaurace, bary, výtahy, 
internet, WiFi , stolní tenis, 
kulečník, videoherna, disko-
téka, zahrada s  bazénem 
s  lehátky a slunečníky zdar-
ma, dětský bazén a hřiště, na střeše hotelu jacuzzi se sluneční terasou, v hlavní 
sezóně animační programy a dětský klub. TOP PASSPORT – využití TOP busu 
s možností návštěvy ostatních hotelů hotelového řetězce a možností čerpání 
all inclusive v těchto hotelích. Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek, koupelna/WC, klimatizace, SAT/TV, fén, trezor (za poplatek) a bal-
kón. Stravování: all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou švédských 
stolů, svačinky, alko i nealko nápoje místní výroby 10.00-24.00 hod

Hotel H Top Royal Beach****

Hotel Caprici****

ŠPANĚLSKO POBYTOVÉ ZÁJEZDY
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kompletně zrekonstruova-
ný hotelový a apartmánový 
komplex se nachází v  jedné 
z  nejlepších částí Paguery, 
mezi kavárenskou zónou a 
pláží Palmira, ke které vede 
soukromá cesta (asi 50 m). 
Svou architekturou připomí-
ná typické andaluské domky 
jižního Španělska s  bohatou 
květinovou výzdobou. Hos-
tům je k dispozici útulný bar, restaurace, 2 bazény, venkovní terasa s barem, 
chill out zóna a sluneční terasy. WiFi ve společenských prostorách hotelu zdar-
ma. Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají klimatizaci, 
koupelnu/WC, fén, TV, terasu. Apartmány pro 2-4 osoby mají klimatizaci, lož-
nici se dvěma lůžky, obývací část s vybaveným kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 1-2 osoby, koupelnu/WC, fén, terasu s posezením.
Stravování: polopenze formou bufetu

ŠPANĚLSKOPOBYTOVÉ ZÁJEZDY

Hotel Caprici – pobyty na 7 nocí

Termíny 
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

1. dítě  
do 12 let 
na přist.

2. dítě  
do 12 let 
na přist.

3. a 4. dosp. 
os. na přist.

03.06.-10.06. 6.290 zdarma 4.690 4.690
10.06.-17.06. 6.990 zdarma 5.190 5.190
17.06.-24.06. 7.790 zdarma 5.490 5.490
24.06.-01.07. 8.790 zdarma 6.590 6.590
01.07.-02.09. 9.790 zdarma 7.490 7.490
02.09.-09.09. 8.790 zdarma 6.590 6.590
09.09.-16.09. 7.990 zdarma 5.690 5.690
16.09.-23.09. 7.790 zdarma 5.490 5.490
23.09.-30.09. 6.990 zdarma 5.190 5.190

Cena zahrnuje: 7/10/11x ubytování v hotelu s polopenzí dle termínu, služby 
delegáta

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 30,-Kč/den, 1-lůžkový pokoj 700,-Kč/noc, 
plná penze 220,-Kč/os/den
- doprava autobusem 3.100,-Kč
- doprava letecká - odlet z Prahy 7.490,-Kč (pobyt na 7 nocí), 
 9.990,-Kč (pobyt na 10/11 nocí)
Povinný poplatek na místě: registrační poplatek ve výši 7 EUR/os./pobyt (od 
16 let, splatný při příjezdu na recepci hotelu v hotovosti)

Nástupní místa (autobusová doprava) bez příplatku: Liberec, Děčín, Ústí nad 
Labem, Teplice, Most, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Praha, Plzeň, 
Beroun. Odjezdová místa za příplatek 300,-Kč/os. Česká Lípa, Jablonec n./N., 
Litoměřice, Turnov,  Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Mladá Boleslav, Pří-
bram, České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Klatovy.
Odjezdová místa za příplatek 450 Kč/os. - Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Hra-
nice na Moravě, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava. Další 
nástupní místa po trase na dotaz v CK

Hotel Caprici – pobyty na 10/11 nocí

Termíny 
ubytování

Počet
nocí

1. a 2. 
dosp. os.

1. dítě  
do 12 let  
na přist.

2. dítě  
do 12 let  
na přist.

3. a 4.  
dosp. os  
na přist.

01.07.-11.07. 10 14.290 zdarma 10.690 10.690
11.07.-22.07. 11 15.690 zdarma 11.790 11.790
22.07.-01.08. 10 14.290 zdarma 10.690 10.690
01.08.-12.08. 11 15.690 zdarma 11.790 11.790
12.08.-22.08. 10 14.290 zdarma 10.690 10.690
22.08.-02.09. 11 15.690 zdarma 11.790 11.790

Mallorca, kouzelný ostrov s horoucím srdcem a se stálým nádechem velkého 
svátku, který nabízí nejen kilometry písečných pláží, lemovaných nádhernými 
promenádami na pobřeží, ale i panenskou přírodu ve vnitrozemí. Turista zde 
najde vše, co k dovolené patří, na jedné straně široké sportovní vyžití a boha-
tý společenský život s kosmopolitní, uvolněnou atmosférou a na druhé straně 
malebná zákoutí, kde se zastavil čas. 
Paguera je příjemné středisko na JZ pobřeží Mallorky, vyhledávané pro krásu 
tří zátok s  jemným pískem a pozvolným přístupem do moře. Vzdálenost od 
letiště v Palmě 32 km.

Hotel Flor los Almendros***

Hotel Flor los Almendros – pokoje s polopenzí
odlet Praha, Ostrava, Brno (pobyty vždy středa – středa)

Období Počet
nocí

1. a 2.
dosp. osoba

Dítě 2-15 let
na přist.

Dosp. os.
na přist.

14.06.-21.06. 7 17.690 11.490 15.990
21.06.-28.06. 7 18.490 11.490 15.990
28.06.-06.09. 7 18.990 11.490 15.990
06.09.-13.09. 7 18.490 11.490 15.990
13.09.-20.09. 7 17.990 11.490 15.990
20.09.-27.09. 7 17.990 11.390 15.990

Mallorca
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Hotel Flor los Almendros – apartmány s polopenzí – odlet Brno

Termíny Počet
nocí

1. a 2.
dosp. osoba

Dítě 2-15 let
na přist.

Dosp. os.
na přist.

14.06.-24.06. 10 21.990 11.990 17.990
24.06.-05.07. 11 23.290 12.490 18.990
05.07.-15.07. 10 22.990 12.690 18.990
15.07.-26.07. 11 23.790 12.990 19.790
26.07.-05.08. 10 22.990 12.690 18.990
05.08.-16.08. 11 23.790 12.990 19.790
16.08.-26.08. 10 22.990 12.690 18.990
26.08.-06.09. 11 23.290 12.690 19.290
06.09.-16.09. 10 22.390 11.990 17.990

• dětská postýlka zdarma

Cena zahrnuje: 7, 10, 11x ubytování s  polopenzí, leteckou přepravu včetně 
transferu letiště-hotel-letiště, taxu a palivový příplatek, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 490,-Kč
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 1-2 EUR/osoba/den

Sant Elm je malá osada, která si uchovala kouzlo původní rybářské vesnice 
s autentickými bary a restauracemi. Písečná pláž, zátoky Conils a Basset, ostrů-
vek Es Pantaleu a ostrov Sa Dragonera vytvářejí dohromady neskutečně atrak-
tivní přírodní prostředí. Nad osadou směrem do vnitrozemí se zvedají maje-
státní kopce ozdobené starými strážními věžemi a klášterem la Trapa. Vzdále-
nost od letiště 39 km.

Hotel Aquamarin – odlet Praha, Ostrava, Brno (pobyty vždy sobota – so-
bota)

Období Počet
nocí

1. a 2.
dosp. os.

Dítě  
2-7 let

na přist.

Dítě  
7-13 let  
na přist.

Dosp. os.
na přist.

03.06.-10.06. 7 19.990 8.990 15.990 19.990
10.06.-17.06. 7 20.990 8.990 15.990 19.990
17.06.-24.06. 7 21.990 8.990 15.990 19.990
24.06.-01.07. 7 21.990 8.990 15.990 19.990
01.07.-02.09. 7 22.990 8.990 15.990 19.990
02.09.-09.09. 7 21.990 8.990 15.990 19.990
09.09.-16.09. 7 21.990 8.990 15.990 19.990
16.09.-23.09. 7 20.990 8.990 15.990 19.990
23.09.-30.09. 7 19.990 8.990 15.990 19.990

Hotel Aquamarin – odlet z Brna

Termíny Počet
nocí

1. a 2.
dosp. os.

Dítě  
2-7 let

na přist.

Dítě  
7-13 let  
na přist.

Dosp. os.
na přist.

10.06.-21.06. 11 24.990 8.990 17.490 22.990
21.06.-01.07. 10 25.990 8.990 17.990 23.990
01.07.-12.07. 11 27.990 8.990 18.490 24.990
12.07.-22.07. 10 26.990 8.990 17.990 23.990
22.07.-02.08. 11 27.990 8.990 18.490 24.990
02.08.-12.08. 10 26.990 8.990 17.990 23.990
12.08.-23.08. 11 27.990 8.990 18.490 24.990
23.08.-02.09. 10 26.990 8.990 17.990 23.990
02.09.-13.09. 11 26.490 8.990 17.990 23.990
13.09.-23.09. 10 25.990 8.990 17.490 22.990

Hotel Flor los Almendros – pokoje s polopenzí – odlet Brno

Termíny Počet
nocí

1. a 2.
dosp. osoba

Dítě 2-15 let
na přist.

Dosp. os.
na přist.

14.06.-24.06. 10 21.990 11.990 17.990
24.06.-05.07. 11 22.990 12.490 18.990
05.07.-15.07. 10 22.690 12.490 18.590
15.07.-26.07. 11 23.490 12.790 19.390
26.07.-05.08. 10 22.690 12.490 18.590
05.08.-16.08. 11 23.490 12.790 19.390
16.08.-26.08. 10 22.690 12.490 18.590
26.08.-06.09. 11 22.990 12.490 18.990
06.09.-16.09. 10 21.990 11.990 17.990

• dětská postýlka zdarma

AKCE: parkování na letišti v Brně, Ostravě a Praze zdarma při objednání 
zájezdu do 31.3.

AKCE: parkování na letišti v Brně, Ostravě a Praze zdarma při objednání 
zájezdu do 31.3.

se nachází mezi dvěma pí-
sečnými plážemi, ideální pro 
ty, kteří  hledají rodinné pro-
středí, přírodu a klid. Hostům 
je k dispozici půjčovna kol, re-
staurace, konferenční sál, bar, 
venkovní terasa, programy 
pro děti. Slunečníky a lehát-
ka u pláže a WiFi za poplatek. 
Ubytování: 2-lůžkové po-
koje  s  možností 1 přistýl-
ky mají klimatizaci, koupelnu/WC, fén, TV/SAT, balkon. Pokoje s výhledem na 
moře za příplatek.
Stravování: polopenze formou bufetu

Hotel Aquamarin***

ŠPANĚLSKO

Cena zahrnuje: 7, 10, 11x ubytování s  polopenzí, leteckou přepravu včetně 
transferu letiště-hotel-letiště, taxu a palivový příplatek, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 490,-Kč
- pokoj s výhledem na moře 250,-Kč/os./noc
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 1-2 EUR/osoba/den

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
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IGA 2017MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA

IGA BERLÍN 2017
Mezinárodní zahradní výstava v Berlíně

Pro letošní rok připravila cestovní kancelář Quicktour sérii zájezdů na Meziná-
rodní zahradní výstavu do Berlína a navazuje tak na úspěšné série zájezdů na 
nizozemskou zahradní výstavu Floriade v roce 2012 a světovou výstavu Expo 
2015 v Miláně. Nabízíme několik variant doprovodného programu tak, aby si 
každý vybral zájezd „skoro na míru“. Během šesti měsíců vypravíme několik 
desítek autobusů do Berlína, z nichž některé zavítají také do Postupimi, některé 
do největšího evropského rozária v Sangerhausenu a některé na koupání do 
Tropical Islands.
 Jedinečná zahradní výstava IGA 2017 otevře brány svého zeleného světa 13. 
dubna 2017 na 186 dní. V zastavěné berlínské čtvrti Marzahn-Hellersdorf bude 
tak úžasným protikladem k panelové výstavbě velkoměsta. V rozmanité krajině 
bude tato výstava nejkrásnější oslavou přírody a její zeleně – a snad i zdrojem 
nových myšlenek a impulsů pro všechny, kteří se zabývají přírodou kolem nás, 
ať už vlastní zahrádkou nebo velkolepými projekty městských či národních 
parků.
 Mottem výstavy je: „Ein Mehr aus Farben“ (Více z barev).  Na její pří-
pravě se podíleli zahradníci ze všech německých spolkových zemí a všech 
světových kontinentů, aby ukázali mezinárodní zahradní umění a současné 
zahradní trendy.
 Srdcem výstavy IGA 2017 budou dnes již mezinárodně proslulé „Zahrady 
světa“ (Die Gärten der Welt). Devět již existujících tematických zahrad (prezen-
tující zahradní umění Asie, Středního východu a Evropy) bude více rozšířeno 
o tradiční a moderní prvky. V rámci IGA tak vznikne například zcela nová pre-
zentace „Anglické krajiny“ s typickými domečky, energeticky nenáročná Hala 
Tropů a fascinující „Vodní zahrady“ s  interaktivními „Vodními hrátkami“.  Celá 
výstava zabere více než 103 hektarů, tedy plochu asi desetkrát větší než 
plocha berlínského Muzejního ostrova. Pro Vaše pohodlí je připravena zbrusu 
nová lanovka, která Vás přepraví mezi jednotlivými částmi areálu.

Program zájezdu: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních ho-
dinách, celodenní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, 
která bude zahradní a květinovou událostí roku; odjezd směr ČR ve večerních 
hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic v pozdních večerních hodi-
nách

IGA 2017 BERLÍN
jednodenní zájezd

Termín Cena za osobu:
30.4.2017 1.990

20.05.2017 1.990
10.06.2017 1.990
22.07.2017 1.990
20.08.2017 1.990
16.09.2017 1.990

Cena zahrnuje: dopravu busem, vstupenku na IGA BERLIN 2017, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017, BERLÍN A POSTUPIM
3-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, celo-
denní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, večer od-
jezd na ubytování
2. den: po snídani pro zájemce možnost individuální návštěvy IGA 2017 
(doprava MHD) nebo celodenní organizovaná prohlídka Berlína, dopoled-
ne velká okružní jízda centrem města se zastávkami na důležitých místech: 
od známého mostu Oberbaumbrücke, kolem East Side Gallery (zbytky Ber-
línské zdi přetvořené na uměleckou galerii pod širým nebem), přes Alexander-
platz s Televizní věží, náměstí Gendarmenmarkt (Französischer a Deustcher 
Dom), zastávka u Checkpoint Charlie (legendární přechod mezi Východem 
a Západem), pokračovat budeme kolem Postupimského náměstí a Brani-
borské brány ke Sloupu Vítězství (fotopauza), zastávka u zámku Charlotten-
burg, dále pokračujeme na třídu Kurfürstendam a vybombardovanému kos-
telu Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis, polední pauza na oběd a nákupy, přejezd 
metrem k  Říšskému sněmu, pěší procházka od Zemského sněmu, kolem 
Braniborské brány, po třídě Unter den Linden kolem Berlínského dómu na 
Alexanderplatz (Rudá radnice, Televizní věž) a do nejstarší čtvrti Nikoliavier-
tel, volný čas na nákupy či návštěvu muzeí a Televizní věže, večer doporuču-
jeme návštěvu jedinečné show „The ONE“ ve vyhlášeném Friedrichstadt-
palast, která se stane nezapomenutelným kulturním zážitkem
3. den: po snídani se vydáme do Postupimi, hlavního města spolkové země 
Braniborsko, dopoledne návštěva zámku Cecilienhof (místo konání postu-
pimské konference), zastávka v  ruské čtvrti Alexandrovka (s pravoslavným 
kostelem a dřevěnými stavbami), polední zastávka u Braniborské brány, 
odpolední návštěva rokokového zámečku Sanssouci známého především 
díky nádhernému parku, který jej obklopuje (UNESCO), fotopauza u Staré 
radnice, Zemského sněmu a klasicistního kostela sv. Mikuláše, v podvečer od-
jezd směr ČR, příjezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních hodinách

Termín
Cena za osobu
ve 2-lůžkovém 

pokoji
Termín

Cena za osobu
ve 2-lůžkovém 

pokoji
19.04. – 21.04. 3.990 13.06. – 15.06. 3.990
29.04. – 01.05. 4.290 05.07. – 07.07. 3.990
06.05. – 08.05. 4.290 25.08. – 27.08. 4.390
22.05. – 24.05. 3.990 15.09. – 17.09. 4.290

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 
20 €, děti do 17 let 5 €)
Příplatek: večerní show „The ONE“ ve Friedrichstadtpalast (20 € - 85 € podle 
kategorie sedadel)
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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IGA 2017 BERLÍN v „retro stylu“
3-denní zájezd

1. den: sraz s vedoucím zájezdového autokaru a vedoucím zájezdu v časných 
ranních hodinách v pražské ulici Na Florenci, poté se autokarem vydáme do 
oblasti Lübbenau/Spreewald, kterou byrokraté z UNESCA prohlásili roku 1991 
za biosférickou rezervaci. Již ve slavných dobách NDR tuto oblast proslavily 
„Spreewaldské okurky“ – gastronomická lahůdka nejen tehdejšího „Sovět-
ského bloku“. My si tuto pochutinu vychutnáme ve skanzenu zasazeného do 
prostředí dělnické vísky Lehde. Odpoledne příjezd do Berlína, jehož symbo-
lická zeď oddělující svět „prohnilého“ kapitalismu a „zdravého“ plánovaného 
hospodářství pomalu mizí po malých úlomcích v kapsách soudobých návštěv-
níků metropole coby suvenýr, připomínající jim jejich pobyt v Berlíně. První 
naší zastávkou bude muzeum NDR (německy DDR) v areálu berlínského pi-
vovaru. Po prohlídce přejezd do centra města k nostalgickému rozjímaní u na-
dějně Rudé radnice (Rothes Rathaus) na Alexanderplatz ve stínu Televizní 
věže (možnost výstupu) – nutno počítat s drobným příspěvkem na MHD. Den 
zakončíme procházkou po vyhlášené ulici Unter den Linden k Braniborské brá-
ně a budově Říšského sněmu.
2. den: po rozcvičce a vydatné snídani se po ulici Karl-Liebknecht Strasse 
(chlouba moderní architektury NDR) přesuneme na výstavu IGA 2017, která 
nám dá vzpomenout na zašlou slávu výstavy Zemědělec (v o něco větším 
měřítku). Ve večerních hodinách se přesuneme do centra města a zhlédneme 
ve Fridrichstadtpalastu (jedna z nejslavnějších kabaretních scén světa) show, 
nešťastně anglicky pojmenované „The One“, ve které se nám představí jedni 
z nejlepších tanečníků, zpěváků a akrobatů na světě (dříve jsme odsud sledo-
vali populární show NDR „Ein Kessel Buntes“).
3 den: po další vydatné snídani v  kapitalistickém stylu odjedeme zavzpo-
mínat k  legendárnímu hraničnímu přechodu Checkpoint Charlie, poté na-
vštívíme panorama jedné z nejznámějších staveb světa – tzv. Berlínské zdi 
(Mauer – Asisi) a krátce navštívíme muzeum „Topografie teroru“ (věnované 
nacistickým zločinům). Odpoledne zavítáme do Postupimi a projdeme se vel-
kolepými zahradami kolem zámku Sanssouci. Předpokládaný návrat na území 
hlavního města bývalé ČSSR cca ve 23:30. 

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 
20 €, děti do 17 let 5 €)

Příplatek: večerní show „The ONE“ ve Friedrichstadtpalast (20 € - 85 € podle 
kategorie sedadel)
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR

Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017 a BERLÍN
2-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, celo-
denní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, která bude 
zahradní a květinovou událostí roku, večer odjezd na ubytování
2. den: po snídani pro zájemce možnost individuální návštěvy IGA 2017 
(doprava MHD) nebo celodenní organizovaná prohlídka Berlína, dopoled-
ne velká okružní jízda centrem města se zastávkami na důležitých místech: 
od známému mostu Oberbaumbrücke, kolem East Side Gallery (zbytky 
Berlínské zdi přetvořené na uměleckou galerii pod širým nebem), přes Alexan-
derplatz s  Televizní věží, náměstí Gendarmenmarkt (Französischer a Deu-
stcher Dom), zastávka u Checkpoint Charlie (legendární přechod mezi Vý-
chodem a Západem), pokračovat budeme kolem Postupimského náměstí 
a Braniborské brány ke Sloupu Vítězství (fotopauza), zastávka u zámku Char-
lottenburg, dále pokračujeme na třídu Kurfürstendam a vybombardované-
mu kostelu Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis, polední pauza na oběd a nákupy, 
přejezd metrem k Říšskému sněmu, pěší procházka od Zemského sněmu, ko-
lem Braniborské brány, po třídě Unter den Linden kolem Berlínského dómu 
na Alexanderplatz (Rudá radnice, Televizní věž) a do nejstarší čtvrti Nikolia-
viertel, volný čas na nákupy či návštěvu muzeí a Televizní věže, odjezd směr 
ČR ve večerních hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic v pozdních 
večerních hodinách

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
22.04. – 23.04. 3.290
06.05. – 07.05. 3.290
07.05. – 08.05. 3.290

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů, jednolůžkový pokoj 900,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 20 
€, děti do 17 let 5 €)
Doporučené kapesné na vstupy: 30 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017 MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
06.05. – 08.05. 4.390
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IGA 2017 a ROSARIUM 
V SANGERHAUSENU
2-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, ce-
lodenní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, která 
bude zahradní a květinovou událostí roku, večer odjezd na ubytování, mož-
nost večerní procházky Berlínem s průvodcem (cca 2 hodiny): Postupimské 
náměstí, památník holocaustu, budova Říšského sněmu, Braniborská brána, 
světoznámá třída Unter den Linden, náměstí Gendarmenmarkt (Französis-
cher a Deustcher Dom), přejezd metrem na Alexanderplatz (Rudá radnice, 
Televizní věž)

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji

08.07. – 09.07. 3.290

29.07. – 30.07. 3.290

05.08. – 06.08. 3.290

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů, jednolůžkový pokoj 900,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 20 
€, děti do 17 let 5 €), vstupenku do Rosaria 10 €, MHD v Berlíně (cca 7 €)

Ubytování: je v těchto termínech zajištěno v 3* hotelu v Berlíně v oblasti 
Kurfürstendamm v blízkosti stanice metra, hotel je díky své poloze ide-
ální i k večernímu poznávání Berlína
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017 a TROPICAL ISLANDS
2-denní zájezd

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních hodinách, ce-
lodenní návštěva Mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín 2017, která 
bude zahradní a květinovou událostí roku, večer odjezd na ubytování, mož-
nost večerní procházky Berlínem s průvodcem (cca 2 hodiny): Postupimské 
náměstí, památník holocaustu, budova Říšského sněmu, Braniborská brána, 
světoznámá třída Unter den Linden, náměstí Gendarmenmarkt (Französis-
cher a Deustcher Dom), přejezd metrem na Alexanderplatz (Rudá radnice, 
Televizní věž)
2. den: po snídani přejezd do Tropical Islands – celodenní návštěva (cca 8 
hodin) největšího evropského aquaparku, kde se přenesete do exotických 
krajin a tropického pralesa; těšit se můžete na vodní svět se skluzavkami a 
tobogány, písečnou pláží, vodopády, lagunami a vířivkami. Nezapomenutel-
nou se stane „výprava“ do největšího „vnitřního“ deštného pralesa světě, kde 
mezi 50.000 rostlinami objevíte mnoho exotických zvířat – želvy, ryby, motýly, 
plameňáky a papoušky. Užijte si den v „evropském Karibiku“, kde si odpočinete, 
načerpáte novou energii a zažijete velká i malá dobrodružství. Odjezd směr ČR 
v podvečerních hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních 
hodinách

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 900,- Kč, vstupenku IGA 2017 (dospělí 
20 €, děti do 17 let 5 €), MHD v Berlíně (cca 7 €), vstupenku do Tropical Islands
Příplatky: vstupné do Tropical Islands (dospělí 990,- Kč, děti 6 – 14 let 790,- Kč), 
příplatek za saunový svět 200,- Kč (pouze ke vstupence do Tropical Islands)

Ubytování: je v těchto termínech zajištěno v 3* hotelu v Berlíně v oblasti 
Kurfürstendamm v blízkosti stanice metra, hotel je díky své poloze ide-
ální i k večernímu poznávání Berlína
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

IGA 2017MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ VÝSTAVA

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
24.06. – 25.06. 2.990
09.09. – 10.09. 2.990
07.10. – 08.10. 2.990

2. den: po snídani přejezd do Sangerhausenu u Halle – návštěva místního 
Europa-Rosarium; v této „Zahradě růží“ vás (na ploše cca 13 ha) čeká více než 
60.000 růžových keřů, které představí více 8.500 různých odrůd růží; park se 
pyšní největší sbírkou divokých růží (více než 500 odrůd). Mezi největší kurio-
zity rozária patří zelená, mechová a olejová růže. Magie kouzla milionu růžo-
vých květů a malebné krajiny s více než 300 druhy vzácných stromů vykouzlí 
nezapomenutelnou atmosféru letního dne. Odjezd směr ČR v odpoledních 
hodinách, příjezd do Prahy a Českých Budějovic ve večerních hodinách
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Termín Cena za  
1. a 2. osobu

3. a 4. os.  
na přistýlce

20.04. – 24.04. 6.690 6.390

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

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2.den: v ranních hodinách přijíždíme do Aalsmeeru, kde navštívíme největ-
ší květinovou burzu na světě, poté odjezd do Alkmaaru - tradiční sýrový 
trh (nenapodobitelná atmosféra starých sýrových tradic), budeme pokračo-
vat do poklidné starobylé rybářské vesnice Volendam, která kromě rybář-
ských specialit (mimo jiných ryb také úhoři) nabízí také možnost zakoupení 
vaflí (zajímavé je také malé muzeum této sladkosti). Další atrakcí bude plavba 
lodním expresem do malebné vesnice Marken, kde během prohlídky shléd-
neme také interiér typického markenského domu. Na soukromé farmě Nico 
(dříve Alida Hoeve) ochutnáme čerstvý domácí sýr, přejezd na ubytování.
3. den: po snídani odjedeme do Noordwijku, kde zhlédneme Květinové 
korzo - světoznámý průvod alegorických vozů vyzdobených květinami. Poté 
jarní květinový park Keukenhof - překrásná zahrada rozkládající se na 32 ha 
se 100 druhy tulipánů a množstvím jiných květin. Cestou nazpět projedeme 
nejznámějším krajem tulipánů v oblasti Haarlemu. Na závěr navštívíme skan-
zen Zaanse Schans s ukázkami ruční výroby dřeváků. Velice zajímavá je také 
prohlídka větrného mlýnu „Kočka“. Návrat na ubytování.
4.den: po snídani odjedeme do Amsterdamu, kde si prohlédneme brusírnu 
diamantů, náměstí Dam s  královským palácem, fakultativné projížďka lodí 
po starých městských grachtech, možnost nákupu květin na tzv. „Plovou-
cím“ květinovém trhu, popř. individuální program (možnost návštěvy muzea 
Vincenta van Gogha, Rijksmuzea, domu Anny Frankové, ev. muzea voskových 
figurín Madame Tussauds). Večer odjezd do ČR
5.den: návrat v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu 3*, 2x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 170,- Kč, projížďku lodí 
po grachtech v Amsterdamu 300,- Kč, jednolůžkový pokoj 990,- Kč

Doporučené kapesné na vstupy: 40-60 EUR

ZEMĚ TULIPÁNŮ 
A VĚTRNÝCH MLÝNŮ
s návštěvou KVĚTINOVÉHO KORZA

HOLANDSKO
©
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ROZKVETLÁ KRÁSA HOLANDSKA

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2.den: ráno příjezd do Holandska – zastávka u bývalého královského paláce 
v Het Loo, který je známý pro svůj zámecký park. Dnešní muzeum, mapující 
historii královské rodiny, bylo až do roku 1975 jejím letním sídlem. Pokraču-
jeme návštěvou Naardenu, města obklopeného hvězdicovitými hradbami 
a vodními příkopy, kde je pohřben J. A. Komenský, a kde si prohlédneme sta-
robylé centrum, popř. Komenského muzeum. Poté si prohlédneme městečka 
Enkhuizen a Hoorn, a chybět nebude zastávka u větrných mlýnů u Scher-
merhornu v oblasti Purmerendu. 
3.den: po snídani se zastavíme ve městě Delft, odkud pochází delftská fa-
jáns - můžete navštívit její muzeum a projít se malebným historickým centrem. 
Pokračovat budeme do Haagu, sídla parlamentu a královské rodiny, zastávka 
u  budovy Mezinárodního soudního dvora. Návštěva parku Madurodam, 
kde se nachází unikátní expozice miniatur Holandska, díky níž budete mít celé 
Holandsko jako na dlani. Na závěr dne pojedeme do jarního květinového par-
ku Keukenhof, překrásné zahrady rozkládající se na 32 ha se 100 druhy tulipá-
nů a množstvím jiných květin. Návrat na ubytování.

Termín Cena za  
1. a 2. osobu

3. a 4. os.  
na přistýlce

29.04. – 03.05. 6.690 6.390

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu, 2x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 170,- Kč/os., jednolůžkový po-
koj 990,- Kč, vstupy do navštěvovaných objektů

4.den: po snídani odjezd do Amsterdamu, celodenní prohlídka historického 
centra města, plovoucí květinový trh, exkurze do brusírny diamantů, fakulta-
tivně doporučujeme projížďku lodí po grachtech (kanálech). Milovníci umění 
nemohou vynechat návštěvu Muzea Vincenta Gogha nebo Rijksmusea (nej-
větší a nejnavštěvovanější muzeum v Nizozemí s kolekcí nizozemských obrazů 
15. - 17. století s nejslavnějším Rembrandtovým exponátem - Noční hlídkou), 
milovníci květin navštíví zdejší botanickou zahradu. Nezapomenutelnou se 
stane večerní procházka podél grachtů, večer odjezd, noční přejezd před SRN.
5.den: návrat do ČR v dopoledních hodinách
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

1.den: odjezd večer z ČR, noční přejezd přes SRN do Švýcarska 
2.den: ráno přijedeme do oblasti Luzernu, horský masív Stoos – Morschach, 
dále výběr ze dvou variant: 
a) náročná trasa: lanovkami pojedeme na vrchol Fronalpstock (1.921 m n. m.), 

odkud se vydáme panoramatickou hřebenovou túrou (cca 2,5 hodiny) na 
Chlingenstock (1.935 m n. m.) - nezapomenutelný výhled na švýcarská jezera.

b) méně náročná trasa: sestup z vrcholu Fronalpstock do letoviska Stoos (1,5 hod.)
Odpoledne navštívíme jedno z nejkrásnějších měst Švýcarska - Lucern na 
břehu řeky Reuss, projdeme se podél jezera Vierwaldstätter See s pohledem 
na vrchol hory Pilatus (2.132 m n. m.). Nejslavnější památkou města je dřevěný 
most s kaplí Kappellbrücke. Ubytování ve Wilderswilu u Interlakenu.
3.den: po snídani odjedeme do Lauterbrunnen, odtud vlakem do Wengenu 
a lanovkou z Wengenu na Männlichen. Poté nás čeká turistika s pozvolným 
klesáním přes Kleine Scheidegg (cca 2 hodiny). Dále budeme pokračovat:
a) do Grindelwaldu vlakem
b) pěšky z Kleine Scheidegg pod severní stěnou Eigeru do zastávky Alpiglen 

(cca 2,5 hodiny)
c) pěšky do Grindelwaldu (cca 4 hodiny)
Odjezd autobusem z Grindelwaldu do Wilderswilu.
4.den: ráno návštěva soutěsky Aareschlucht, odjezd autobusem pod vo-
dopády Reichenbachfälle, odtud historickou lanovkou vyjedeme na místo, 
kde byl v souboji zavražděn Sherlock Holmes. Odpoledne navštívíme skanzen 
v Ballenbergu u Brienz, druhá skupina si může zvolit procházku k Brienzské-
mu jezeru, poté odjezd do Interlakenu - exkurze v čokoládovně Schuh 
s ukázkou ruční výroby a ochutnávkou nejjemnější švýcarské čokolády, mož-
nost nákupu čokoládových pralinek (vstup 15 CHF zahrnuje výklad a ukázky 
výroby, ochutnávku a dárek), nákupy v Interlakenu
5.den: ráno odjezd z hotelu přes Interlaken do oblasti Grimsel, krátká zastávka 
u přehrady a průsmyku Grimsel (pěkné výhledy na fotografování), v poledne 
vlakem z Täsche do Zermattu - oblast Matterhornu 4.477 m n. m., 25 vrcholů 
vyšších než 4.000 m n. m., z Zermattu se nabízejí následující možnosti turistiky:
a) budeme pokračovat vlakem z Zermattu na Gornergrat - 3.130 m n. m. (je 

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

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

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

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

Ubytování v Hotelu Schönbühl

Termíny:
Cena za os. ve:

2-lůžkovém 
pokoji

se soc. zař.

Cena za os. ve: 
2 až 6-lůžk. 

pokoji
bez soc. zař.

Cena za os.  
v 1-lůžkovém

pokoji
se soc. zař.

12.07. – 17.07. 8.490 7.190 9.490

09.08. – 14.08. 8.490 7.190 9.490

25.08. – 30.08.*) 8.490 7.190 9.490
05.09. – 10.09. 8.490 7.190 9.490

22.09. – 27.09. 8.490 7.190 9.490

©
 D

re
am

st
im

e.
co

m

Matterhorn

©
 http://w

w
w

.unspunnenfest.ch

Nenechte si ujít návštěvu jedinečné 
švýcarské slavnosti UNSPUNNEN 
2017 v malebném Interlakenu. Tato 
lidová slavnost se pořádá jednou 
za 12 let a je považována za největ-
ší a  nejkrásnější folklórní událost 
na světě. Čeká Vás nezapomenu-
telná přehlídka švýcarského folkló-
ru – krojovaní pastevci, nebojácní 
zápasníci, lidová hudba a pradávné 
tradice a zvyklosti.
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Lucern

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 204,- Kč, vstupné a jízdné 
lanovkami a vlaky, odznak na vstup do festivalového zázemí 450,- Kč, bez něho se 
nemůžete zúčastnit ani zahájení slavnosti (nutné objednat při sepsání smlouvy)

Ubytování: a) je zajištěno v hotelu Schönbühl s venkovním bazénem ve 
Wilderswilu, 4 km od Interlakenu. Od hotelu je překrásný výhled na okolní 
horské panorama. Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, větší čtyř- až šestilůžkové pokoje mají pěkné společné sociální zařízení 
na patře (ve čtyřlůžkovém pokoji lze ubytovat samostatně i 2 nebo 3 osoby)
b) v hotelu City Hotel Oberland *** (dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje 
s vlastním soc. zařízením v centru Interlakenu) 
Doporučené kapesné na vstupy, lanovky a vlaky: 180 CHF

Případná návštěva festivalu v  dalších dnech (27.08. – 28.08.) bude 
organizována z Wilderswillu individuálně (vlakem). Pokud si chcete užít 
slavností v  Interlakenu o trochu více, doporučujeme ubytování přímo 
v centru Interlakenu v hotelu City Hotel Oberland ***. 

Ubytování v hotelu City Hotel Oberland

Termín Cena za 1. a 2. osobu Cena za ubytování 
v 1-lůžkovém pokoji

25.08. – 30.08. 11.390 14.390

*) V  zájezdu „To nejlepší ze Švýcarska“ pouze u  termínu 25.08. – 
30.08.2017 bude program druhý den následující: ráno přijedeme do Luzernu, 
prohlídka města. Odpoledne se přesuneme na ubytování do Wilderswillu. 
Volný program. Pro zájemce o slavnost UNSPUNNEN odjezd autobusem 
v 15:30 do Interlakenu, V době od 17:00 do 18:00 hod. proběhne zahájení 
slavnosti. Slavnost bude pokračovat programem v centru města na Schweizer 
Platz. Odjezd na večeři z Interlakenu v cca 20:00 hod. nebo individuálně.

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

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

ŠVÝCARSKO
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HORSKÝMI VLAKY PO ŠVÝCARSKU

1.den: odjezd navečer z Prahy přes České Budějovice, Rakousko, noční přejezd 
Švýcarskem do Itálie
2.den: ráno železnicí z Tirana v Itálii (450 m n. m.) do Svatého Mořice (1.775 
m n. m.) - z Tirana stoupá železnice o 1.824 m až do výšky 2.253 m do Ospizio 
Bernina, a to na pouhých 38,4 km, během cesty uvidíte kruhový viadukt 
v  Bruscio, Lago Bianco (Bílé jezero), Potschiavo, viadukt Alp Grüm, Bernina 
Pass 2.328 m, ledovce Bernina. Dvouhodinová pěší procházka k ledovci Mor-
teratsch. Následuje procházka k jezeru v Sv. Mořic. Odpoledne železnicí ze 
Sv. Mořice do Bergünu. Jedinečné výhledy pod průsmykem Albulapass (ten-
to úsek železnice byl v r. 2008 přijat do kulturního dědictví UNESCO), fakulta-
tivně pěší naučná stezka Preda – Bergün (1,5 hod. z kopce) nebo v Bergünu 
návštěva nového muzea na nádraží s expozicí modelu místní železnice v mě-
řítku 1:87. Dále uvidíte nejčastěji fotografovaný železniční most ve Švýcarsku 
– Landwasserviadukt (most přes řeku Landwasser vysoký 65 m a dlouhý 136 
m), pro zájemce detailní prohlídka viaduktu Landwasser - ze zastávky Filisur 
pěšky 1-1½ hod., ubytování v hotelu Weiss Kreutz v Thusis nedaleko nádraží.
3.den: po snídani odjezd z Thusis k viaduktu Solis, zastávka u kláštera v Di-
sentis, vlakem z Oberalppass 2.033 m n. m. do Andermattu, prohlídka města 
a dále busem do Realpu. Odsud budeme stoupat do průsmyku Furka 2.163 
m n. m., při sjezdu do Gletsche, v těsné blízkosti Rhonského ledovce Rhone-
gletscher (zastávka na ledovci), pro nadšence železnic souběžně s autobusem 
fakultativně jízda parním vlakem Furkadampfbahn z Realp přes průsmyk 
Furka do Gletsche (www.furka-bergstrecke.ch). Dále společně autobusem ces-
ta rhonským údolím, ubytování v Täschi v hotelu Elite, večeře
4.den: po snídani vlakem z Täsche: do Zermattu, možnost volby programu:
a) přestup na zubačku na Gornergrat - 3.130 m n. m., zubačka nás zaveze z výš-

ky 1.604 m n. m. (Zermatt) až do výšky 3.089 m (Gornergrat). Krátká procházka 
po vrcholu, fotografování, doporučujeme pěší túru zpět do Zermattu, event. 
pouze část turistické trasy do Riffelbergu 2.585 m (cca 1,5-2 hod)

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

Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za osobu
na 3. a 4. lůžku

09.08. – 14.08. 9.490 8.990

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 204,- Kč, vstupné a jízdné la-
novkami a vlaky, lodní dopravu, jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč, parní železnice 
Furka 1.300,- Kč (nutno objednat při sepsání smlouvy - nutná rezervace míst)
Ubytování je zajištěno 1x v 3* hotelu Weiss Kreuz v Thusis a 2x v turistickém 
hotelu Elite v Täschi pod Zermattem, 2 až 4-lůžkové pokoje s vlastním sociál-
ním zařízením
Doporučené kapesné na vstupy, lanovky a vlaky: 200 CHF

5.den: po snídani odjezd do Lucernu, prohlídka města na břehu řeky Reuss, 
projdeme se podél jezera Vierwaldstätter See s pohledem na vrchol hory Pilatus 
(2.129 m n. m.). Nejslavnější památkou města je dřevěný most s kaplí Kappell-
brücke. Dále bude následovat plavba po jezeře Vierwaldstättersee do Weg-
gis, odsud lanovkou na Kaltbad a pokračování ozubnicovou železnicí (nejstarší 
na světě) na vrchol Rigi (1.798 m n. m.), turistika na vrcholu Rigi, možnost projít 
botanickou stezku ze Staffel do Kaltbad, navečer vlakem k Vierwaldstätterskému 
jezeru železnicí, event. koupání v jezeře ve Vitznau. Individuálně v Lucernu mož-
nost návštěvy Dopravního muzea Švýcarska. Večer odjezd do ČR
6.den: příjezd do České republiky v poledních hodinách

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYŠVÝCARSKO
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c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) - jen při krásném 
počasí. Na zpáteční cestě výstup z lanovky na Trockener Steg ve výšce 2.939 
m n. m. a sestup Matterhorn Glacier Trail – jedinečnou trasou moréno-
vým polem ve výšce 3.000 m těsně pod úpatím Matterhornu, pěšky přes 
Schwarzsee 2.583 m n. m. do Zermattu.

 Individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu s výhledem na 
Matterhorn (muzeum alpinismu, hřbitov obětí velehor, event. bylinková zahrada 
Ricola Krätergarten). Individuálně vlakem Zermat - Täsch, ubytování v Täschi

viadukt Bruscio

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

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu, 4x polopenzi, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 238,- Kč, vstupné a jízdné la-
novkami a vlaky, jednolůžkový pokoj 1.990,- Kč
Ubytování 2x 3* hotel Elite v Täschi a 2x 3* hotel Central Residence & Spa 
v Leysin (v tomto hotelu je k dispozici relaxační centrum s bazénem, vířivkou, 
saunou a párou). Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a mož-
ností 1 přistýlky.
Doporuč. kapesné na lanovky a vlaky: 180 CHF a 30-50 EUR

Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. osobu
na přistýlce

30.06. – 06.07. 10.990 10.490

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes SRN do Švýcarska
2.den: ráno přijedeme do oblasti nejdelšího alpského ledovce Aletsch, jehož 
délka činí více než 23 km. Z vesničky Mörel se necháme vyvézt lanovkou na 
Riederalp (1.925 m n. m.), kde se nachází nejvýše položené golfové hřiště ve 
Švýcarsku. Zde započneme naši túru (cca 5-6 hodin): půjdeme přes Riederfurku 
(2.060 m n. m.), kde se nachází romantická historická Villa Cassel, cestou spatříme 
jezero Grünsee a poté sestoupáme hlubokým lesem do výšky 1.605 m n. m. Pře-
jdeme přes 124 m dlouhý lanový most, který překlenuje údolí říčky Massy, a přes 
Gletschertor, odkud se nám naskytne fascinující pohled na Aletschský ledovec, 
dojdeme na Belalp (2.120 m n. m.). Poté nás lanovka sveze do městečka Blatten, 
odkud se vydáme autobusem do Täsche. Méně zdatní turisté si mohou vybrat 
lehčí turistiku v oblasti Riederalp. Ubytování v Täschi, večeře.
3.den: po snídani odjedeme vlakem z Täsche do Zermattu (1.604 m n. m.), 
výběr z několika variant lehké polodenní nebo celodenní turistiky pod maje-
státným Matterhornem (4.478 m n. m.):
a) zubačkou na Gornergrat (3.089 m n. m.), odtud pěšky na Riffelsee - ces-

tou Marka Twaina z Riffelbergu (2.582 m n. m.) na Riffelalp (2.211 m n. m.) 
a dále můžete pokračovat pěšky až do Zermattu (ve spodní části cesty se 
nachází soutěska a naučná botanická stezka Ricola Kräutergarten - www.
ricola.ch). Trasu si lze zkrátit vlakem z Riffelalpu nebo Riffelbergu.

b) metrem na Sunnegu, odtud lanovkou na Blauherd: naučná botanická 
stezka Blauherd (2.571 m n. m.) – Tufteren (2.215 m n. m.) – Sunnega (2.288 
m n. m.)

Na tomto zájezdu na Vás čekají krásné horské túry, fantastické výhle-
dy, propracovaná síť lanovek, zubaček a vlaků i něžná alpská květena. 
Zavítáte do francouzského Chamonix, mekky horolezců a vyznavačů 
extrémního lyžování, svezete se panoramatickým vyhlídkovým vla-
kem Mont Blanc Express, navštívíte tradiční sýrárnu v Gruyére a mno-
ho dalšího.

4.den: po snídani pojedeme panoramatickým vyhlídkovým vlakem Mont 
Blanc Express a dále busem do francouzského Chamonix (mekka horolezců 
a vyznavačů extrémního lyžování), cestou si vychutnáme pohledy na rozsáh-
lé ledovce a masiv nejvyšší hory Evropy Mont Blanc (4.807 m n. m.). Potom 
můžete buď vyjet lanovkou na Aiguille du Midi (3.842 m n. m.), odkud se 
naskýtá nejlepší výhled na Mont Blanc, nebo můžeme pokračovat přes Plan-
praz (1.999 m n. m.) lanovkou na Brévent (2.525 m n. m.), který se nachází 
na protilehlém úbočí Mt. Blancu a Aiguille du Midi (doporučujeme). Event. je 
zde možnost lehké turistiky z Bréventu na Planpraz a poté zpět lanovkou. Pro 
příznivce alpské květeny zajistíme návštěvu v přírodní rezervaci Aiguilles 
Rouges v průsmyku Col des Montets. Přejezd na ubytování do Leysin.
5.den: ráno lanovkou na horu La Bernause (2.048 m n. m.), kde se občerství-
me v otáčivé restauraci Kuklos, z níž se nám naskytne úchvatný panoramatický 
pohled od Eigeru přes Matterhorn až k Mont Blancu. Poté sejdeme k jezírku 
Lac d'Ai (1.852 m n. m.), od kterého budeme pokračovat do sedla pod skalní 
věží Tour d'Ai, sestoupíme k jezeru Lac de Mayen a zpět do Leysin na ubyto-
vání. Zájemci mohou navštívit botanickou zahradu Gentiana.

6.den: po snídani odjezd do Montreaux u Ženevského jezera, vlakem na 
vrchol hory Rochers de Naye (2.042 m n. m.), kde se necháme okouzlit vý-
hledy na francouzské Alpy a Ženevské jezero. Následuje prohlídka botanické 
zahrady La Rambertia a zoologické zahrady svišťů „Sviští ráj“, kde žije 
14 druhů svišťů ze všech částí světa. Z Montreaux pak půjdeme po pobřež-
ní promenádě k hradu Chillon (4 km). Poté se zastavíme pod romantickým 
hradem Gruyére, kde zavítáme do stejnojmenné sýrárny. Zde nahlédneme 
pod pokličku výrobě tradičního sýra Gruyére a v místní restauraci můžeme 
ochutnat vynikající sýrové speciality. Večer odjezd do ČR.
7.den: příjezd do ČR v ranních hodinách
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 pohled z Gornergratu na Matternhorn

Aletschský ledovec

Chamonix - lanovka na Aiguille du Midi
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ŠVÝCARSKO

Pro všechny zájezdy do Švýcarska platí odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, 
za příplatek: Brno (400,- Kč/os.) Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38. Sleva pro skupiny nad 20 osob: 200 Kč / os.
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Termín Cena za osobu
 ve 2-lůžk. pokoji

27.07. – 31.07. 15.490
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VELKÁ BRITÁNIE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ANGLICKÉ PERLY LETECKY
Londýn, Oxford, Bath, Hampton Court

1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách, transfer do hotelu, ubytování, 
odpolední prohlídka LONDÝNA začne u Buckinghamského paláce (sídlo 
královny), pokračuje přes St. James´s Park, kolem Westminster Abbey, Houses 
of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Whitehall, Trafalgarské 
náměstí, Covent Garden, Leicester Square a Piccadilly Circus; možnost ve-
čeře v jedné z restaurací londýnského Chinatownu (systém all-you-can-eat), 
večer možnost posezení v pubu

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Londýn a zpět, 4x hotel***, 4x sní-
dani, transfer letiště-hotel a zpět, průvodce, zpáteční vlak do Bath a Oxfordu 

Cena nezahrnuje: vstupy cca £100, jízdné na MHD cca £48, jednolůžkový 
pokoj 4.000,- Kč,odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks (v ceně je pouze příruční) 
a komplexní cestovní pojištění 170,- Kč/os.

Ubytování je zajištěno v oblíbeném hotelu Holiday Inn Express Croydon 
***, odkud se pohodlně a rychle dostanete do samotného centra Londý-
na. Přímo vedle hotelu se nachází 2 velká obchodní centra, Primark a velké 
množství restaurací. Klimatizované dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky) 
jsou s  příslušenstvím, fénem, TV, sadou pro přípravu kávy a čaje, telefonem 
a WiFi zdarma.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

2. den: po snídani dopolední výlet a prohlídka tudorovského paláce 
v HAMPTON COURT, kde pobývalo pět ze šesti žen Jindřicha VIII. – kouzel-
ná interaktivní prohlídka paláců, ve kterých se jedinečným způsobem snoubí 
tudorovská a barokní architektura, prozkoumáme, kterak fungovala královská 
kuchyně v 16. století, nahlédneme do královské kaple a podnikneme exkurzi 
do komnat nejslavnějších anglických panovníků, chybět nemůže návštěva vel-
kolepě pojatých zahrad s bludištěm a nejstarší vinnou révou na světě – palác 
bývá právem označován jako „londýnské Versailles“, odpoledne pokračová-
ní prohlídky LONDÝNA: křižník HMS Belfast, světoznámý most Tower Bridge, 
pevnost Tower, podvečerní procházka finanční čtvrtí City of London (mra-
kodrap Okurka, Lloyd´s of London, Bank of England) ke katedrále sv. Pavla 
3. den: po snídaní výlet do města OXFORD proslaveného celosvětově známou 
univerzitou, které se od dob kardinála Wolseyho a krále Jindřicha VIII. změni-

lo jen pramálo, nezapomenutelným zážitkem bude procházka mezi medově 
zbarvenými domy a návštěva koleje Christ Church, kde poznáte tajemství a 
řád univerzitního života v Anglii, krátká procházka kolem Radcliffe Camera, 
Bodlerian Library a Sheldonian Theatre, volný čas; odpoledne návrat do LON-
DÝNA, podvečerní výlet do oblasti Greenwiche spojený s výletem lanovkou 
Emirates Air Line přes Temži (nádherné výhledy na letiště City Airport, arénu 

The O2 a Bariéry na Temži), procházka kolem Old Royal Naval College a Námoř-
ního muzea nahoru ke Královské observatoři s nultým poledníkem
4. den: po snídani celodenní výlet vlakem do lázeňského města BATH, kde 
na vás dýchne „stará dobrá Anglie“ – prohlídka 2000 let starého lázeňského 
komplexu založeného Římany, nádherná katedrála se soškami šplhajících an-
dílků, nenáročná procházka mezi skvosty gregoriánské architektury (Pul-
teney Bridge, The Circus, The Royal Crescent), volný čas na nákupy, v podvečer 
návrat do Londýna, možnost večerního „letu“ na novodobé dominantě města 
London Eye, kdy se pod Vámi rozzáří to nejkrásnější z Londýna
5. den: po snídani volný čas na nákup suvenýrů, návštěvě muzeí či galerií 
nebo nákupy na Oxford Street, fakultativní návštěva muzea voskových figu-
rín Madame Tussauds či návštěvě muzea věnovaného Sherlocku Holme-
sovi v jeho domě na Bakre Street, možnost gurmánského zážitku v podobě 
oběda v restauraci populárního kuchaře Jamieho Olivera, transfer na letiště 
v odpoledních hodinách, odlet do Prahy v podvečerních hodinách
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LETECKÝ LONDÝN

1.den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, od-
polední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna - Buckingham-
ský palác (sídlo královny), St. James's Park, Westminster Abbey, Houses of 
Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Whitehall, 
Trafalgarské náměstí, Covent Garden, Leicester Squiare a Piccadilly Cir-
cus, fakultativně večeře v Chinatownu systémem „all-you-can-eat“ 
2.den: po snídani pokračuje poznávání Londýna: dopolední zastávka na vy-
hlášeném farmářském trhu Borough Market, procházka čtvrtí Southwark 
(nejvyšší budova EU – The Shard, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie 
Tate Modern), přes slavný Millenium Bridge do City of London – čtvereční 
míle, finanční srdce Londýna (katedrála Sv. Pavla, Anglická banka, Královská 
burza, „Okurka“), odpolední návštěva hradu Tower (korunovační klenoty, 
zbrojnice, popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge, v podvečer vol-
ný čas nebo výlet s průvodcem: vláčkem bez řidiče (DLR) se vydáme k la-
novce Emirates Air Line, která nás přepraví přes řeku Temži k aréně The 
O2, (nádherné výhledy na řeku, letiště London City, Bariéry na Temži, moder-
ní čtvrť Docklands), prohlídka okolí arény The O2, poté cesta lodí po Temži 
kolem všech důležitých památek (od arény The O2 přes Greenwich, mra-
kodrapy Canary Wharf, Tower Bridge, Tower, City až k Big Benu a končí přímo 
u London Eye, fakultativně „večerní let“ na London Eye, možnost večeře v ty-
pickém londýnském pubu.
3.den: dopoledne volný čas na nákupy na Oxford Street, návštěvu muzeí či 
galerií, pro zájemce návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud‘s, 
v podvečer odlet zpět do Prahy

 Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
02. 06.-04.06. 9.990

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu, 2x snídani, leteckou přepravu, transfer letiště-
-hotel-letiště, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, jednolůžkový pokoj 
2.000,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč 
/ kus (v ceně je pouze příruční)

Ubytování je zajištěno v oblíbeném hotelu Holiday Inn Express Croydon ***, 
odkud se pohodlně a rychle dostanete do samotného centra Londýna. Pří-
mo vedle hotelu se nachází 2 velká obchodní centra, Primark a velké množ-
ství restaurací. Klimatizované dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky za stejnou 
cenu) jsou s příslušenstvím, TV, sadou pro přípravu kávy a čaje a WiFi zdarma.
Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 90 GBP

Minimální počet klientů pro uskutečnění všech leteckých zájezdů: 10

LETECKÝ LONDÝN
s ubytováním v centru
Program zájezdu - viz Letecký Londýn

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
27. 10. – 29. 10. 9.990

ADVENTNÍ LONDÝN LETECKY

1.den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, 
odpolední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna -  Buckin-
ghamský palác (sídlo královny), St. James's Park, Westminster Abbey (místo 
korunovace panovníků), Houses of Parliament se symbolem Londýna –  Big 
Benem, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské náměstí s vánočním stro-
mem, vánoční rozjímání v Covent Garden a v jejích obchůdcích, ze kterých 
dýchá stará dobrá Anglie, Leicester Square a Piccadilly Circus, po setmění let 
na London Eye nad vánočně nasvícenou metropolí
2.den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: návštěva vyhlášených far-
mářských trhů Borough Market s dokonalou prezentací nabízeného zboží, 
The Shard (nejvyšší budova EU, galerie Tate Modern, Millenium Bridge, City of 
London – čtvereční míle, finanční srdce Londýna (katedrála Sv. Pavla, Anglic-
ká banka, Královská burza, „Okurka“), odpolední návštěva hradu Tower (koru-
novační klenoty, popraviště), procházka doky Sv. Kateřiny přes ikonický Tower 
Bridge, podvečerní návštěva „Zimního světa divů“ v  Hyde Parku, kde se 
ponoříte do toho pravého vánočního snu – v Santalandu si děti mohou přát 
dárky přímo u Santa Clause, všichni si mohou vzít brusle a projet se na ledo-
vém kluzišti, prohlédnout ledové království, povozit se na zimním ruském kole 
– ale především prohlédnout si na 200 vánočních stánků, které voní po vánoč-
ních dobrotách a nabízejí všechno, co s vánočními svátky souvisí, nechybí ani 
kolotoče a atrakce pro malé i velké
3.den: prograqm viz Letecký Londýn

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
08. 12. – 10. 12. 9.990

Ubytování je zajištěno v elegantním viktoriánském hotelu Best Wes-
tern Corona *** v  samém centru města. Zastávka metra je vzdálena 
pouhé 2  minuty chůze. Před hotelem je také zastávka double-deckeru, 
jehož trasa vede kolem Westminster Abbey, Big Benu, Trafalgarského ná-
městí a Leicester Square. Supermarket je od hotelu pouhých 5 minut chůze. 
Nekuřácké dvoulůžkové pokoje jsou s příslušenstvím, TV, fénem, sadou pro 
přípravu kávy a čaje a WiFi zdarma. Nezapomenutelnou se stane večerní 
procházka od hotelu po nábřeží Temže k Big Benu (pouhých 20 min).

VELKÁ BRITÁNIEPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu ***, leteckou přepravu, obousměrný rychlo-
vlak Gatwick Express, průvodce

Cena nezahrnuje: snídaně 700,- Kč/osoba/pobyt, komplexní cestovní pojiště-
ní 102,- Kč, jednolůžkový pokoj 3.000,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, 
MHD v Londýně, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč / kus (v ceně je pouze příruční)

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu HI Express Croydon***, 2x snídani, leteckou 
přepravu, transfer letiště-hotel-letiště realizovaný MHD, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, jednolůžkový pokoj 
2.000,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, MHD v Londýně, odbavené 
zavazadlo 1.600,- Kč / kus (v ceně je pouze příruční)

©
 D

re
am

st
im

e.
co

m
©

 L
on

do
n 

Im
ag

es
 / 

Pa
w

el
 L

ib
er

a

Piccadilly Circus

©
 D

ream
stim

e.com



 40 

VELKÁ BRITÁNIE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1.den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, od-
polední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna - Buckinghamský 
palác (sídlo královny), St. Jameś s Park, Westminster Abbey, Houses of Parliament 
se symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské 
náměstí, Covent Garden, Leicester Square a Piccadilly Circus, fakultativně 
„večerní let“ na London Eye, možnost večeře v londýnském Chinatownu (sys-
tém all-you-can-eat „sněz, co můžeš“) či posezení v typickém pubu
2.den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: dopolední zastávka na vy-
hlášeném farmářském trhu Borough Market, procházka čtvrtí Southwark 
(nejvyšší budova EU – The Shard, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie 
Tate Modern), přes slavný Millenium Bridge do City of London – čtvereční 
míle, finanční srdce Londýna (katedrála Sv. Pavla, Anglická banka, „Okur-
ka“), odpolední návštěva hradu Tower (korunovační klenoty, zbrojnice) a pro-
cházka přes ikonický Tower Bridge, možnost návštěvy večerního muziká-
lového představení
3.den: dopolední procházka Kensingtonskými zahradami kolem Kensington-
ského paláce a Hyde Parkem k Royal Albert Hall, možnost návštěvy Natu-
ral History Museum nebo Vědeckého muzea, popř. návštěvy známého ob-
chodního domu Harrod´s, odpoledne výlet do východního Londýna k lanovce 
Emirates Air Line, která nás přepraví přes řeku Temži k aréně The O2, (nád-
herné výhledy na řeku, letiště London City, Bariéry na Temži, moderní čtvrť 
Docklands), prohlídka okolí arény The O2, poté cesta lodí po Temži kolem 
všech důležitých památek (od arény The O2 přes Greenwich, mrakodrapy 
Canary Wharf, Tower Bridge, Tower, City až k Big Benu a končí přímo u London 
Eye); možnost návštěvy večerního muzikálového představení
4.den: volný čas na nákupy a Oxford Street, návštěvu muzeí či galerií, pro 
zájemce dopolední návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud´s, 
v podvečer odlet zpět do Prahy

MUZIKÁLOVÝ LONDÝN LETECKY

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu Best Western Corona *** v centru Londýna, 
leteckou přepravu, obousměrný rychlovlak Gatwick Express, průvodce

Cena nezahrnuje: snídaně 1.050,- Kč/osoba/pobyt, komplexní cestovní pojiš-
tění 136,- Kč, jednolůžkový pokoj 3.000,- Kč, vstupné do navštěvovaných ob-
jektů, MHD v Londýně, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč / kus (v ceně je pouze 
příruční), vstupenku na muzikál (vstupenky jsou v různých cenových relacích)

Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 110 GBP

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

Termín Cena za osobu
 ve 2-lůžk. pokoji

17.08. – 20.08. 11.990

Termín Cena za osobu
 ve 2-lůžk. pokoji

28.09. – 01.10. 11.990

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu HI Express Croydon ***, 3x snídani, leteckou 
přepravu, transfer letiště-hotel-letiště realizovaný MHD, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč, jednolůžkový pokoj 
4.500,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, MHD v Londýně, odbavené 
zavazadlo 1.600,- Kč / kus (v ceně je pouze příruční)

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

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

bec. Kouzelná hudba, skvělý příběh, úžasná podívaná!

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

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

The Lion King (Lyceum Theatre)
Muzikál inspirovaným slavným filmem Lví král od Walta 
Disneye s hudbou od Eltona Johna. Tato skvěle hodnocená 
show Vás přenese do africké džungle a vy budete vtaženi 
do příběhu lvíčete Simby, jeho zlého strýce Scara, věrných 
souputníků Timona, Pumbay a lví slečny Naly. Těšit se mů-
žete na hity „Circle of Life“, „Hakuna Matata“ a samozřejme 
„Can You Feel the Love Tonight“. Lví král je především úžas-
ná podívaná se skvělými scénickými efekty.

Les Misérables (Queen´s Theatre)
Muzikál muzikálů - Les Misérables (u nás známý jako Bíd-
níci) je nejdéle hraným londýnským muzikálem (hraje se 
od roku 1985). Vraťte se na francouzské barikády, stejně 
jako 70 milionů diváků ve 44 zemích a ve 22 světových 
jazycích. Bývalý vězeň Jean Valjean uniká policejnímu 
důstojníkovi Javertovi, aby se mohl postarat o Cosettu, 
dceru zemřelé Fantiny. Světový muzikál s hity jako „I Dre-
amed A Dream“, „Bring Him Home“, „One Day More“, „On 

My Own“ a „The Master of the House“ vás chytí u srdce.

Kinky Boots (Adelphi Theatre)
Muzikálová komedie desetiletí. Nejdou už na odbyt „sta-
ré dřeváky“? Tak proč nezačít ve staré továrně vyrábět 
„sexy botky“ pro pány, kteří milují vysoké podpatky… 
V  tomto představení není nouze o pekelně humorné 
chvíle, ale nechybí ani pochopení, tolerance a porozu-
mění. Bavit se budete od začátku až do konce. Pozor – 
boty nejsou v ceně vstupenky!
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VELKÁ BRITÁNIEPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1.den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, noční přejezd přes území Ně-
mecka, Belgie a Francie 
2.den: ráno přejezd trajektem do Anglie a příjezd do Lodnýna: Buckingham-
ský palác (sídlo panovníka), park Sv. Jakuba, Westminsterské opatství, Hou-
ses of Parliament včetně věže Elizabeth Tower celosvětově známé jako Big Ben, 
třída Whitehall, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, Leicester Square, 
pauza na oběd, odpoledne prohlídka Muzea londýnské dopravy (historie 
nejstarší podzemky na světě, historické vozy, atd.) na Covent Garden, podve-
čer volný čas na návštěvu muzeí v Kensingtonu (Přírodovědecké, Technické 
nebo Victoria & Albert), ubytování 
3.den: snídaně, dopoledne prohlídka čtvrti Greenwich (nultý poledník, Námoř-
ní muzeum, Old Royal Naval College, Cutty Sark), přejezd k slavným „Bariérám 
na Temži“ a prohlídka místního návštěvnického centra, přejezd do oblasti 
Toweru, procházka kolem pevnosti Tower of London, přes doky sv. Kateřiny 
a ikonický Tower Bridge, odpoledne prohlídka křižníku HMS Belfast (sloužil 
mj. za 2. světové války, poznáte, jak žili námořníci a vojáci na válečné lodi), pro-
cházka podél Temže (Shakespearovo divadlo „The Globe“, most Millenium, Tate 
Modern) k London Eye, podvečer fakultativní „let na London Eye“, ubytování
4.den: po snídani prohlídka tudorovského paláce Hampton Court Palace, 
kde pobývalo pět ze šesti žen Jindřicha VIII. – kouzelná interaktivní prohlídka 
paláců, královské kuchyně z 16. století a velkolepě pojatých zahrad s bludištěm 
– palác bývá právem označován jako „londýnské Versailles“; odpoledne 
výlet do univerzitního města Oxford spojený s návštěvou světoznámé koleje 
Christ Church a prohlídkou historického centra (Radcliffe Camera, Sheldonian 
Theatre, Bodleian Library); návrat na ubytování
5.den: po snídani přejezd do oblasti londýnské City, procházka kolem Monu-
mentu (Památník Velkého Požáru), slavné Okurky, pojišťovny Lloyd´s, Anglické 
banky ke katedrále sv. Pavla, přejezd metrem na Oxford Street, volný čas 
na nákup suvenýrů, možnost večeře v typické restauraci v londýnském Chi-
natownu (systém „all-you-can-eat“), na rozloučenou výlet lanovkou Emira-
tes Air Line nad Temží s úžasnými výhledy na oblast východního Londýna 
(London City Airport, Bariéry na Temži, aréna O2), odjezd na trajekt
6.den: příjezd do Prahy v odpoledních hodinách

LONDÝN, OXFORD, 
HAMPTON COURT

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu HI Express Croydon***, 3x snídani, dopravu 
busem, zpáteční trajekt Calais-Dover-Calais, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 204,- Kč, jednolůžkový pokoj 
4.500,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, MHD v Londýně

Ubytování je zajištěno v oblíbeném 3* hotelu na předměstí Londýna, odkud 
se pohodlně a rychle dostanete do samotného centra města. Přímo vedle ho-
telu se nachází 2 velká obchodní centra, Primark a velké množství restaura-
cí. Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (za stejnou 
cenu) jsou s příslušenstvím, TV/SAT, sadou pro přípravu kávy a čaje, te-
lefonem a WiFi zdarma.

Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 100 GBP

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

 Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
13.06. – 18.06. 7.990

 Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
23.05. – 28.05. 10.990

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

KVĚTINOVÝ LONDÝN

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu***, 3x snídani, dopravu busem, zpáteční tra-
jekt Calais-Dover-Calais, vstupenku na Chelsea Flower Show (v hodnotě cca 
2.000,- Kč), služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 204,- Kč, jednolůžkový pokoj 
4.500,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, MHD v Londýně

Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 80 GBP

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

1.den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, noční přejezd přes území Ně-
mecka, Belgie a Francie 
2.den: v ranních hodinách přejezd trajektem (Calais – Dover) přes kanál La Manche 
na britské ostrovy; dopoledne návštěva vyhlášeného farmářského trhu Borou-
gh Market s úžasnou prezentací nabízeného zboží, poté procházka: slavný křiž-
ník HMS Belfast, světoznámý most Tower Bridge, pevnost Tower of London, 
finanční čtvrť City (Anglická banka, Královská burza, „Okurka“, pojišťovna Lloyd ś) 
a St. Paul ś Cathedral, přejezd metrem, procházka Kensingtonskými zahra-
dami kolem Kensingtonského paláce do Hyde Parku k jezírku The Serpentine, 
navečer možnost vyhlídkové jízdy lanovkou Emirates Air Line nad řekou Temží 
s výhledy na Bariéry a arénu O2, odjezd na ubytování
3.den: po snídani odjezd na návštěvu královské botanické zahrady v Kew 
(světově největší sbírka žijících rostlin s více než 30 tisíci druhy, Palmový dům, pro-
cházka v korunách stromů), odpoledne návštěva tudorovského paláce Hampton 
Court Palace, kde pobývalo pět ze šesti žen Jindřicha VIII. – kouzelná interaktivní 
prohlídka paláců, královské kuchyně z 16. století a velkolepě pojatých zahrad, ná-
vrat na ubytování, večer návštěva centra Londýna s možností „vyhlídkového letu“ 
na London Eye (cca £25) nad nasvětlenou metropolí, návrat na ubytování
4. den: celodenní návštěva největší zahradní výstavy v Anglie – Chelsea 
Flower Show (květiny, stromy, zahradní architektura)
5.den: po snídani odjezd do Londýna – prohlídka historického centra města: 
Buckinghamský palác (sídlo královny), Westminster Abbey (místo korunovace 
panovníků), Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Trafal-
garské náměstí, volný čas na nákup suvenýrů na Piccadilly Circus a Leicester 
Square či na Oxford Street, podvečer fakultativně večeře v typické restauraci lon-
dýnského Chinatownu (cca £11), odjezd zpět na trajekt, zpáteční cesta do ČR
6. den: příjezd do Prahy v odpoledních hodinách
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zahrady Hampton Court Palace

královské botanické zahrady v Kew
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EDINBURGH 
hlavní město SKOTSKA
letecky s ubytováním v centru města

1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách (přímý let), transfer do hotelu, 
uložení zavazadel, poznávání hlavního města Skotska začíná u Edinburské-
ho hradu (přirozená dominanta města), volný čas na prohlídku hradu, během 
které uvidíte mj. skotské korunovační klenoty či „Kámen osudu“; následuje pro-
cházka po „středověké“ Royal Mile, „Královské míli“, kolem katedrály sv. Jiljí 
a domu Johna Knoxe, na závěr dne si vychutnáme západ Slunce na vrcholku 
Calton Hill s neuvěřitelně krásnými pohledy na celé město (památníky na vr-
cholu Calton Hillu daly vzniknout přezdívce města „Athény Severu“)

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
06.10. – 09.10. 13.990

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu***, 3x snídani, leteckou přepravu, transfer letiš-
tě-hotel-letiště realizovaný MHD, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč, jednolůžkový pokoj 
3.900,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, MHD v Edinburghu, odbavené 
zavazadlo 1.600,- Kč / kus (v ceně je pouze příruční)

Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 70 GBP

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

Calton Hill, Edinburgh

SKOTSKO
©

 Crow
n Copyright H
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2 den: po snídani se vrátíme na úpatí Royal Mile k Paláci Holyroodhouse, vol-
ný čas na prohlídku edinburské rezidence britského panovníka a jejích zahrad, 
poté doporučujeme návštěvu Scotch Whisky Experience (v ceně český au-
dioprůvodce), během které se dozvíte vše o výrobě a původu skotské whis-
ky, poznáte rozdíly mezi jednotlivými regiony, spatříte největší sbírku whisky 
na světě, a pokud ještě nepatříte mezi fanoušky tohoto skotského zlatavého 
pokladu, po této exkurzi se jím určitě stanete; nevšedním zážitkem bude oběd 
v jedné z restaurací na středověkém tržišti Grassmarket; odpoledne volný čas 
na návštěvu muzeí, galerií či v případě dobrého počasí pěší (středně nároč-
nou) túru s průvodcem na vrcholek „Artušova sedla“, odkud se Vám na-

skytnou nádherné výhledy na město pod Vámi, procházku zakončíme ve čtvr-
ti Duddingston (jezero s ptačí rezervací, kostel z 12. století), která si zachovala 
svůj vesnický ráz, možnost večeře v jedné z nejstarších edinburských hospod 
The Sheed Heid Inn, návrat na ubytování, večer volný čas na procházky nád-
herně osvětleným městem
3. den: dopoledne návštěva královské jachty Britannia (v ceně český au-
dioprůvodce), která do roku 1997 sloužila královně a její rodině (na této lodi 
prožili své líbánky princ Charles a Diana) – nikde jinde nepoznáte život králov-
ské rodiny tak zblízka jako právě zde, jedinečná exkurze po nádherné lodi je zá-
roveň exkurzí do soukromí královské rodiny (vyřazení jachty z provozu královna 

oplakala), polední rozjímání na Princes Street (výkladní třída gregoriánské 
architektury), v  případě pěkného počasí piknik v  zahradách u Památní-
ku W. Scotta, odpoledne volný čas na procházky „Novým Městem“; vřele 
doporučujeme odpolední fakultativní výlet vlakem (s naším průvodcem) 
do malebné skotské vesničky North Queensferry u zálivu Firth of Forth, odkud 
se vám naskytnou nádherné pohledy na unikátní železniční most Forth Rail 
Bridge (UNESCO), možnost posezení v  typické skotské hospůdce, návrat do 
Edinburghu v podvečerních hodinách
4.den: dopoledne volný čas na nákupy či krátkou procházkou po městě, odpo-
ledne transfer na letiště, odlet do Prahy (s přestupem na letišti London Gatwick)
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Termín Cena za osobu v mobilhomu (ve 2-lůžkové ložnici)
26.05. – 04.06. 14.990

 Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
21.07. – 23.07. 9.990

08.09. – 10.09. 9.990

FRANCIE

Cena zahrnuje: 2 noci v  hotelu****, 2x snídani, leteckou přepravu, transfer 
letiště-hotel-letiště realizovaný MHD, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, jednolůžkový pokoj 
2.400,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů a MHD, odbavené zavazadlo 
1.600,- Kč / kus (v ceně je pouze příruční)

Ubytování: je zajištěno v 4* hotelu na okraji Paříže, avšak v těsné blízkosti sta-
nice RER (2 minuty chůze), odkud se za pouhých 10 minut dostanete do La 
Défense a k Vítěznému oblouku; sympaticky zařízené 2-lůžkové pokoje jsou 
s příslušenstvím, TV, klimatizací, trezorem, telefonem a fénem.
Příplatky: Eiffelova věž (výtah 2. patro – bez čekání ve frontě): 350,- Kč, Dis-
neyland vstupné: 2.000,- Kč dospělí, 1.700,- Kč děti do 17 let, revue v Moulin 
Rouge včetně 1/2 láhve champagne: 3.300,- Kč

Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 70 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

PAŘÍŽ LETECKY JARNÍ PROVENCE
Kraj levandulí, jiskřivých vín, výborných sýrů, malebných vesniček a bo-
haté historie. Přesně to je Provence, která na jaře poskytuje ideální pod-
mínky pro pohodové poznávání, procházky a objevování místní kultury. 
Tento zájezd je doplněný o lehkou turistiku a v případě zájmu i o krátké 
projížďky na lodičkách.

1. den: odjezd z České republiky v odpoledních hodinách, noční přejezd přes SRN
2. den: průjezd Francií, zastávka na prohlídku historického centra Lyonu; pří-
jezd do kempu a ubytování
3. den: návštěva levandulového muzea v Saint-Reméze, poté návštěva 
městečka Vallon-Pont-d‘Arc a prohlídka kaňonu Ardéche s možností koupá-
ní a projížďky na lodičkách pod slavným skalním útvarem Pont d‘Arc. Prohlíd-
ka krasové jeskyně Grotte de la Madeleine a podvečerní návštěva římského 
města Orange s vítězným obloukem a antickým divadlem.
4. den: den začne návštěvou opatství Frigolet s malovaným klášterním 
kostelem, prohlédneme si středověké opevnění na řece Rhôna v městečkách 
Beaucaire a Tarascon. Procházka přes monumentální římský akvadukt Pont 
du Gard a odpolední prohlídka Avignonu s papežským palácem a slavným 
avignonským mostem.
5. den: výlet k moři – návštěva národního parku Camargue, prohlídka měs-
tečka Saintes-Maries-de-la-Mer, možnost vyhlídkové plavby po deltě řeky 
Rhôna. Cestou zpět si prohlédneme historické centrum Arles se zastávkou 
u římského kolosea Les arènes d’Arles.
6. den: barevný Roussillon s pěším okruhem po pozůstatcích těžby okru. 
Gordes, městečko umělců vystavené na skalnatém návrší a Borries, kamen-
né chýše představující styl původních obydlí. Návštěva vyvěračky Fontaine 
de Vaucluse s promenádou plnou kaváren a restaurací. Možnost návratu do 
kempu na kánoích po ledové říčce La Sorgue.
7. den: výlet na Mt. Ventoux (nejvyšší horu Provence – 1.911 m). Pěší okruh 
přes vrchol (cca 10 km) nebo relaxace v horském středisku Mont Serein. Pod-
večerní zastávka ve vesničce Pernes-les-Fontaines s více než 40 starodávný-
mi kašnami.
8. den: prohlídka římských vykopávek Glanum a psychiatrické léčebny Saint-
-Paul de Mausole, kde se léčil Vincent van Gogh. Dále jedno z nejnavštěvo-
vanějších míst Francie Les Baux-de-Provence se zříceninou skalní pevnosti 
a úchvatnou Carrières de Lumières s vyhlášenou audiovizuální show prezentu-
jící díla světových umělců.
9. den: návštěva rodinného vinařství ve slavném Châteauneuf-du-Pape, říze-
ná ochutnávka a nákup vyhlášeného vína, prohlídka muzea. Odjezd z Francie, 
noční přejezd Německa.
10. den: návrat do ČR v poledních hodinách
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1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách, transfer do hotelu, první část po-
znávání Paříže – výstup na Eiffelovu věž (vstupné), přejezd metrem, Napoleonův 
Vítězný oblouk, proslulá avenue Champs Elysées, náměstí Svornosti „Place de 
la Concorde“, procházka zahradami Tuileries se zastávkou v kavárně Angelina, 
kde si můžete zakoupit nejlepší horkou čokoládu, přes nádvoří Louvre se dosta-
neme až k Pont Neuf, doporučujeme podvečerní hodinovou projížďku lodí 
po Seině, večerní ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, toulání se po romantic-
kém Montmartru k bazilice Sacré-Coeur (bohémské náměstí Place du Tertre, 
kontroverzní socha Le Passe-Muraille od Jeana Marais a nejslavnější kabaret na 
světě - Moulin Rouge), možnost večeře v typické restauraci na Montmartru
2.den: volný den na návštěvu muzeí Louvre či Musée d´Orsay, v rámci tohoto 
dne vřele doporučujeme návštěvu Disneylandu (největší zábavní park v Evro-
pě – a nebojte se, rozhodně se nejedná o zábavu pro malé děti, na své si přijdou 
úplně všichni) nebo večerní návštěvu Moulin Rouge a kabaretní revue Féerie
3. den: ranní procházka po dalších krásách Paříže: moderní a kontroverzní 
stavba Centre Georges Pompidou, radnice Hotel de Ville, náměstí Place 
Vendome s hotelem Ritz a velkolepá budova Opery Garnier, poté přejezd 
metrem na návštěvu hřbitova Pére-Lachaise (největší pařížský hřbitov a je-
den z  nejznámějších na světě, na kterém odpočívá Edith Piaf, Oscar Wilde, 
Moliére a mnozí další). Oběd v jedné z restaurací Latinské čtvrti. Odpoledne 
transfer na letiště. Odlet do Prahy v podvečerních hodinách.
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Cena zahrnuje: 7x ubytování v mobilhomech (2x dvoulůžkové ložnice), 7x 
bohatou provensálskou polopenzi, autobusovou dopravu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč, vstupné do památek 
a muzeí (cca 20 – 50 €), výlety na lodích a kánoích (cca 15 – 40 €)
Sleva: za ubytování ve vlastním stanu 2000,- Kč (platí pouze do 23. 04. 2017)

Ubytování: po celou dobu zájezdu budeme ubytováni na stejném místě ve 
špičkově vybaveném kempu
Stravování: bohatá provensálská polopenze (vaří čeští kuchaři) 
www.alpina.cz/t/francouzska-polopenze

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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NEJKRÁSNĚJŠÍ NORMANDIE 
1. den: odjezd ráno, přejezd přes území SRN a Francie, ubytování, nocleh.
2. den: po snídani přejezd do Giverny s možností návštěvy Fondation Clau-
de Moneta (návštěva domu a zahrady malíře) nebo Musée d’Art Americain 
(muzeum amerických umělců, kteří byli inspirováni zdejším pobytem). Zastáv-
ka v údolí Seiny u středověkého hradu Gaillard, položeného nad údolím řeky 
Seiny; poté návštěva Rouenu - hlavního města Normandie a prohlídka jeho 
historického centra – gotická katedrála Notre-Dame, starodávné hrázděné 
domy, kostel Aitre Saint Maclou, náměstíčko Vieux Marché, kde byla upálena 
Johanka z Arku, Hodinová brána; následuje volný čas

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídani, 
dopravu autobusem, průvodce.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 210,- Kč, jednolůžk. pokoj 2.800,- 
Kč, vstupné do navštěvovaných objektů a MHD, projížďka lodí po Seině 260,- Kč

Doporučené kapesné na vstupy: 80 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu  
ve 2-lůžkovém pokoji

Cena za 3. osobu
na přistýlce

15.08. – 21.08. 8.990 7.790

KOUZELNÉ ALSASKO A LOTRINSKO
nejen pro gurmány

1.den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách
2.den: den pro Lotrinsko: návštěva středověké křižovatky cest – Metz s jed-
nou z  nejkrásnějších gotických katedrál Francie, toulky krajem řeky Moselle 
a vinicemi kraje Lorraine, opevněné město Toul s osmibokou pevností, jejíž 
historie sahá do 4. století, prohlídka katedrály St-Étienne, vystavěné ve stylu 
plaménkové gotiky, nenechte si ujít místní gastronomické speciality jako pro-
dukty z mirabelek a quiche lorraine, návštěva Nancy - sídla lotrinských vévodů: 
elegantní Stanislavovo náměstí, brány s ozdobně kovanými mřížemi (UNESCO), 
elegantní parky
3.den: alsaská vinná stezka Route du Vin, návštěava hrázděného městečka 
Ribeauvillé, půvabné městečko na úpatí tří hradů, hlavní město vína riesling, 
individuálně lehká turistika mezi vinohrady k hradům  nebo fakultativně 
posezení u slavného Pfiferhuisu (víno a místní speciality), odpoledne pozná-
vání nejkrásnější vísky na alsaské vinné stezce Riquewihr s renesanční radnicí 
s arkýřovými okny a strážní věží ze 13. stol., možnost ochutnávky vína, podve-
čer navštívíme centrum starého Alsaska – Colmar, fakultativně večeře za přípla-
tek – typická alsaská kuchyně, ubytování v Colmaru
4.den: Colmar, půvabná „benátská“ čtvrť Petite Venice, fakultativně výlet lodí 
po kanálech, kouzelná atmosféra uliček s hrázděnými domy, návštěva Mu-
sée d'Unterlinden (Isenheimský oltář),  Kaysersberg - rodné město Alberta 
Schweitzera, kouzelný výhled z hradní věže a procházka mezi vinohrady, pů-
vabné středověké město a ráj pro fotografy Eguisheim, ochutnávka alsas-
kých vín, a také alsaského sýra münster a bábovky kougelhopf, večerní pře-
kvapení v městě čápů Turckeheimu
5.den: městečko Dambach-Laville s kaplí sv. Sebastiána, procházka mezi vino-
hrady s vínem Frankstein, klášter Mont Ste-Odile (kouzelné poutní místo s léči-
vým pramenem) a výhledy do kraje, na závěr návštěva Štrasburku, „křižovatky 
Evropy“ a sídla Evropského parlamentu: katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť 
s kanály „Petite France“, krytý most Ponts-Couverts, individuálně možnost oběda 
v typické restauraci, odjezd odpoledne, návrat do ČR pozdě večer

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
04.05. - 08.05. 7.550

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu (hotely Premier Classe a B&B), 3x kontinentální 
snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 140,- Kč, vstupné, jednolůž-
kový pokoj 2.100,- Kč, 1x alsaská večeře 600,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy a ochutnávky: 40 EUR
Odjezdová místa na tento zájezd jsou: Praha, Plzeň, Brno (za příplatek od 
4 osob je možné zajistit svoz z Českých Budějovic, Hradce Králové a Pardubic)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Colmar

Nancy

3. den: po snídani prohlídka přímořských lázní Étretat, které jsou proslaveny 
skalními útesy, západním směrem se vypíná Falaise d’Aval, ze kterého můžete 
zahlédnout i Le Havre, východním směrem je Falaise d’Amont. Odpoledne za-
vítáme do přístavu Honfleur (starý vnitřní přístav Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží 
s malíři, dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine). Exkurze do palírny Calvadosu 
4. den: po snídani přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk a návště-
va některých z pláží: Sword, Juno, Gold, Omaha a Utah. Zastávka v Arroman-
ches – uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“. Na hlavním 
náměstí nedaleko moře můžete navštívit Musée du Débarquement, kde si 
připomenete pomocí modelů, strojních mechanismů a filmů, co se asi dělo 
v den D neboli 6. června 1944. Pointe du Hoc – zbytky německých bunkrů 
s hlubokými šrámy po granátech. Návštěva nejrozsáhlejšího amerického hřbi-
tova v Colleville-sur-Mer blízko Pointe du Hoc. Nocleh.
5. den: po snídani prohlídka opatství Mont Saint-Michel – architektonický 
celek sestávající z kostela s vysokou věží a gotických budov, jimž se od roku 
1228 přezdívá La Meveille. Přejezd k Paříži. Návštěva katedrály v Chartres, 
která patří k nejúžasnějším příkladům gotické architektury v Evropě. Nocleh.
6. den: snídaně a přejezd do Paříže – okružní jízda městem, během níž uvidíte 
nejznámější památky. V průběhu dne budete mít příležitost k osobnímu volnu 
a průvodce Vám poskytne doporučení k individuální návštěvě některé z památek 
či muzea. K nevšedním zážitkům přispěje i fakultativní výlet lodí po Seině s neob-
vyklým pohledem na pařížská nábřeží a dominanty města. Cesta zpět do ČR.
7. den: návrat v dopoledních hodinách

©
 D

re
am

st
im

e.
co

m
©

 D
ream

stim
e.com

©
 D

ream
stim

e.com
©

 D
re

am
st

im
e.

co
m

FRANCIE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY



 45 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY KORSIKA
KORSIKA „OSTROV KRÁSY“ 
pobytový zájezd s výlety

1.den: odjezd časně ráno z Prahy směr České Budějovice, přejezd Rakouska 
a Itálie, noční trajekt ze Savony do Bastie
2.den: ráno připlutí do Bastie, krátká pěší prohlídka města, cestou na západní 
pobřeží Korsiky se zastavíme ve starobylém univerzitním městě Corte, dále 
uvidíme vodopády Anglais (pěší procházka 2 hod.), poté přejedeme do záli-
vu Sagone, cca 30 km severně od Ajaccia a ubytujeme se v hotelu
3.den: volný den, odpočinek a koupání na krásné písčité pláži zálivu Sa-
gone, pouhých 100 m od hotelu
4.den: celodenní výlet do Porta – cestou budeme projíždět Les Calanches 
– monumentální skalní útvary načervenalé barvy, kouzelné pohledy dolů na 
moře a zálivy, prohlídka centra lázeňského městečka Porto, procházka kolem 
zálivu, možnost prohlídky janovské věže, možnost koupání na oblázkové pláži, 
pro zájemce doporučujeme okružní plavbu lodí podél skal Les Calanches 
(plavba trvá 120 minut)
5.den: celodenní výlet do soutěsky Spelunca – impozantní přírodní útvar, 
holé žulové stěny, někde i  tisíc metrů vysoké, které prudce spadají do níže 
tekoucí říčky. U starého janovského mostu Pont de Zaglia si můžete dát první 
osvěžující koupel, další zopakovat na konci soutěsky u  mostu Pont Vecchio. 
Právě mezi těmito dvěma místy budete moci obdivovat nejpůsobivější přírod-
ní scenérie. Pěšky trvá trasa z Evisy do Oty soutěskou Spelunca 4 hodiny. Zpět 
autobusem vnitrozemím na ubytování
6.den: volný den, odpočinek a koupání

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

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu, 7x polopenzi, dopravu autobusem, trajekt, 
výlety dle programu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů

Místo ubytování: Calcatoggio – cca 30 km od Ajaccia v zálivu Sagone a v zá-
toce La Liscia, 100 m od krásné rozlehlé písečné pláže d'Orcio. Nachází se zde 
supermarket, obchody s plážovým zbožím a suvenýry. Hotel je od Calcatoggia 
vzdálen cca 500 m.

Ubytování je zajištěno v hotelu Le Narval ** s bazénem. Dvoulůžkové po-
koje (s možností přistýlky) jsou účelně zařízené s vlastní koupelnou a WC. Čtyř-
lůžkové pokoje mají 2 lůžka v přízemí a 2 lůžka na dřevěné podestě přístupné 
po schodech. Na teráskách pokojů a kolem bazénu je pěkné posezení, v areálu 
je restaurace a snack bar s velkoplošnou TV, u bazénu možnost připojení WiFi. 
Stravování: snídaně jsou typicky francouzské (croissanty, večky, máslo, džem, 
káva, čaj, čokoláda, džus); večeře bohaté o 4 chodech (předkrm, hlavní jídlo, 
sýr, moučník, ¼ l vína).
Doporučené kapesné vstupy: 40 – 60 EUR
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Ajaccio - věž La Parata a Krvavé ostrovy

7. den: celodenní výlet do Ajaccia – prohlédneme si historické jádro měs-
ta s katedrálou, možnost návštěvy rodného domu Napoleona, nabízí se také 
prohlídka bohatých sbírek Feschova muzea výtvarného umění a kaple rodiny 
Bonapartů. Doporučujeme navštívit místní trh ve středu města (nákup domá-
cích produktů a ovoce). Možnost koupání na městské pláži. Později odpoledne 
autobusem dojedeme na mys La Parata, projdeme se kolem janovské věže 
s nádhernými výhledy na Sanquinaires - Krvavé ostrovy.
8.den: volný den, odpočinek a koupání
9.den: po snídani odjezd z hotelu, cesta povede na jih ostrova, zastavíme se 

ve Filitose (UNESCO) – prehistorickém nalezišti menhirů, typickém pro Kor-
siku (pěší okruh, zastávka 1-1,5 hod), dále pokračujeme do Bonifaccia – tzv. 
Gibraltaru Korsiky, zde doporučujeme asi 1,5 hod plavbu lodí kolem jeskyně 
a vápencových skalních útvarů s výhledy na domy posazené na útesech, v Bo-
nifacciu kolem přístavu vystoupáme do opevněného města s typickými ulič-
kami, kde se z mnoha míst naskýtají překrásné výhledy na okolí a na Sardinii. 
Je možné sestoupit po schodech krále aragonského – ručně tesané schodiště 
z r. 1420 se 187 stupni se tyčí nad mořem a klesá až k mořskému břehu. Dále 
pojedeme podél východního pobřeží do přístavu Bastia, nalodíme se na tra-
jekt do Livorna
10.den: ráno po vylodění přejezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních 
hodinách

skály Calanches u Porta

Bonifaccio - křídové skály

Termín
Cena  

za 1. a 2. osobu  
ve 2-lůžkovém pokoji

Cena  
za 3. osobu
na přistýlce

Cena  
za 4. osobu
na přistýlce

30.06.–09.07. 16.990 16.490 15.990
18.08. – 27.08. 16.990 16.490 15.990
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1. – 4. den – viz zájezd „Korsika – ostrov krásy“
5. den: celodenní výlet do Ajaccia – prohlédneme si historické jádro měs-
ta s katedrálou, možnost návštěvy rodného domu Napoleona, nabízí se také 
prohlídka bohatých sbírek Feschova muzea výtvarného umění a kaple rodiny 
Bonapartů. Doporučujeme navštívit místní trh ve středu města (nákup domá-
cích produktů a ovoce). Možnost koupání na městské pláži. Později odpoledne 
autobusem dojedeme na mys La Parata, projdeme se kolem janovské věže 
s nádhernými výhledy na Sanquinaires – Krvavé ostrovy.
6. den: volný den, odpočinek a koupání, odpoledne pro zájemce krátký výlet 
do Cargese, městečka mnoha národností (mj. si prohlédneme i zdejší pravo-
slavný kostel).

KORSIKA A BONIFACCIO
s výletem na ostrovy Lavezzi

Termín
Cena  

za 1. a 2. osobu  
ve 2-lůžkovém pokoji

Cena  
za 3. osobu
na přistýlce

01.09.–10.09. 16.990 16.490

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu ve 2- lůžkových pokojích s možností přistýl-
ky , 7x polopenzi, dopravu autobusem, trajekt, uvedené výlety, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 340,-Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů

Ubytování: 5x v Calcatoggiu v hotelu Le Narval** s bazénem (viz předchozí 
zájezd) a 2x v hotelu v oblasti Bonifaccia/Porto Vecchio/Solenzara. 
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor / Písek, České Budějovice
Doporučené kapesné na vstupy a lodní výlety: 85 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

7. den: po snídani odjezd z hotelu, cesta povede na jih ostrova, zastavíme se ve 
Filitose (UNESCO) – prehistorickém nalezišti menhirů, typickém pro Korsiku (pěší 
okruh, zastávka 1-1,5 hod), Sartene – staré město charakteristické svými schodišti 
a křivolakými stinnými úzkými uličkami, ve kterých na Vás dýchne duch minulosti, 
krevní msty a pirátských výprav (toto město je považováno za nejvíce korsické ze 
všech korsických měst - dodnes se tu koná jeden z nejstarších církevních obřadů 
na ostrově – tzv. procesí „U Catenacciu“). Ubytování u Bonfaccia.
8. den: po snídani odjezd z  hotelu do Bonifaccia – tzv. Gibraltaru Korsi-
ky, zde doporučujeme asi 1,5 hod plavbu lodí kolem jeskyně a vápencových 
skalních útvarů s výhledy na domy posazené na útesech, v Bonifacciu vy-
stoupáme kolem přístavu do opevněného města s  typickými uličkami, kde 
se z mnoha míst naskýtají překrásné výhledy na okolí a na Sardinii. Je možné 
sestoupit po schodech krále aragonského – ručně tesané schodiště z r. 1420 se 
187 stupni se tyčí nad mořem a klesá až k mořskému břehu. Ubytování.
9. den: po snídani odjezd z Bonifaccia na celodenní lodní výlet na ostrovy 
Lavezzi, u kterých se roku 1855 potopila válečná loď Sémillante a jež jsou 
dnes přírodní rezervací. Nádherný ostrůvek s oblými skalami a písečnými plá-
žemi v zátokách leží na půl cesty k Sardinii. Čeká nás zde koupání v křišťálo-
vě průzračné vodě. Krásnou kulisu na pobřeží tvoří maják na Capo Pertusato. 
Na  zpáteční cestě se krátce zastavíme v  přístavu městečka Porto Vecchio. 
Dále pojedeme podél východního pobřeží do přístavu Bastia, kde se nalodíme 
na trajekt do Livorna.
10. den: ráno po vylodění přejezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních 
hodinách

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYKORSIKA ITÁLIE

Město na laguně, rozkládající se na stovkách ostrůvků, město kanálů, 
paláců a mostů. Tak se dají Benátky nazvat a odlišit od naprosté větši-
ny jiných míst světa. Jde o naprosto specifické město plné křivolakých 
uliček, malých náměstí i neuvěřitelně rozvětvené sítě vodních kanálů. 
Nechte se unést vlnami při projížďce „vaporettem“, přejděte přes most 
vzdechů a ztraťte se ve spletitých uličkách, abyste se pak znovu objevi-
li u některého z překrásných obchůdků nebo tajemných zákoutí – jak 
totiž místní říkají, kdo se v Benátkách neztratil, jako by tam ani nebyl.

BENÁTKY S JEDNÍM NOCLEHEM

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2.den: ráno příjezd do italského přístavu Punta Sabbione, do centra Benátek 
budeme pokračovat již na palubě vaporetta (menší lodě, která brázdí místní 
kanály). Čeká Vás pěší prohlídka města s průvodcem: Most vzdechů, Dóžecí pa-
lác, kostel Santa Maria della Salute, hlavní náměstí Piazza San Marco, dále 
k mostu Ponte Rialto a slavnému tržišti. Volný čas s možností projížďky po Canal 
Grande, návštěvy muzeí či galerií. Večer odjezd na ubytování nedaleko Benátek.
3.den: po snídani pojedeme opět vaporettem za poznáváním dalších ostrovů 
na laguně, nejprve menší ostrov Burano známý výrobou krajek, pestroba-
revnými domy a poklidnou atmosférou, dále Murano, označovaný také jako 
„ostrov sklářů“, kde nesmíme opomenout návštěvu pravé sklářské dílny ani 
procházku k místnímu majáku. Večer odjezd zpět, noční přejezd Rakouskem.
4.den: návrat do ČR v ranních hodinách

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

3. osoba 
na přistýlce

05.05. – 08.05. 3.190 2.990

21.09. – 24.09. 3.190 2.990

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu autobusem, prů-
vodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč, jednolůžkový pokoj 
300,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, večeře za příplatek (cca 12 EUR 
– platba na místě)
Doporučené kapesné na vstupy a lodě: 70 EUR
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ITÁLIE

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
15.06. – 19.06. 7.590

27.09. – 01.10. 7.590

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, 1x večeři, dopravu auto-
busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 170,- Kč, jednolůžkový pokoj 
1.200,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, průvodce po Římě
Zálohy na vstupné: vstupenka do Vatikánských muzeí 590,- Kč, záloha na Villa 
Borghese 330,- Kč, záloha na Koloseum a Forum Romanum 420,- Kč
Odjezdová místa: Praha, Plzeň, České Budějovice (za příplatek od 4 osob je 
možné zajistit svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

FLORENCIE a GARFAGNANA
s koupáním a Carrara

1.den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách
2.den: celodenní prohlídka toskánské kolébky renesance – Florencie 
s  místním průvodcem: Santa Maria Novella, Piazza della Signoria a Palazzo 
Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Santa Croce, Piazza Duomo, dóm, Gio-
ttova kampanila, možnost návštěvy baptisteria a kopule katedrály, galerie Pitti 
nebo zahrad Boboli, kostel Santa Maria del Carmine a kaple Brancacciů, ubyto-
vání v Montecantini Terme, fakultativně večeře (za příplatek)
3.den: po snídani město věží San Gimignano s možností ochutnávky míst-
ních specialit a vín, poté návštěva světoznámého města Pisa s románskými pa-
mátkami a šikmou věží, návštěva Vinci – toto městečko na kopci proslavil míst-
ní rodák Leonardo (možnost návštěvy Museo Leonardo), návrat na ubytování
4.den: po snídani se vydáme údolím Garfagnana s překrásnými přírodními 
scenériemi Apuánských Alp, fakultativně cesta místním busem do hor a ná-
vštěva krápníkové jeskyně, odpoledne Carrara – program podle počasí: vý-
jezd k mramorovým lomům – možnost fakultativní exkurze do dolů (min. 15 
osob) nebo koupání na plážích
5.den: po snídani navštívíme město Lucca s mohutnými hradbami a historic-
kým jádrem, krátká prohlídka centra města s nádhernou románskou a gotickou 
architekturou. Možnost volby dalšího programu:
a) individuální pobyt v městě Lucca
b) odjezd k moři a koupání na pláže u Carrary
(v případě nepříznivého počasí odjezd z Luccy dříve, zastávka ve staroby-
lém městě Pistoii s nádherným dómem a brzký návrat do Montecatini Terme 
a možnost koupání v termálním bazénu)
6.den: celodenní prohlídka Florencie, galerie, muzea, atmosféra, Ponte Vec-
chio, možnost návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace) 
7.den: návrat do ČR dopoledne

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
03.07. - 09.07. 8.590

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu, 4x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 196,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, poplatek za místního průvodce (cca 3-4 EUR), jednolůžkový 
pokoj 1.900,- Kč, pobytovou taxu, 1x večeře 480,- Kč, záloha za vstup do galerie 
Uffizi 480,- Kč, záloha na vstupné do mramorových lomů 300,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 70 EUR
Odjezdová místa: Praha, Plzeň, České Budějovice (za příplatek od 4 osob je 
možné zajistit svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Pisa

Most zlatníků
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ŘÍM, VATIKÁN A ZAHRADY TIVOLI

1. den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách
2. den: ráno příjezd do Říma, v  ranních hodinách návštěva Vatikánu, nej-
menšího státu na světě a tradičního sídla papežů, prohlídka chrámu Sv. Petra 
s Michelangelovou Pietou, Svatopetrské náměstí, fakultativně návštěva Va-
tikánských muzeí a Sixtinské kaple, odpoledne Andělský hrad - papežská 
pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem (odehrává se zde děj knihy 
Andělé a démoni od Dana Browna), atmosféra uliček čtvrti Borghetto, bazilika 
Santa Maria Maggiore, odjezd na ubytování, večeře
3. den: po snídani výlet do okolí Říma, průjezd Albánskými pahorky s úžas-
nými výhledy na jezero Albáno a letní sidlo papeže San Gandolfo, návštěva Ti-
voli (UNESCO) – letní vily starých Římanů i papežů, Hadriánova vila (UNESCO) 
– antické sídlo a zahrady císaře Hadriána, Villa d´Este (UNESCO) – pozdně re-
nesanční vila a zahrada s fontánami a vodopády, klášter San Benedetto z 12. 
století nad divokou strží, na závěr zastávka ve Frascati, kde uvidíte tradiční 
výrobu bílého vína s možností ochutnávky
4. den: po snídani pokračování v poznávání Říma: antické poklady Koloseum 
a Forum Romanum (nutná rezervace předem), Marcellovo divadlo, Židovská 
čtvrť, kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým 
Mojžíšem, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, zahrady 
Borghese, pro zájemce Villa Borghese s galerií (díla od Botticelliho, Raffaela, 
Rubense, Tiziana, Caravaggia) a francouzskými zahradami (rezervace nutná 
předem), volný čas na návštěvu dalších muzeí či posezení u pravého italského 
cappuccina a „gelata“, v podvečer odjezd do ČR
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDYITÁLIE

Termín
Cena na osobu 

při obsazení vilky 
4 osobami

Cena za osobu při 
obsazení vilky  

5 osobami

Cena za osobu  
při obsazení vilky  

6 osobami
30.06.-09.07. 14.990 13.990 12.990

SARDINIE  
„SMARAGD STŘEDOMOŘÍ“
pobytový zájezd s výlety

Tento ostrov láká svými krásnými plážemi, které jsou srovnávány s plá-
žemi Karibiku. Pobytově – poznávací zájezd vás zavede na písečné pláže 
jižní části ostrova, uvidíte zajímavé skalní útvary, rozeklaná pobřeží, za-
jímavá městečka a historické památky. 

1.den: odjezd z Prahy přes České Budějovice v časných ranních hodinách, tran-
sit přes den ve směru: Salzburg, Verona, Pisa a Livorno. Odplutí trajektu z pří-
stavu Livorno ve 22.00. Možnost noclehu ve v lodních kajutách (za příplatek).
2.den: ráno vylodění v přístavu Olbie. Celodenní výlet po jihovýchodě ostro-
va. Záliv Orosei – nádherné bílé pláže s ostrovy při pobřeží. Přejezd krasovou 
oblastí do Dorgali, možnost návštěvy některé z jeskyní (Ispinigoli). Při pobřeží 
prohlídka prehistorických nurágů Arvu.
Zastávky na vyhlídkách v horských průsmycích nejvyššího masivu a NP Gen-
nargentu (Gola su Gorroppu - kaňon, Genna Silana, Genna Cruxi – průsmyky). 
Krátká zastávka v  městečku Baunei na svahu s výhledy na pobřeží. Krásné 
pobřeží kolem turistického střediska Arbatax – bílé pláže, rudé porfyrové úte-
sy u Capo Bellavista, saracénské strážní věže, hrad della Medusa u Lotzo-
rai, hrobky gigantů Domus de Jamas u Tortoli. Jižně po pobřeží a náhorní 
rovinou Ogliastra – tradiční vesnice Bari Sardo. Poté cesta krajinou Salto 
di Quirra, bez civilizace, s výjimkou kostelíka San Nicolo di Quirra. Večer pří-
jezd na místo týdenního pobytu – „Královské pobřeží“ Costa Rei – letovisko 
Sant’Elmo. Ubytování.
3.den: volný den na koupání a slunění.
4.den: dopoledne volno. Odpoledne odjezd na mys Capo Carbonara
s možností koupání na některé z pláží, procházka ke strážní věži na útesech. 
Večerní návštěva střediska Villasimius – restaurace, bary, obchůdky, přístav, 
možnost posezení.

Ubytování: Rezidence Sant Elmo je moderní komplex přízemních a jed-
nopatrových vilek, umístěných v krásných zahradách, 150 – 250 m od pís-
čité pláže, 5 km od letoviska Costa Rei a 15 km od města Villasimius.
Vilky trilo lux (60-65 m2) se skládají ze dvou ložnic po dvou lůžkách, obývacího 
pokoje s vybavenou kuchyní a 2 lůžky, koupelny a WC, terasy nebo balkonu. Jedná 
se o luxusní ubytování s klimatizací, TV a pračkou. V areálu je supermarket, a pizze-
rie. Je zde možnost zapůjčení motorových vozidel, kol a vodních skútrů. Místo se 
nachází v přírodním prostředí nedaleko města Villasimius – 15 km.
Stravování: vlastní, možnosti nákupu potravin v místě nebo při výletech, prů-
vodce Vám doporučí na místě restaurace na večeře

Cena zahrnuje: dopravu autobusem včetně všech uvedených výletů na mís-
tě, trajekt z Livorna do Olbie a zpět, 7x ubytování v uvedených vilkách se všemi 
službami (mimo ložního prádla), průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč
- kajuty na trajektu: osoba ve dvoulůžkové kajutě 2.590,- Kč (obousměrně)
- kajuta na trajektu: osoba ve čtyřlůžkové kajutě 1.290,- Kč (obousměrně)
- ložní prádlo na osobu: 750,-Kč
- plážový servis (slunečník a dvě lehátka) 325,-Kč/os. (nutné zakoupit s druhou 

osobou)

Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR, při nástupu na ubytování se platí 
vratná kauce 150 EUR na jednu vilku.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

5.den: volný den na koupání a slunění. Večerní výlet do nedalekého střediska 
Costa Rei.
6.den: výlet po jižním pobřeží ostrova. Po pobřežní panoramatické silnici pře-
sun do hlavního města Sardinie – Cagliari v „Andělském zálivu“. Město je starší 
než Řím a pyšní se největší římskou stavbou na ostrově – Anfiteatro Romano 
a nejstarším kostelem ostrova – San Saturno. Krásné výhledy na přístav a pro-
menády se nabízí z hradebních ochozů a věží – např. Sloní věž, Saint Remy, 
vyhlídková terasa Umberto. Procházka starobylou čtvrtí Stampace, budova 
univerzity, katedrály, radnice, šlechtické paláce…. Prohlídka archeologických 
areálů – Nora a Pula – kdysi řecko-punské přístavy, dnes zbytky chrámů, hro-
bů, lázní, mozaiky. Možnost koupání na některé z romantických bílých pláží 
oblasti Chia (písečné duny a jezírka s plameňáky). Večer návrat do S. Elmo.
7.den: celý den volno.
8.den: dopoledne výlet po pobřeží do Villasimius, možnost nákupů, koupání 
na některé zdejší pláži, či možnost výletu lodí na nedaleké ostrovy Isola di 
Cavoli nebo Isola Serpentara. Odpoledne návrat do S. Elmo.
9.den: dopoledne ukončení pobytu a předání apartmánů, volno na koupání, od-
poledne odjezd ze střediska do Olbie – noční trajekt vyplouvá ve 22:00 hod. 
10.den: ráno vylodění v Livornu, transit Itálií, Rakouskem, do ČR, příjezd ve 
večerních hodinách.
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VELKÝ OKRUH JIŽNÍ ITÁLIÍ
s ubytováním na termálním 
ostrově Ischia

1.den: odjezd v ranních hodinách z ČR, noční přejezd
2.den: v časných ranních hodinách příjezd do Florencie, starobylé metropole 
Toskánska. Pěší procházkou se dostaneme k jedné z největších křesťanských 
staveb světa - dómu Maria del Fiore, dále ke Campanile a Baptistériu, Gallerii 
Degli Uffizi, Vládní náměstí s palácem Vechio a světoznámou Michelangelovou 
sochou Davida a Mostu zlatníků. Noční procházka Florencií trvá cca 1,5 hodiny. 
Odjezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování na ostrově Ischia, následuje 
okruh ostrovem Ischia italským klimatizovaným autobusem. Uslyšíte o histo-
rii ostrova a uvidíte z nadhledu např. Aragonský hrad, městečka Ischia Porto 
a Ponte, zastavíte na krásné vyhlídce v Serrara Fontana, čeká vás zastávka na 
poloostrůvku Sant‘ Angelo s prohlídkou centra. Ve Foriu v restauraci Belvedere 
je možno fakultativně objednat a ochutnat fritované mořské plody (krevety, 
mušle, chobotnice) nebo králíka na ischitánský způsob (cca 16 €). Dále zde mů-
žete ochutnat i zakoupit ischitánská vína a likéry. Možnost koupání v moři nebo 
v termálních bazénech, večeře, nocleh. Cena za program na tento den: 20 
EUR / osoba + vstupné
3.den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, přejezd trajektem na pevni-
nu, přejezd k sopce Vesuv (vstup 10€) a pěší výstup k samotnému jícnu vulká-
nu. Následuje návštěva Pompejí (vstup 13 €) – prohlídka bývalého antického 
města, jež bylo zničeno a zasypáno v r. 79 při výbuchu sopky. Odjezd zpět na 
ostrov Ischia, možnost koupání v termálních bazénech a v moři, večeře, noc-
leh. Cena za program na tento den: 50 EUR / osoba + vstupné
4.den: po snídani odjezd autobusem do přístavu. Jízda lodí na malebný ost-
rov Capri, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v Tyrhenském moři. Pro-
hlídka ostrova, měst Capri a Anacapri, případně vily San Michel a Monte Solara 

Oblíbený zájezd - Florencie, Neapol, Ischia, Vesuv, Pompeje, Capri, Řím 
s pobytem na termálním ostrově Ischia. Pro milovníky a vyznavače an-
tické kultury, řecké a římské okázalosti, čerpající z etruského odkazu, se 
rozprostře řeka radostí a jedinečných zážitků, které zaplaví srdce a na-
vždy se usídlí svojí zázračností do paměti každého účastníka!

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
10.04. – 16.04. 8.590

15.05. – 21.05. 8.590

26.06. – 02.07. 8.590

17.07. – 23.07. 8.590

31.07. – 06.08. 8.590

11.09. – 17.09. 8.590

02.10. – 08.10. 8.590

Cena zahrnuje: 4 noci v  3* hotelu s  termálními bazény nedaleko moře 
a pláží, 4x polopenzi, dopravu busem, trajekt na Ischii tam i zpět, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 238,- Kč, výlety a vstupné do 
navštěvovaných objektů, jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč, příplatek za balkón 
nebo terasu 600,- Kč / osoba
Doporučené kapesné na vstupy: Pro absolvování kompletního programu je 
zapotřebí cca 200 €. Je na klientech, zda budou chtít celý nebo jen část progra-
mu, nebo odpočívat u moře či v termálních bazénech.
Odjezdová místa: Praha, Plzeň, Jihlava, Humpolec, Velké Meziříčí, Vlašim, Be-
roun, Žebrák, Rozvadov

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38.

- nejvyššího vrcholu ostrova, z něhož je velkolepý výhled na celý ostrov, Nea-
polský záliv, Vesuv a okolní ostrovy. Dále je možná okružní plavba lodí kolem 
ostrova. Navečer odjezd lodí zpět na Ischii. Navečer návrat na hotel, možnost 
koupání v  moři nebo v  termálních bazénech, večeře, nocleh. Cena za pro-
gram na tento den: 75 EUR / osoba + vstupné
5.den: snídaně, dopoledne možnost koupání odpoledne je možnost kombi-
nace výletu Pizza party a Aragonský hrad nebo jen Pizza party, při které 
klienti ochutnají místní typickou pizzu a výborné ischitánské víno. Sami si pak 
můžete vytvořit pizzu dle vlastní fantazie. Cena za program Pizza party + 
Aragonský hrad: 28 EUR / osoba. Cena za program Pizza party: 15 EUR 
/ osoba
6.den: po snídani přejezd trajektem na pevninu, odjezd do  Říma, přeprava 
metrem do centra města, kde následuje půldenní prohlídka s průvodcem. Ve 
Vatikánu prohlídka Svatopetrského náměstí a křesťanského chrámu sv. Pet-
ra. Dále uvidíme Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone, fontánu di Trevi, 
Kapitol a památník Emanuela II., Forum Romanum, Koloseum, atd. Večer od-
jezd do České republiky. Cena za program na tento den: 16 EUR / osoba 
+ vstupné
7. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

Aragornský hrad, Ischia

Capri

Andělský hrad, Řím

Neapol

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ITÁLIE
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MALTA – SRDCE STŘEDOMOŘÍ
pobytově – poznávací zájezd

1.den: odlet z Prahy pravidelnou linkou Air Malta. Přílet na Maltu. Transfer do 
hotelu, ubytování ve 3* hotelu Sunflower v letovisku Qawra nebo podobném, 
nocleh
2.den: Snídaně. Celodenní individuální volno. Oběd i večeře v hotelu, nocleh.
3.den: Snídaně. Odjezd z hotelu do hlavního města ostrova Valletta, de na-
vštívíte nedávno renovované zahrady Baracca s překrásným výhledem na 
hlavní přístav, navštívíte katedrálu Sv. Jana (jeden z největších pokladů Mal-
ty), Palác velmistrů (sídlo maltského parlamentu a kanceláří prezidenta re-
publiky). Pokračování do Rabatu, který je předměstím Mdiny. Oběd v místní 
restauraci. Po obědě navštívíte Domus Romana – jednu ze starších památek 
v Rabatu. Jsou zde k vidění odkryté pozůstatky starověké římské rezidence 
z 1. století př. n. l. zahrnující nádherné mozaiky, nádvoří obklopené sloupo-
vím a další artefakty z období římské správy Malty. Na závěr se přesunete do 
bývalého hlavního města Malty – Mdiny, které se také říká tiché nebo mlčící 
město, z jehož obranných hradeb je nádherný výhled na více než polovinu 
ostrova (prohlídka města, návštěva katedrály Sv. Pavla). Odjezd na krátkou 
foto zastávku k  úchvatným útesům Dingli, které jsou pojmenovány podle 
nejvýše položeného městečka na Maltě a odkud je výhled i na sousední ost-
rov Filfla. Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh
4.den: Snídaně. Polodenní výlet začnete v jižní části ostrova, kde se nachází 
megalitický chrám Hagar Qim, který patří k nejlépe opatrovaným a nejpůso-
bivějším maltským prehistorickým památkám. Dále následuje návštěva Jesky-
ně tmy Ghar Dalam (kosti prehistorických zvířat z období oligomiocénu). Na 
závěr navštívíte vesnici Marsaxlokk (návštěva rybího trhu), v přístavu uvidíte 
tradičně barevné rybářské lodě „luzzu“, které se staly jedním z maltských ná-
rodních symbolů. Odjezd zpět do hotelu, odpoledne individuální volno. Veče-
ře v hotelu a nocleh
5.den: Snídaně. Celodenní výlet na sousední ostrov Gozo, kdysi prý obývaný 
mýtickou nymfou Kalypsó. Zde navštívíte prehistorické chrámy Ggantija, bu-
dete moci vidět známý přírodní úkaz Azurové okno, Fungus Rock a tzv. Vnit-
rozemní moře. Oběd v typické vesničce na Gozu, po obědě návštěva hlavního 
města ostrova Victoria (prohlídka místní citadely a katedrály), volno k náku-
pům. Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.

Termín Cena za
1. a 2. osobu

3. osoba
na přistýlce

Dítě do 12 let  
na přistýlce

06.05. – 13.05. 25.490 24.390 23.390

03.06. – 10.06. 25.490 24.390 23.390

08.07. – 15.07. 28.490 26.590 24.990

13.09. – 20.09. 28.990 27.090 25.490

Cena zahrnuje: 7 nocí v 3* hotelu, 7x snídani, 6x večeři, obědy 2. den a bě-
hem celodenních výletů, leteckou přepravu Praha-Malta-Praha včetně všech 
poplatků, transfer z letiště do hotelu a zpět, vstupy do objektů (dle uvedeného 
programu), průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 326,- Kč, jednolůžkový pokoj 
4.000,- Kč

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20.

6.den: Snídaně. Celodenní výlet začíná ve městě Mosta, kde navštívíte farní 
kostel Panny Marie, známější jako dóm. Kopule kostela je považována za 3. nej-
větší v Evropě. Následuje procházka ranním rušným obchodním centrem. Dále 
se přesunete do města Zebbug, které je naopak tišší, tradiční a historické; pro-
cházka centrem k hlavnímu náměstí a kostelu sv. Filipa. Přejezd do Sliemy. Oběd 
v místní restauraci. Po obědě nalodění na jachtu a projížďka dvěma přírodními 
přístavy Valletty – Marsamxett Harbour a Grand Harbour. Poté projížďka Sliemou 
po pobřežní promenádě. Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd na polodenní výlet do vesničky Ta’Qali, ukázka výroby 
tradičních maltských výrobků zahrnujících hrnce, sklo a stříbro. Volný čas k ná-
kupům za výhodné ceny. Výlet pokračuje v zahradách San Anton, nacházejících 
se ve vesnici Attard. Tyto zahrady obklopují Palác velmistra, který byl posta-
ven v roce 1628 a nyní je rezidencí prezidenta Malty. Na závěr se přesunete do 
městečka Balzan, kde žila známá česká herečka Adina Mandlová v letech 1967-
1981. Odjezd zpět do hotelu. Individuální volno. Večeře v hotelu a nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno. Transfer z hotelu na letiště. Odlet pravidel-
nou linkou Air Malta do Prahy. Přílet do Prahy.

ostrov Gozo, Azurové okno

megalitický chrám Hagar Qim

La Valletta

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYMALTA
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MADEIRA a KVĚTINOVÝ FESTIVAL
s návštěvou Lisabonu

1. den: odlet z Prahy do Lisabonu, přílet na Madeiru v nočních hodinách, ubytování
2. den: po snídani odjezd do hlavního města Madeiry - Funchal prohlídka 
města s místní, česky mluvící průvodkyní, návštěva tržnice Mercado, ochut-
návka proslulého madeirského vína v nejstarších vinných sklepích ostrova, la-
novkou na horu Monte, návštěva botanické zahrady, fakultativně krátký 
sjezd na typických proutěných saních. Návrat do hotelu.
3. den: volný den
4. den: ráno odjezd do Funchalu místní dopravou, na radničním náměstí pro-
běhne dětská slavnost „Zeď naděje“, sem přicházejí děti z celého ostrova, 
aby na tuto zeď položily květinu a tím vyjádřily naději pro lepší svět.
5. den: dopoledne volný program, odpoledne odjezd do Funchalu místní dopra-
vou na Květinový festival - Grand Parade (cca od 16:00): stovky tanečníků v kos-
týmech, průvod alegorických vozů za zvuků hudby, celou atmosféru doprovází 
nezapomenutelná vůně květin, po skončení průvodu odjezd do hotelu
6.den: celodenní výlet na západ ostrova: návštěva městečka Camara de Lo-
bos (oblíbené místo rekreace Winstona Churchilla, v přístavu kotví replika lodě 
Kryštofa Kolumba), dále budeme pokračovat busem do oblasti Encumenada 
(cesta vede směrem nahoru a zavede nás přes čtyři různá vegetační pásma – část 
původního pralesa UNESCO). Vyjedeme na náhorní plošinu Paul da Serra, odtud 
se vydáme pěšky na trasu Bica de Cana, která vede podél levády pod vodopády, 
a přes náhorní plošinu doputujeme až do Porto Moniz (přírodní koupaliště z lávo-
vých kamenů). Fakultativně oběd (14 EUR). Poté pojedeme autobusem na vyhlídku 
s vodopádem Veo da Noiva, známým také jako „Nevěstin závoj“. Dále přes São 
Vicente přejedeme až k jižnímu pobřeží (cestou vyhlídka na nejvyšší útes Evropy 
Cabo Girão i s políčky pod ním). Návrat do hotelu.
7. den: volný den – možnost celodenního lodního výletu na ostrov Porto Santo 
včetně 3-hodinové okružní autobusové jízdy po zajímavých místech ostrova
8. den: celodenní výlet na východ ostrova: návštěva vesnice Camacha, kde 
se nachází manufaktura proutěného nábytku, dále busem na třetí nejvyšší vrchol 
Madeiry Pico do Arieiro (1.818 m n. m.), návštěva městečka Ribeiro Frio s pro-
slulou pstruží farmou, odtud se pěšky vydáme podél levady Balcoes (balkóny) 
– zavlažovací kanál, který protéká v samém srdci hor, a odkud spatříte fantastické 
panoramatické výhledy na okolní krajinu. Fakultativně oběd v Casa de Cha do Faial 
(cca 14 EUR). Dále pojedeme autobusem do městečka Santana, kde se nacházejí 

Na „Ostrově květin“, Madeiře, panuje po celý rok příjemné subtropické 
podnebí, díky kterému se zde tolik daří květeně. Najdete zde nádherné 
bujné zelené hory, zčásti podobné Jižní Americe, přímořská městečka 
nabízejí úchvatné výhledy na oceán. Ve volné přírodě rostou orchide-
je, strelicie, kaly a jiné exotické květiny. Květy jsou na Madeiře všudy-
přítomné a jejich krása a vůně pohladí po duši každého. Zažijete jednu 
z největších slavností na ostrově – světoznámý Květinový festival. Zá-
jezd je prodloužen o pobyt a prohlídku Lisabonu.

Termín Cena za 1. a 2. osobu 3. osoba
na přistýlce

03.05.-13.05. 33.990 32.990

Ubytování:
Galo Resort se nachází ve městě Canico, 20 minut jízdy od centra Funchalu 
v bezprostřední blízkosti moře. Resort má přímý přístup do moře a do bazénů 
se slanou vodou. Je možné si zapůjčit kola a zacvičit si ve fitness. K zázemí ho-
telu patří i potápěčské centrum.

Galo Resort Hotel Galomar ***
Tříhvězdičkový hotel leží pří-
mo na pobřeží směrem do 
vlastního zálivu a je obklo-
pen zelení. Pokoje třípodlaž-
ní budovy mají krásný po-
hled na Atlantik. Probíhá zde 
cvičení aerobiku, je možné 
si zahrát stolní tenis, squash, 
bedminton a šipky. Ve ved-
lejším hotelu Galosol můžete 
navštívit restauraci s nabídkou pokrmů místní a mezinárodní kuchyně, na kte-
rých si mohou hosté pochutnat na terase s výhledem na oceán. 

jedny z posledních typických madeirských domů ve tvaru písmene „A“. Na zpá-
teční cestě se zastavíme na vyhlídce Ponta do Rosto. Návrat na ubytování.
9. den: ráno let z Madeiry do Lisabonu, ubytování v hotelu v centru města, po-
lodenní prohlídka Lisabonu: odpoledne si prohlédneme staré město (ná-
městí Praça do Comércio, katedrála Sé, pevnost Jorde atd.)
10. den: celodenní prohlídka Lisabonu: čtvrť Belém (UNESCO) s Památní-
kem objevitelů v čele s Jindřichem Mořeplavcem, Belémskou věž, klášter sv. 
Jeronýma, v centru města se svezete historickou tramvají, navštívíte náměstí 
Rossio a neogotický Santa Justa výtah, tržnici atd. Po Lisabonu se budeme 
pohybovat městskou dopravou (metro, tramvaj, bus ev. loď).
11. den: z hotelu přesun na letiště a odlet z Lisabonu do Prahy

Lisabon, 
katedrála Sé

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PORTUGALSKO

Cena zahrnuje: 10 nocí v hotelu (8x ubytování v  resortu Galoresort *** na 
Madeiře a 2x v Lisabonu v hotelu Holiday Inn Lisbon Continental 4*), 10x snída-
ni bufetem), letenku vč. letištních poplatků (Praha – Lisabon – Funchal a zpět), 
transfer letiště-hotel-letiště na Madeiře i v Lisabonu, 3x celodenní autobusový 
výlet (Funchal, východ a západ ostrova), průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 472,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, lanovku, jednolůžkový pokoj 9.990,- Kč

Fakultativně: 
- celodenní lodní výlet na ostrov Porto Santo
- polodenní výlet na skalnatý poloostrov Ponta de Sao Lourenco (cca 4 hod. 

chůze)
- půldenní nenáročná turistika pro milovníky přírody – leváda Marocos, zná-

má jako „Mimózová levada“ (délka cca 9 km – 2,5 hodiny chůze)
- katamarán – člun Rota de Cetáceos – plavba na moře a podél pobřeží s po-

zorováním delfínů
- (platba na místě, cena podle počtu účastníků):

Doporučené kapesné vstupy: 90 – 110 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 14

Další ubytovací kapacity budou uvedeny na www.quicktour.cz
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDYPORTUGALSKO
AZORSKÉ OSTROVY
Sao Miguel a Terceira 
s návštěvou Lisabonu

6. den: ráno přelet na ostrov TERCEIRA; výhled z vrcholů pohoří Serra do 
Cume; vykoupete se v lávových jezírkách u Biscoitos a projdete se podél po-
břeží, které je tvořeno čedičovými skalami (1 hod chůze); podíváte se do Gruta 
do Natal (lávové jeskyně); v centru ostrova navštívíte Furnas do Enxofre - 
projdete se kolem sirných fumarol (prudká exhalace z puklin); Algar do Car-
vao – sopečným krbem přijdete do podzemní jeskyně ležící v kráteru vyhaslé 
sopky; ubytování v centru Angra do Heroísmo (UNESCO) a možnost večerní 
procházky přístavním městem
7. den: ráno krátký výlet na Monte Brasil – poloostrov u Angra do Herois-
mo s výhledy na město a oceán (procházka 1-2 hod) nebo koupání na pláži 
v Angra do Heroismo, před polednem odjezd na letiště a odlet do Lisabonu; 
během delšího přestupu v Lisabonu je možné jet s průvodcem do Oceanária 
- krásné oceanárium v oblasti EXPO 98; před půlnocí odlet z Lisabonu do Prahy
8. den: přílet do Prahy v časných ranních hodinách

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
01.07. – 08.07. 32.980

29.07. – 05.08. 31.980

19.08. – 26.08. 31.980

Cena zahrnuje: letenky včetně všech letištních tax a příplatků, 6x ubytování 
ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením v hotelech, 6x snídani, dopra-
vu po ostrovech autem, mikrobusem nebo minibusem, dopravu mezi ostrovy 
(1x letecky), služby českého průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy - na Azorech (park Terra Nostra, jeskyně Gruta do 
Natal a Algar do Carvao) celkem cca 15 €, v Lisabonu cca 20 €; večeře cca 8 - 12 
€/os./den; komplexní cestovní pojištění a pojištění storna 240,- Kč/os./pobyt, 
příplatek za jednolůžkový pokoj 3.900,- Kč
Poznámky:
- zájezd je určen pro maximálně 20 osob
- po ostrovech se budete dopravovat auty, mikrobusy nebo minibusem
- část dne bude věnována turistice a část dne se bude přejíždět se zastávkami 

na zajímavých místech
- téměř denně budete mít možnost vykoupat se v Atlantiku a koupit si potra-

viny nebo si zajít na večeři do místní restaurace - za ceny skoro jako u nás 
doma

- turistického programu se nemusíte každý den zúčastnit, můžete zůstat od-
počívat, koupat se nebo si turistiku zkrátit

Doporučené kapesné vstupy: 40 – 60 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 8

1. den: odlet z ČR (cca v 6.40 h), přílet do Lisabonu (cca v 9.15 h); prohlídka Lisa-
bonu - čtvrť Baixa - vystavěná po zemětřesení, které roku 1755 zničilo město – 
dnes živé centrum; čtvrť Alfama – katedrála, půvabné výhledy, staré tramvaje; 
individuální volno - možnost návštěvy muzeí např. muzeum Azulejos, mořské 
akvárium atd.; možnost návštěvy čtvrti Belém – klášter sv. Jeronýma, památník 
mořeplavců a pevnost Torre de Belém; vyhlídka ve čtvrti Sao Roque; fakultativ-
ně večeře s poslechem fado ve čtvrti Chiado
2. den: přelet na ostrov SAO MIGUEL; pojedete na nejvyšší vrchol centrální 
části ostrova – Barrosa (947 m), odkud jsou krásné výhledy do okolní krajiny; 
poté sestup k jezeru Lagoa do Fogo s písečnou pláží a krásným koupáním, lze 
pokračovat až do tajemného místa uprostřed ostrova; večer příjezd do Pon-
ta Delgady – správního střediska Azorských ostrovů – individuální prohlídka 
města, trh, přístav
3. den: pěší výprava na nejvyšší horu ostrova Pico da Vara (1.103 m); navštívíte 
továrnu na zpracování čaje s ochutnávkou několika druhů čajů; objevíte jezírko 
v zarostlém kráteru Lagoa do Congro; lázeňské středisko Furnas, možnost 
návštěvy Parque Terra Nostra – zahrady s krásnou květenou, exotickými stro-
my a jezírky; koupání v termálních jezírkách
4. den: turistika zarostlým údolím říčky Rio do Faial da Terra kolem dvou 
vodopádů s jezírkem – Salto do Prego a Salto do Cagarrao - až do vesnice Faial 
da Terra (3 h), kde je oblázková pláž; Lagoa das Furnas – s geotermální aktivi-
tou pod povrchem, kde se v zemi u jezera vaří místní specialita „cozido“; kaple 
Panny Marie nad městem Vila Franca - se schody s azulejos
5. den: zastávka u ananasových plantáží s možností ochutnání místního 
likéru; západní část ostrova - procházka kolem jezírek, u sopečného kráteru 
Caldeira das Sete Cidades – výstup na vyhlídku Sombreiros s pohledem 
do kráteru se třemi jezery; královská vyhlídka – Vista do Rei; městečko Sete 
Cidades s kostelíkem; Ponta da Ferraria - nejzápadnější výběžek ostrova tvo-
řený lávou, koupání

Hory, oceán a sopečné krátery budou Vašimi hlavními společníky při 
putování po Azorských ostrovech, roztroušených v Atlantiku ve vzdá-
lenosti přes 1300 km od Lisabonu. Ostrovů je devět a Vy projedete 
a částečně projdete dva – největší Sao Miguel a Terceiru. Ostrovy jsou 
rájem milovníků nedotčené přírody. Můžete prozkoumat místní krátery, 
navštívit termální prameny a vykoupat se v Atlantiku. Mimořádně příz-
nivé jsou zdejší klimatické podmínky, průměrná teplota vzduchu v létě 
nevystupuje nad 26°C, teplota vody kolem 22°C. 
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Ponta Delgada – Bílá kaple
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Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
13.04. – 16.04. 16.990

12.10. – 15.10. 16.990

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ŠPANĚLSKO
©

 D
re

am
st

im
e.

co
m

©
 D

re
am

st
im

e.
co

m
©

 D
re

am
st

im
e.

co
m

©
 D

ream
stim

e.com
©

 D
ream

stim
e.com

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu***, 3x snídani, leteckou přepravu, transfer le-
tiště-hotel-letiště realizovaný MHD, průvodce, autokarový výlet na Montserrat 
a do Codorniu (nezahrnuje vstupy)

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč, pobytovou taxu 
(platí se na recepci hotelu cca 2,50 €/pobyt), jednolůžkový pokoj 4.500,- Kč, 
vstupné do navštěvovaných objektů a MHD, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč / 
kus (v ceně je pouze příruční)

Ubytování je zajištěno v 3* hotelu pouhých 200 metrů od Plaza de Espaňa 
(zpívající fontána, nákupní centrum Las Arenas, Palau National) a stanice metra. 
Příjemně zařízené klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou s příslušenstvím, TV, 
fénem a připojením k Internetu zdarma).

Vstupy s nutnou rezervací předem:
bazilika La Sagrada Familia  ....................................................................................................450 Kč
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau .................................................................................450 Kč
Palau de la Música Catalana ..................................................................................................500 Kč
vinné sklepy Codorniu ..............................................................................................................350 Kč
Parc Güell ...........................................................................................................................................200 Kč

Doporučené kapesné na vstupy a MHD: 30 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

BARCELONA a MONTSERRAT
letecky s ubytováním v centru

1. den: odlet v poledních hodinách z Prahy do Barcelony, ubytování v hotelu, 
odpolední procházka po centru města začne na bulváru Passeig de Grácia 
s luxusními a značkovými obchody a dvěma secesními domy od katalánského 
architekta Antoni Gaudího – Casa Milá a Casa Batlló, prohlédneme si největší 
barcelonské náměstí Placa Catalunya, projdeme se bulvárem Las Ramblas, 
který je považován za skutečné srdce Barcelony (operní dům Liceu, tržnice La 
Boqueria, Kolumbův sloup) s kejklíři, trhy a živými sochami, podvečerní toulání 
křivolakými středověkými uličkami Gotické čtvrti (návštěva barcelonské 
katedrály, nejrušnější náměstí Placa Reial), večerní toulání barcelonským 
přístavem a pro skutečné zájemce krátká zastávka u mrakodrapu Torre Agbar

2. den: po snídani prohlídka baziliky La Sagrada Família (nutná rezervace 
předem), životního díla architekta A. Gaudí, bazilika, která se staví více než 130 
let, překvapí svým úchvatným interiérem, který je skutečným pohlazením na 
duši, poté návštěva nově zpřístupněné Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(UNESCO), vrcholné dílo katalánského modernismu od architekta Lluís Domé-
nech i Montaner, jehož další dílo, koncertní sál Palau de la Música Catalana, 
navštívíme odpoledne; podvečerní vyhlídka na Barcelonu z vrchu Montjuic, po 
setmění představení kouzelné zpívající fontány – Font Magica, nocleh

3. den: po snídani celodenní výlet; dopoledne navštívíme horský masív 
Montserrat, v  jehož benediktýnském klášteře se ukrývá La Moreneta (Čer-
ná Madona), která podle pověsti plní přání poutníků; Montserrat přímo vybízí 
k pěší procházce po svých zvláštně zaoblených vrcholcích, k obědu doporu-
čujeme ochutnat tradiční katalánskou klobásu s bílými fazolemi (botifarra amb 
mongetes); odpoledne návštěva vinných sklepů Codorniu – nejstarší špa-
nělské vinné sklepy vyrábějící katalánský sekt – tzv. „cava“ s více než 450 letou 
tradicí, návštěva zahrnuje uvítání v „Katedrále cava“ postavené ve stylu kata-
lánského modernismu, muzeum, audiovizuální 3D projekci, vyjížďku vláčkem 
po sklepeních… a samozřejmě degustaci oblíbeného nápoje), podvečer ná-
vrat do Barcelony a individuální volno
4. den: po snídani návštěva Parku Güell (nutná rezervace předem), parku posta-
veného na barcelonské stráni s výhledem na moře, kde exotickou zeleň doplňují 
Gaudího mozaiky, draci, schodiště, kamenná podloubí a fantazie; v poledních ho-
dinách transfer na letiště, odlet do Prahy, návrat v odpoledních hodinách

park Güell

prohlídka baziliky La Sagrada Família

Montserrat

Palau National

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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KANÁRSKÉ OSTROVY
Tenerife a Gran Canaria

1.den: odlet z Prahy na Gran Canaria; ubytování na jižním pobřeží
2.den: pojedete do centrálního masivu; vyjdete ke  skalnímu útvaru Ben-
taiga  (1.415 m) – (1 hod tam i zpět); Tejeda  – typická horská vesnice;  Cruz 
de Tejeda – vyhlídka ležící uprostřed ostrova; pěšky po hraně velké kaldery 
s krásnými výhledy do obce Artenara (1,5 – 2 hod), kde si prohlédnete Muse-
um Casas Cuevas – stará dosud zařízená obydlí vytesaná ve skalách; vyhlídka 
nad Caldera de Gáldar  - sopečný kráter s lávou mnoha barev bude přímo 
pod Vámi; zastavíte se u Caldera de los Martelés – zarostlý kráter s políčky 
na dně
3.den: městečko  San Bartolomé,  ležící pod nejvyššími horami; půjdete 
na vrchol Roque Nublo (1.813 m) –monument ostrova, skalisko vypadající 
jako obrovský kvádr vysoký přes 50 m (1,5 hod tam i zpět); nejvyšší hora 
Pico de las Nieves (1.950 m) - tam dojedete busem a pěší výlet po hřebeni 
s mnoha výhledy a sestup na jih ke Cruz Grande (1.251 m) – (2 hod. nebo 
kratší na 1 hod)

4.den: hlavní město Las Palmas de Gran Canaria - procházka centrem; Ba-
rranco de Guyedeque – úzké údolí s obydlími ve skalách, restaurace schova-
ná celá ve skále; u města Maspalomas – procházka po písečných dunách, 
koupání
5.den: pojedete po klikaté silnici nad západním pobřežím přes St. Nicolas 
do Agaete; poplujete trajektem na ostrov Tenerife (1,5 hod); prohlídka cen-
tra hlavního města  Santa Cruz de Tenerife  - projdete se parkem s mnoha 
exotickými rostlinami; ubytování; koupání 

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
22.04. – 01.05. 29.980

04.11. – 13.11. 32.480

Cena zahrnuje: 9 nocí v hotelu, 9x snídani, zpáteční letenku včetně všech le-
tištních a bezpečnostních tax a palivových příplatků, dopravu po ostrovech 
autem, mikrobusem nebo minibusem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 300,- Kč, jednolůžkový pokoj 
4.830,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, 9 večeří v hotelu 1.530,- Kč
Poznámky:
- zájezd je určen pro maximálně 20 osob
- po ostrovech se budete dopravovat auty, mikrobusy nebo minibusem
- většinou bude část dne věnována turistice (vždy s možností kratší varianty) 

a část dne se bude přejíždět se zastávkami na zajímavých místech
- často budete mít možnost vykoupat se v Atlantickém oceánu s teplotou 

vody kolem 21°C, nakoupit si potraviny a zajít si na večeři do místní restaura-
ce nebo využít nabídku hotelové bufetové večeře 

- turistického programu se nemusíte každý den zúčastnit, můžete odpočívat 
u moře s výjimkou dne, kdy budeme přeplouvat na druhý ostrov, a kdy bu-
deme měnit ubytování

Doporučené kapesné vstupy: 40 – 60 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 8

Souostroví sedmi kanárských ostrovů nabízí příjemné počasí na turisti-
ku i koupání po celý rok. Příroda zde konala divy – písečné pláže, vysoké 
vulkány, sopečná „měsíční“ krajina, bizarní skalní útvary různých barev, 
hluboké klikaté soutěsky, bujná tropická vegetace, vavřínové a borovi-
cové lesy. Všemu vévodí nejvyšší hora Španělska Pico del Teide (3.718 
m). Teplota moře kolísá jen málo a většinou se pohybuje kolem 21 °C. 
Navštívíte známá místa, kde potkáte hodně turistů, ale také místa, kde 
možná nepotkáte vůbec nikoho, právě zde si nejvíce vychutnáte nád-
hernou přírodu.

6.den: tento den se můžete dostat na  nejvyšší vrchol ostrova i celého 
království – Pico del Teide (3.718 m) - vyjedete lanovkou z výšky 2.356 m 
do 3.555 m, pak už Vám na vrchol zbývá jen kousek (45 min.), uvidíte nejen 
pobřeží, ale pokud to viditelnost dovolí i sousední ostrovy a možná i Afriku; 
kdo nebude chtít vystoupat až na vrchol, půjde se podívat na dvě vyhlídky 
vzdálené po vrstevnici vždy asi 15 min od konečné stanice lanovky, jízda dolů 
lanovkou; přejedete busem ke skalním útvarům Roques Garcia - obejdete 
tyto podivuhodné skalní útvary, v jejichž okolí naleznete lávu mnoha barev 
(1,5 hod s malým převýšením); vyhlídka Boca de Tauce (2.055 m)
7.den: z kaldery pod vrcholem Teide půjdete náročnější výlet přes sedlo (2.375 
m) pod vrcholem Montaňa de Guajara k černé „měsíční krajině“ tvořené čer-
nou sypkou lávou, o kus dál Vás čekají bělostné pískovcové útvary Paisaje 
Lunar, při cestě sem se vystřídá krajina mnoha tváří a barev, závěrečných 7,5 km 
po prašné cestě téměř po vrstevnici již není tak zajímavých, ale jinudy se odtud 
dostat nedá (celkem 6 hod chůze); kdo si zvolí kratší výlet, bude se pohybovat po 
barevné lávě v kaldeře pod vrcholem Teide (2–3 hod chůze); na zpáteční cestě 
zastávka v nejvýše položené obci ve Španělsku – Vilaflor (1.466 m)
8.den: strávíte den na severu ostrova, kde je velmi vlhké podnebí; rozhlédnete 
se z několika vyhlídek v pohoří Montaňas de Anaga, z nichž nejvyšší je Pico 
del Inglés (960 m); půjdete vavřínovým lesem po zarostlém hřebeni do vesni-
ce Chamorga (2,5 hod); vykoupete se na Playa de las Teresitas – jediná pláž 
na Tenerife, kde není černý sopečný písek, ale světlý písek dovezený z Afriky; 
prohlídka poutního města Candelaria s bazilikou
9.den: pojedete do pohoří Teno na západě ostrova; přijedete do vesničky 
Masca (jedné z nejkrásnějších na ostrově) a sestoupíte soutěskou Barranco 
de Masca z výšky asi 600 m až na pobřeží k Playa de Masca (3 hod); po vy-
koupání poplujete lodí podél útesů vysokých až 900 m do města Puerto de 
Santiago; kdo nebude chtít sestupovat soutěskou, pojede busem do Puerta 
de Santiago a popluje nám lodí naproti k místu, kde soutěska ústí do oceánu; 
koupání; nákupy před odletem
10.den: odlet z Tenerife do ČR

Candelaria

Pico del Teide

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYŠPANĚLSKO
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KRÁSY ANDALUSIE
Granada, Cordoba, Sevilla a Gibraltar

1.den: Odjezd ráno. Noční přejezd Francií.
2.den: Kolem poledne příjezd do jižního Španělska na pobřeží Costa Blanca. 
Ubytování, volno u moře. Večeře. Nocleh.
3.den: Po snídani návštěva největších evropských palmových hájů v Elche, 
které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Nachází se zde na 
300 tisíc palem datlových. Součástí palmového háje je městský park Parque 
Municipal a zahrada El Huerto del Cura. Přejezd do Granady. Cestou zastávka 
v Guadixu, městečku s památkově chráněnými bizarními jeskynními domy. 
Procházka jeskynním městem je opravdu nevšedním zážitkem. Ubytování 
v Granadě, večeře. Nocleh.
4.den: Snídaně. Prohlídka perly Andalusie Granady, města tisíckrát opěvo-
vaného básníky a spisovateli. Návštěva Alhambry, jedinečného komplexu 
maurských staveb, který se rozkládá na vyvýšenině nad městem. Jedinečně 
dochovaný komplex maurských staveb na světě. Nejstarší částí je pevnost Al-
cazaba, postavená na základech maurské pevnosti. Palacios Reales Nazarines 
s jedinečnými památkami – Patio de los Arrayanes a Patio de los Leones. Pří-
jemné chvíle určitě strávíte v pohádkových zahradách Generalife. Pokračo-
vání prohlídky památek katedrála, královská kaple, Albaicín. Fakultativně před-
stavení flamenga. Večeře. Nocleh.
5.den: Snídaně. Celodenní prohlídka Cordoby – historické centrum tvoří 
bývalá židovská čtvrť a zde se také nachází nejvýznačnější místní památka – 
Mezquita. Původem mešita z 8. století, v průběhu staletí byla zdokonalena 
a zkrášlena. V 13. století byla zde vybudována křesťanská kaple a posléze celá 
přestavěna v křesťanskou katedrálu. Za katedrálou je spleť uliček bývalého ži-
dovského města La Judería. Poblíž také naleznete hrad katolických králů Alcá-
zar de los Reyes Cristianos. Ubytování v oblasti Sevilly. Večeře. Nocleh.
6.den: Snídaně. Celodenní prohlídka Sevilly ležící na březích řeky Guadalqui-
vir. Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa Cruz, kde v okolí náměstí Plaza 
Virgen de los Reyes nalezneme nevýznačnější památky. Z  daleka viditelnou 
dominantou je věž El Giralda, která se vypíná nad rozsáhlým komplexem ka-
tedrály. Palácový komplex Alcazár, staré paláce a historické budovy, Torre del 
Oro nebo jedna z nejstarších býčích arén ve Španělsku Maestranza. Přejezd na 
ubytování na Costa del Sol. Večeře. Nocleh.

7.den: Snídaně. Celodenní volno u moře. Večeře. Nocleh.
8.den: Snídaně. Dopoledne návštěva britského Gibraltaru, pevnosti ovládají-
cí vjezd do Středozemního moře. Odpoledne průjezd pohořím Sierra de Ron-
da do městečka Ronda. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
9.den: Snídaně. Dopoledne Půldenní výlet do Mijas, vesničky „pueblos blan-
cos“ s krásným výhledem na moře a hory nebo individuální volno u moře. Od-
poledne prohlídka Málagy – katedrála, vrch Gibralfaro s opevněním a výhle-
dem na město. Večeře. Nocleh.
10.den: Snídaně. Cesta při pobřeží do severní Andalusie. Zastávka v městeč-
ku Nerja, které má arabský původ, vyhlídka Balkon Evropy. Vykoupání nebo 
návštěva bílé vesničky Frigiliana, která patří mezi nejkrásnější bílé vesničky 
v  oblasti Andalusie. V nejvyšší části naleznete maursko-mudejarskou čtvrť, 
typickou pro oblast Andalusie. Zastávka u mohutného akvaduktu Aguila 
z 18. století. Večeře. Nocleh v oblasti Mojácaru. 
11.den: Snídaně. Průjezd krajem Murcia. Návštěva poutního místa Carava-
ca de la Cruz. Na kopci obklopeném středověkými hradbami naleznete hrad 
a katedrálu s údajným zázračným dvojramenným křížem uloženým v hradní 
svatyni. Prohlídka centra Alicante, oblast přístavu a majestátní hrad Castillo 
de Santa Bárbara. Tato pevnost byla vybudována Kartaginci a nachází se zde 
také bohatá sbírka soch z 20. století, které jsou rozmístěny na hradbách pev-
nosti. Ubytování v oblasti Benidormu. Večeře. Nocleh.
12.den: Snídaně. Celodenní volno v Benidormu. Odpoledne odjezd. Noční 
přejezd do ČR.
13.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
04.10. – 16.10. 18.990

Cena zahrnuje: 10 nocí v 3* hotelu, 10x polopenzi, dopravu luxusním auto-
karem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 390,- Kč, jednolůžkový pokoj 
6.300,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, prohlídka Alhambry s místním 
průvodcem 1.000,- Kč (uzávěrka měsíc před odjezdem)
Doporučené kapesné vstupy: 100 EUR
Odjezdová místa na tento zájezd jsou: Praha, Plzeň

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Sevilla

Córdoba

Córdoba

Granada, Alhambra

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ŠPANĚLSKO
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Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

02.09. – 03.09. 3.290

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYRAKOUSKO
OKRUH RAKOUSKEM k jezerům,
vodopádům a do malebných vesniček

1.den: odjezd z  ČR v časných ranních hodinách. Dopoledne zastávka 
v  městečku Mondsee, prohlídka centra a katedrály Sv. Michala. Následuje 
procházka k přístavišti u stejnojmenného jezera. Poté přejedeme do ob-
lasti Berchtesgadenu, kde navštívíme známé „Hitlerovo orlí hnízdo“ 
(Kehlsteinhaus 1.834 m n. m.) umístěné v horské oblasti s překrásnými po-
hledy na okolní Alpy. Zastavíme se u nedalekého jezera Königsee, kde si pro-
hlédneme ulici plnou suvenýrů s možností nákupu a přístaviště u jezera. Po 
přejezdu německým územím zavítáme do známého rakouského turistického 
městečka Loferu. Po procházce tímto malebným městem následuje odjezd 
do Maishofenu na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2.den: snídaně, odjezd do romantického údolí Vysokých Taurů, na jehož 
konci jsou mohutné Krimmelské vodopády. Podél této kaskády vodopádů 
řeky Aache (3,5 km) se můžete vydat pešky nebo minibusem. Odpoledne od-
jez do oblasti Kaprunského masivu, kde vyjedeme lanovkou do výše 1.800 
m nebo 3.000 m na vrchol ledovce. Před návratem na ubytování krátce na-
vštívíme městečko Zell am See. Projdeme se historickým centrem a zavítáme 
k malebnému stejnojmennému jezeru. Ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani odjezd do západní části Dachsteinského masivu přes krás-
né rakouské vesničky romantickou přírodou k  horskému jezeru Gossausee 
pod ledovcem Dachstein. Procházka podél jezera (1 hod.) nebo výjezd lanov-
kou na okolní vrcholky Zwieselalm (1.587 m n. m.). Dále návštěva světoznámé-
ho městečka Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným ledovcovým jezerem. Po 
prohlídce tohoto rakouského klenotu se vydáme zpět do ČR. Příjezd do ČR ve 
večerních hodinách

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
19.05. – 21.05. 3.890

13.07. – 15.07. 3.890

01.09. – 03.09. 3.890

22.09. – 24.09. 3.890

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu, 2x polopenzi, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102- Kč, pokoj s vlastním soci-
álním zařízením 800,- Kč/osoba, jednolůžkový pokoj 800,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy a lanovku: 70 EUR
Odjezdová místa: Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

Krimmelské vodopády

Königsee

1. den: odjezd z Prahy v ranních hodinách, první naší zastávkou bude rene-
sanční zámek Rosenburg s nádhernou růžovou zahradou lásky (největší 
rytířský turnajový dvorec na světě, show sokolníků), Kittenberské zahrady 
– jedny z nejkrásnějších rakouských zahrad (na ploše 22 tisíc m2), přezdívané 
„zahradou snů“ – tematicky laděné zahrady (růžová, alpská, leknínová, selská, 
japonská, stepní, vodní); lze využít „Kneippovy chodníčky“, relaxovat v  hou-
pačkách, meditovat v japonské nebo budhistické zahradě, bloudit v labyrintu; 
odpoledne návštěva Kremže, krásného středověkého městečka na Dunaji 
v údolí Wachau

Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 84,- Kč, jednolůžkový pokoj 
550,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů a veletrh, večeři 500,- Kč.
Doporučené kapesné na vstupy a veletrh: 40 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

ZAHRADY RAKOUSKA
a mezinárodní veletrh Tulln

2. den: návštěva nejnavštěvovanějších rakouských zahrad v Tullnu, účast na 
mezinárodním zahradnickém veletrhu – první evropská ekologická pře-
hlídka s více než 50 vzorovými zahradami na více než 50 hektarech (ukázky 
zahradní architektury, cesta do korun stromů více než 30 metrů nad zemí, re-
laxační zákoutí a vyhlídkové terasy, možnost nákupu květin i gastronomických 
specialit a koření), prohlídka historického města Tulln, zastávka u památní-
ku Nibelungů u Dunaje a návštěva muzea Egon Schiele, návrat do ČR v noč-
ních hodinách
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Tulln

Kremže

zámek Rosenburg
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Termín Cena za dosp. osobu Cena za dítě do 15 let
28.05. 890 790

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NĚMECKO
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Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,- Kč,
 vstup na festival (cca 7 €)
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

1. den: odjezd ráno z Prahy přes ČB do Rakouska, oblast Tauplitz ve Štýrsku 
– Tauplitzalm – jedinečná náhorní plošina ve výšce 1.650 m. Lehká turistika 
kolem Šesti jezer, event. výstup na Lawinenstein 1.996 m, ubytování, večeře
2 .den: Tauplitzalm – výstup na horu Traweng 1.981 m n. m. (cca 3 hodiny) – 
Štýrské jezero – krásný výhled na jezero, delší variantou je výstup na Gr. Tragl 
2.179 m n.m., (cca 5 hodin), večeře
3. den: po snídani busem:
a) z Obertraunu lanovkami na Krippenstein – 2.108 m, „Jeslový kámen“ - 
senzační vyhlídka v Alpách ve tvaru ruky, která ční na Krippensteinu nad více 
než 400 m hlubokou propastí, zážitková turistická stezka atd. Turistika pod ma-
sivem Dachsteinu, po návratu večeře
b) v případě špatného počasí: návštěva Hallstattu (UNESCO), prohlídka sol-
ných dolů, města a kostnice, odpoledne z Obertraunu lanovkou na stanici 
Schönbergeralm k prohlídce Velké ledová jeskyně a Mamutí jeskyně.
4. den: po snídani odjezd do oblasti Dachsteinu: atrakce číslo 1 ve Štýrsku 
– lanovkou Hunerkogel až do výšky 2.694 m (lanovka překoná za pět minut 
výškový rozdíl 1.000 m, v lanovce je i podlahové skleněné okno, možná je i 
„cabrio“ jízda na „terase“ lanovky. Dále navštívíme jednu z nejatraktivnějších 
vyhlídkových plošin v Alpách – vyhlídka „Sky Walk“ s prosklenou podlahou cca 
300 m nad propastí nad stěnou Dachsteinu. V roce 2015 byl otevřen víc jak 100 
metrů dlouhý visutý most a další vyhlídková prosklená platforma „Schody do 
prázdna“. – Zážitkem je prohlídka Ledového paláce - Eispalast (např. Křišťálo-
vé katedrály“ atd.). V případě pěkného počasí doporučujeme lehké putování 
po ledovcích po vytyčené trase na Dachsteinskou vyhlídku, na jejímž úpatí 
leží chata Seethallerhütte – turistika pod majestátnými vrcholy Torstein, Mit-
terspitze a Dachstein 2.995 m, dolů zpět opět lanovkou, večeře
5. den: po snídani busem do Bad Aussee podél jezera Grundlsee do Gössl, 
odsud pěšky naučnou stezkou podél potoka Toplitz Bach cca 30 minut ke To-
plitzsee, lodí po jezeře a dále ke Kammer See (pramen řeky Traun a vodopád), 
odjezd do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách
Během pobytu možnost navštívit lázně Grimming Therme v Bad Mitterdorf.

TURISTIKA V OBLASTI DACHSTEINU  
Hallstatt a Tauplitz

Termín Cena  
za 1. a 2. os.

3. osoba  
na přistýlce

dítě 6–15 let
na přistýlce

dítě do 6 let
na přistýlce

21.06. – 25.06. 6.590 5.590 4.790 2.500
19.07. – 23.07. 6.990 5.990 5.190 2.700

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 170,- Kč, jednolůžkový pokoj 
1.900,- Kč
Doporučené kapesné na lanovky a vstupy: cca 90 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tauplitzalm - v pozadí masiv Dachsteinu
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Hunerkogel – pohled na Dachstein

PO STOPÁCH VINNETOUA 
westernový festival Karla Maye
- výlet ke Dni dětí

Program zájezdu: odjezd z Českých Budějovic a Prahy v časných ranních ho-
dinách, návštěva tradičního festivalu, který každoročně mění údolí mezi Rade-
beulem a Moritzburgem na krajinu Divokého západu a návštěvníci festivalu 
se tak ocitnou v příbězích hrdinů svého mládí – těší se na vás Vinnetou – po-
slední náčelník kmene Apačů a jeho „bílý bratr“ Old Shatterhand. Těšit se mů-
žete na „jízdu Santa-Fé expressem“ (původně místní úzkokolejka Lössnitz-
grunbahn), nicméně s největší pravděpodobností se během ní stanete oběťmi 
přepadení banditů nebo nespokojených indiánů. Upozornění: děti mohou při 
rýžování zlata propadnout „Zlaté horečce“. Vše vyvrcholí jezdeckou přehlíd-
kou „Sternreiterparade“ s 200 jezdci z celého Německa i zahraničí. Návrat do 
ČR ve večerních hodinách
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DRÁŽĎANY A KAMÉLIE V PILLNITZ
s návštěvou Míšně a výstavou orchidejí

1.den: odjezd z Prahy v ranních hodinách, návštěva starobylého městečka Pir-
na, které se za třicetileté války stalo útočištěm mnoha českých exulantů: histo-
rické centrum, renesanční radnice, pozdně gotický mariánský kostel, středověké 
domy s domovními znameními, úžasné pohledy na Labe, přejezd k zámku sas-
kých kurfiřtů Pillnitz na předměstí Drážďan – procházka v parku: jarní zahra-
dy (pole rozkvetlých krokusů), orchidejové zahrady a skleník, kde touto dobou 
kvete obří stromová kamélie 
stará 220 let - strom (průměr 11 
m) je obsypaný až 35 tisíci květy, 
možnost návštěvy Palmového 
domu s exotickým rostlinstvem, 
odpoledne prohlídka starobylého 
města Míšeň s krásně dochova-
ných středověkým jádrem: kurfiřt-
ský hrad Albrechtsburg, skvostná 
katedrála, nejstarší porcelánka a 
největší sbírky porcelánu v Evro-
pě, exkurze do manufaktury s ukázkami výroby a prodejnou, ubytování
2.den: po snídani prohlídka Drážďan: Neustadt, návštěva proslulé Pfunds 
Molkerei, nejkrásnější mlékárny zdobené keramickými obklady, ochutnávka 
hořčic či návštěva Kunsthöfe, prohlídka obnoveného centra města, nově zre-
konstruovaný chrám Frauenkirche, renesanční zámek, možnost oběda ve spe-
ciálním řeznictví - „vepřové koleno“, Rezidenční zámek, světově proslulá galerie 
Zwinger s významnými uměleckými sbírkami, Brühlská terasa, nákupní třída 
Pragerstrasse a moderní architektura, možnost prohlídky Semperovy opery 
(nutno objednat předem) či návštěvy unikátního panorámatu Drážďany 1945 
v budově Panometru - veliké trojrozměrné panorama Drážďan z 13 – 15. února 
1945, kdy byly rozbombardovány (Yadegar Assisi), čas na nákupy nebo třeba na 
saské koláče, „drážďanskou štolu“ v kavárničce, milovníkům květin doporučuje-
me individuální návštěvu mezinárodní prodejní výstavy orchidejí „Orchideen 
Welt“ na výstavišti v Drážďanech, milovníci aut mohou navštívit unikátní Skle-
něnou továrnu firmy Volkswagen - vše o výrobě aut Phaeton, odjezd večer, 
návrat do ČR v pozdních večerních hodinách

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
25.03. – 26.03. 2.990

Cena zahrnuje: 1 noc v hotelu, 1x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 84- Kč, jednolůžkový pokoj 
500,- Kč, prohlídka Semperovy opery 300,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 50 EUR
Odjezdová místa: Praha, Ústí nad Labem (za příplatek od 4 osob je možné 
zajistit svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38 
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Drážďany - Zwinger

NĚMECKO
LAUF A BAD SIBYLLENBAD
jednodenní zájezd za historií a wellness

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Program zájezdu: odjezd z Prahy v 5.45, přes Plzeň a Rozvadov do Němec-
ka; Lauf an der Pegnitz - dopolední prohlídka hradu, který založil český král 
Karlem IV. a městečka, jehož středověký ráz podtrhují i podzemní prohlídkové 
trasy, které budou součástí naší vlastivědné procházky. Na naší trase neopo-
meneme ani krátkou zastávku u domu, kde strávil noc Jan Hus při cestě v roce 
1414 do Kostnice a navštívíme jeden z městských mlýnů na řece Pegnitz. Pro 
gurmány bude jistě zážitek ochutnat novinku ze zdejšího pivovaru, pivo Ka-
rel  IV., připraveného k výročí 700 let od narození císaře a českého krále. K la-
hodnému moku patří také zdejší vyhlášené a několika oceněními ověnčené 
Laufské klobásy. Parkstein - krátká fotografická pauza pod sopečným kuže-
lem, který dnes zdobí kaple sv. Marie na místě bývalého hradu. Weisenstein 
in Steinwald - procházka cca 1,5 hod. ke zřícenině hradu na skalním ostro-
hu. Den zakončíme koupáním v termálních lázních Sibyllenbad v romantické 
krajině na hranicích Horní Falce a Českého lesa.

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 34,-Kč, vstupenka do lázní 
(na 2,5 hodiny) cca 8,50 EUR
Doporučené kapesné: vstup Lauf 5 EUR
Odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu
08.04. 790

Sibyllenbad

městečko Lauf
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POLSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den: v ranních hodinách příjezd do oblasti Mazurských jezer, která je 
právem považována za jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2.000 jezer 
propojených soustavou kanálů a říček), plavba jezerní krajinou, Owczarnia 
- návštěva malého skanzenu přibližujícího historii života v oblasti jezer, dále 
přejezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí 
doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. války strávil přes 850 dní), zastáv-
ka u poutní baziliky Święta Lipka. Ubytování v hotelu
3. den: po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe 
dochovaných pruských hradů), zastávka na hradě Malbork (součást UNESCO), 
považovaného za největší gotickou cihlovou stavbu na světě. Odpoledne pří-
jezd do města Gdaňsk – procházka historickým městem ležícím na pobřeží 
Baltského moře obklopeném přístavem i plážemi (Dlouhý trh, Neptunova fon-
tána, radnice se zvonkohrou aj.). Přejezd na ubytování.
4. den: snídaně, návštěva města Toruň (UNESCO) s výborně zachovalým stře-
dověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulé sladkými perníkovými 
dobrotami i pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. Odpoled-
ne návštěva Strzelna s dominantami bazilikou sv. Trojice a rotundou sv. Proko-
pa. V podvečer přejezd do Gniezna (Hnězdna), jež je jedním z historicky nejvý-
znamnějších polských měst a prvním hlavním městem Polska v době počátků 
polského státu. Výraznou památkou je i gotická katedrála, kde byl původně 
pohřben pražský biskup sv. Vojtěch a dnes je zde známé poutní místo. Večer 
fakultativní večeře a odjezd do ČR.
5. den: návrat do Prahy v časných ranních hodinách

Cena zahrnuje: 1x ubytování v  3*  hotelu, 1x snídani, dopravu autobusem, 
průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 68,- Kč, jednolůžkový pokoj 
590,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů
Doporučené kapesné na vstupy: 150 ZL
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
07.10. – 08.10. 2.490

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
14.06. – 18.06. 4.290

TAJEMSTVÍ DR. FRANKENSTEINA 
a SOVÍCH HOR

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, první zastávkou bude Kletno - Med-
vědí jeskyně, prohlédneme si nejkrásnější krápníkovou jeskyni Polska. Bude 
následovat návštěva a prohlídka jedněch z největších evropských zlatých dolů 
Zloty Stok (dnes muzeum těžby) – při prohlídce se dozvíte vše o těžbě zlata 
a uvidíte jeden z mála podzemních vodopádů v Evropě, součástí prohlídky je 
i jízda podzemním důlním vláčkem. Poté přejezd do města Zabkowice Slas-
kie (které se německy nazývá Frankenstein), prohlídka muzea a laboratoře 
Dr. Frankensteina (expozice při-
pomínající slavné monstrum nám 
ukáže, co se stalo předlohou pro 
nesčetné množství filmů a knih). 
Zajímavostí ve městě je Křivá věž, 
na kterou vystoupáme do výš-
ky 34 metrů (vychýlení věže od 
základů je 1.98 metrů. Následuje 
prohlídka města Svídnice spoje-
ná s návštěvou Starého města a 
Kostela Míru (UNESCO) – jedi-
nečné stavby ze dřeva, hlíny, písku a slámy, pojmenované podle Vestfálského 
míru, ze Svídnice mimochodem pocházela třetí manželka Karla IV. Odjezd na 
ubytování
2. den: po snídani se vypravíme do tajemného podzemí Sovích hor – do 
hory Wlodarz – Osuwka. Jedná se o gigantický labyrint tunelů a hal nacis-
tické podzemní továrny, která se stavěla v letech 1943 – 45. Stavba byla patrně 
součástí projektu s krycím názvem Riese (nikdy nedokončeno). Součástí pěší 
prohlídky je i plavba na malých loďkách. Program zájezdu zakončíme v nej-
větší zámku v Dolním Slezsku – Ksiaž, ke kterému se váže mnoho záhad, mj. 
i ta o možnosti existence zmizelé Jantarové komnatě z Petrohradu. Zámek byl 
velkolepým sídlem rodu Hochberků a měl být snad i sídlem Adolfa Hitlera. 
Na závěr si prohlédneme zámecké Palmárium (skleníky s  tropickou flórou). 
Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách

zámek Ksiaž
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PERLY POLSKÉHO SEVERU
Mazurská jezera, Gdaňsk, Toruň

Cena zahrnuje: 2x ubyt. v hotelu, 2x snídani, dopravu autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 170,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů
Doporučené kapesné na vstupy: 180 ZL
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Písek, Příbram, Beroun, Praha,  
Poděbrady, Hradec Králové a Náchod

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Gdaňsk

hradě Malbork

podzemí hory Wlodarz – Osuwka
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SLOVENSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1. den: odjezd ráno z Českých Budějovic přes Tábor a Moravu na Slovensko, pří-
jezd do Nitry v odpoledních hodinách, ubytování v hotelu. Zažijete putování „Po 
stopách Nitranských legend“, objevíte krásu Horního a Dolního města Nitry. Vy-
slechnete si legendu O hrdinovi Corgoňovi, mučedníkovi sv. Emerámovi a tragic-
kém osudu prince Vazula. Na Nitranském hradě si odpočinete u šálku kávy a ob-
jevíte krásu katedrály. Po prohlídce města Vás čeká volný program na Festivalu 
chutí Nitranského kraje (www.festivalchuti.sk). Nocleh v hotelu.
2. den: po snídani následuje druhá část poznávání nejkrásnějších míst v Nitře 
a okolí. V  rámci zážitkového balíčku „Po stopách Zoborských legend“ po-
znáte kostel sv. Michaela Archangela v Dražovcích, který se rozkládá na skalna-
tém kopci a vítá návštěvníky Nitry (www.visitnitra.sk). Zde bude podáván ne-
tradiční piknik (oběd) s výhledem na panorama Nitry. Průvodce Vám na úpatí 
hory Zobor poví zajímavou historii Zoborského kláštera, budete moci ochut-
nat vodu ze zdejšího zázračného pramene. V odpoledních hodinách navštívíte 
Muzeum medoviny (www.muzeummedoviny.sk) a budete degustovat tento 
lahodný nápoj v 300 let starém sklepě u nejstaršího výrobce medoviny na Slo-
vensku. Velkým zážitkem bude ochutnávka nitranské čokolády, která obdr-
žela ocenění Great Taste Awards 2014 a 2015. Volný program na Festivalu chutí 
Nitranského kraje. Večeře, nocleh.
3. den: po snídani přesun do termálního koupaliště Podhájská a pobyt ve 
wellnes centru Aquamarín (3 hodiny), po 13. hodině odjezd do ČR, příjezd 
ve večerních hodinách.

Tratě ME XCM maratónu:
KREJZI – délka trati 133 km, celkové převýšení 4.900 m, stoupá se až do 
nadmořské výšky 1.948 m, extrémní maratón, jehož zvládnutí vyžaduje tré-
nink a výbornou fyzickou kondici!
LEJZI – délka trati 75 km, celkové převýšení 2.500 m, zvládnutí trasy vy-
žaduje trénování a dobrou fyzickou kondici. Není vhodný pro rekreační 
cyklisty.
SENZI – délka trati 43 km, celkové převýšení 1.350 m, vhodný i pro středně 
zdatné cyklisty.
ÍZY - délka trati 28 km, celkové převýšení 835 m, trasa je označována jako 
maratonská přípravka, je vhodná pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru 
cyklistického maratonu, ale jejich fyzická kondice jim neumožňuje absolvo-
vat skutečný maratón
DEJZI – délka trati 17 km, celkové převýšení 350 m, je trasa určená pro ro-
dinné týmy a vede jen po lesních asfaltových cestách (pouze malá část 
vede po nezpevněné komunikaci)

ME CROSS COUNTRY 
HORSKÝCH KOL
- zájezd pro sportovní nadšence
Zájezd pro nadšence horské cyklistiky i turistiky. Hlavním bodem pro-
gramu bude divácká účast na nedělním mistrovství Evropy v MTB – 
Horal ME XCM maratón ve Svitu pod Vysokými Tatrami. Zájemci určitě 
přivítají možnost projet si trať v závodě pro amatéry a neregistrované. 
Dále nás čekají pěší a cyklistické výlety po nejznámějších místech Vyso-
kých Tater, relaxace v popradském AquaCity aj.

Cena zahrnuje: 3x ubytování v  hotelu, 3x snídani formou bufetu, dopravu 
busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč, vstupenku na hlavní 
závod, vstupné do navštěvovaných objektů a jízdné lanovkami, registraci do 
sobotního závodu
Příplatek: převoz kola ve vleku 300,- Kč/kolo, večeře 600,- Kč, registrace do 
sobotního OPEN závodu (registraci do OPEN závodu za Vás rádi vyřídíme pří-
mo v cestovní kanceláři, poplatek za registraci záleží na datu registrace a vybra-
né trase závodu – pohybuje se v rozmezí 12-30 EUR + manipulační poplatek)
Poznámka: cestovní kancelář nezařizuje registraci do závodu pro profesionály

Ubytování: je zajištěno v 3* hotelu Satel v Popradě. Hotel je ideálním místem 
pro poznávání okolí města, nachází se pouhých 10 minut chůze od známého 
vodního parku AquaCity a nákupního centra. Dvoulůžkové pokoje jsou s pří-
slušenstvím, TV a WiFi zdarma.
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Votice, Benešov, Praha, Jihlava a Brno.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Cena zahrnuje: 2x ubytování v  3* hotelu, 2x snídaně, degustace čokolády, 
zážitkové balíčky „Po stopách nitranských legend“ a „Po stopách Zoborských 
legend“, piknik, 1 večeře, 3 hodinový vstup do wellness centra Aquamarín Pod-
hajská, autobusová doprava, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 102,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, jednolůžkový pokoj 600,- Kč
Ubytování je zajištěno v  hotelu Agroinšitút *** ve dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením.
Sleva pro seniory: 300 Kč
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
02.06. – 04.06. 4.290

GASTRONOMICKÝ „FESTIVAL 
CHUTÍ NITRANSKÉHO KRAJE“
zájezd pořádán ve spolupráci 
 s Magistrátem České Budějovice

1. den: odjezd v ranních hodinách, cestou zastávka na prohlídku hradu Streč-
no v Pováží, poté ubytování v hotelu v Popradě
2. den pro pěší:
a) ze Štrbského Plesa přes Popradské Pleso, Mengusovskou dolinou na Hin-
covo pleso, dále na chatu pod Rysmi (2.250 m n. m.), na závěr výstup na Rysy 
2.499 m n. m. (9 hodin)
b) ze Štrbského Plesa přes Popradské Pleso, Ostrva, tatranskou magistrálou na 
Hrebienok (lanovkou nebo pěšky do Starého Smokovce) event. až na Skalnaté 
Pleso, lanovkou nebo pěšky do Tatranské Lomnice (8 hodin)
2. den pro cyklisty: navštívíme Štrbské pleso, na kolech projedeme podhůří Vy-
sokých Tater: Starý Smokovec, Tatranskou Lomnici a mimo jiné si prohlédneme 
dřevěný kostel v Kežmaroku (UNESCO); trasa dne: 70 km, +830 m, +1.470 m 
Večer fakultativně relaxace v popradském AquaCity
3. den pro pěší: Tatranská Lomnica – lanovkou na Skalnaté pleso – Velká Sviš-
ťovka – Zelené pleso (Brnčálova chata) – Bílé pleso – Bielé Vody – zpět auto-
busem do Popradu
3. den pro cyklisty: účast na sobotním Horal OPEN MTB maratónu (mož-
nost vyzkoušet si závodní trasu)
Večer fakultativně relaxace v AquaCity Poprad
4. den: divácká účast na Horal ME XCM maratón. Po závěrečném ceremoni-
álu odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních nočních hodinách.

Termín Cena za 1. a 2. osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

dítě do 12 let
na přistýlce

10.08. – 13.08. 4.990 4.340
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VYSOKÉ TATRY – SLOVENSKÝ RÁJ

1.den: odjezd v  ranních hodinách z  ČR na Slovensko, po cestě zastávka  na 
oběd na území ČR, přejezd na ubytování, večeře 
2. - 6. den: program s turistikou a s možností koupání v termálních bazénech 
ve Vrbově. Autobus bude klientům k dispozici celý týden. Během pobytu bu-
dou uskutečněny 4 výlety + 1x odvoz k  termálnímu koupališti Vrbov. Výlety 
jsou následující:
1. Pieninský národní park, Červený kláštor, plavba po Dunajci
2. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, pěší turistika 
3. Slovenský ráj
4. Tatranská Lomnica, možnost individuální turistiky
7.den: po snídani odjezd z Velké Lomnice do ČR se zastávkou na oběd na úze-
mí ČR. Příjezd kolem 18.00 hod. do Tábora, dále dle nástupních míst

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
23.07. – 29.07. 6.690

20.08. – 26.08. 6.690

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu, 6x polopenzi, dopravu busem, průvodce, vý-
lety uvedené v programu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 238,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů, fakultativně večer v Kolibě s večeří a cimbálem 360,- Kč

Ubytování je zajištěno v hotelu Agro ve Velké Lomnici ve dvou až čtyřlůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením a s výhledy na štíty hor.
Doporučené kapesné na vstupy: 65 EUR
Odjezdová místa: Praha (za příplatek 300,- Kč), České Budějovice, Písek, Mile-
vsko, Tábor, Pelhřimov, Jihlava, Brno, Olomouc

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38 

Krásná příroda, turistické i kulturní zážitky, krátké vzdálenosti, kvalit-
ní bydlení i stravování, aktivní program a v neposlední řadě i příjemná 
cena – to jsou hlavní argumenty pro ty, kteří by se rádi vrátili do míst, 
kde začínali s vysokohorskou turistikou, kde se vždycky cítili jako doma, 
kde se i dnes bez problémů domluví. Nedaleký Vrbov, vyhlášený svými 
termálními bazény a nádherným koupáním, bude jistě zpestřením Vaší 
dovolené. Během týdenního pobytu budou uskutečněny 4 autobusové 
výlety, které jsou zahrnuty v ceně. 

Skalnaté pleso a Lomnický štít

Slovenský ráj – tiesňava Suchá Bela

Pieniny – plavba pltí po Dunajci

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKO / SLOVENSKO

Termín Cena pro 1. a 2. osobu Cena pro 3.osobu  
na přistýlce

07.10. – 08.10. 2.990 2.790
04.11. – 05.11. 2.990 2.790

JIŽNÍ MORAVA 
– Slovácko s posezením ve sklípku

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x večeře, 1x snídaně, ochutnávka nejméně 
8 vzorků se sklepmistrem, průvodce po Plžích, posezení ve sklípku, neomeze-
ná konzumace vína, cimbálová hudba, občerstvení

Příplatky: jednolůžkový pokoj 400,-Kč
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Jste zváni všemi smysly vnímat tradice regionu Slovácko. Folklór zde 
není představením pro turisty, ale skutečnou součástí života. Písničky 
jsou veselé i zadumané, tak jako život lidí, kteří je zpívají. Krása krojů, 
lahodný zvuk cimbálové muziky, jiskřivé vínko a něco dobrého „na zub“, 
to je skutečně zážitek pro všechny Vaše smysly. 

1.den: ráno odjezd z  Prahy přes České Budějovice na Moravu, odpoledne 
příjezd do Hodonína - ubytování v Hotelu Panon, 18.30 - odjezd do Petrova 
u Strážnice, 19.00 - večeře v motorestu v Petrově- Plžích. Na večeři bude serví-
rovaná slovácká specialita Strážnický verbuňk, po večeři přesun do vinného 
sklípku, posezení ve sklípku v Petrově – Plže, degustace vín s vinařem, neome-
zená konzumace vína, občerstvení - salámové a sýrové mísy, tlačenka, koláčky. 
K poslechu bude hrát cimbálka. Cca v 01.00 - odjezd hostů na ubytování , 
2.den: po snídani odjezd z Hodonína eventuálně se zastávkou v Lednici, pří-
jezd do Prahy ve večerních hodinách

Vítejte v nejkrásnějším areálu vinných sklepů Moravy - souboru původních 
vinných sklepů Plže, který byl vyhlášen památkovou rezervací lidové archi-
tektury. Nachází se asi 4 km jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodoní-
na. Při procházce malebnými uličkami můžete obdivovat zajímavé modré 
zdobení sklepů, které je pro tuto obec zcela unikátní. V areálu je okolo 80 
vinných sklepů budovaných od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vin-
né sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky.
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RUMUNSKO

1.den: odjezd odpoledne z ČR, noční přejezd přes Slovensko do Maďarska
2. den: dopoledne příjezd do Rumunska se zastávkou v barokním městě Te-
mešvár, ubytování ve vesnici Gernik, seznámení s nejbližším okolím vesnice, 
vodní mlýnky, křížová cesta, nádherné výhledy nad Gernikem, ubytování
3. den: můžete si vybrat jednu z variant programu:
a) busem do Sascy Romany - celodenní pěší výlet do kaňonu řeky Nery (skal-

naté stěny jsou místy až 400 m vysoké), možnost koupání v  řece, několik 
variant náročnosti

b) volný program v Gerniku: celodenní výlet do Rovenska s koňským spře-
žením (částečně pěšky, v rovných úsecích jízda na žebřiňáku atd.), event. za-
půjčení kol, jízda na koních aj., ubytování 

4. den: přejezd do Sv. Heleny, seznámení s vesnicí: návštěva kostela, místní 
školy, polodenní pěší výlet na Kulhavou skálu event. volný program, ubytování
5. den: celodenní autokarový výlet do srbského Banátu: Češke Selo (pro-
hlídka místního muzea), Bela Cerkva – tržnice, oběd v rybí restauraci na břehu 
Dunaje, trajektem do Ramu, kde si prohlédneme místní pevnost a pravoslavný 
kostel, na závěr koupání u jednoho ze srbských jezer. Ubytování.
6. den: Sv. Helena - seznámení s okolím vesnice: výhledy na Dunaj, pohled na 
zříceninu hradu Golubec, který leží na srbské straně Dunaje. Večerní posezení 
v místní hospůdce. Ubytování.
7. den: celodenní autokarový výlet: česká vesnice Bígr, kostel, dům malíře 
pana Josefa Řeháka, dále busem do Eibenthalu, turistika v okolí vesnice, nád-
herné pohledy do krajiny. Ubytování.
8.den: celodenní autokarový výlet: plavba lodí po Dunaji - Kazaňská sou-
těska, prohřejeme se ve starých termálních lázních Băile Herculane (bazény 
v přírodě). Uvidíme poslední českou vesnici Šumice a její malebné okolí (arbo-
retový hřbitov). Ubytování.
9. den: časně ráno odjezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách

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

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 306,- Kč, 
jednolůžkový pokoj 1.490,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů
Doporučené kapesné na vstupy: 50 EUR (možno platit v CZK)

Ubytování je zajištěno ve dvou event. třílůžkových pokojích v rodinách českých 
krajanů, kteří jsou velmi přátelští a pohostinní, 2x v Gerniku a 5x ve Sv. Heleně
Stravování: plná penze v rodinách (oběd ve formě balíčku)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor / Písek, České Budějovice, 
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Brno

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

30.06. – 08.07. 8.990
Termín Cena za osobu 

ve 2-3 lůžkovém pokoji
23.06. – 28.06. 5.990

ČESKÝ BANÁT 
ANEB ZA ČESKÝMI KRAJANY,
turistikou a panenskou přírodou

Eibenthal

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ZA PŘÍRODOU A PAMÁTKAMI 
ČESKÉHO BANÁTU

1. den: odjezd odpoledne z Prahy, přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska
2. den: Timoshoara (Temešvár), krátká ranní procházka hlavním městem Ba-
nátu (radnice, dómské náměstí, ortodoxní metropolitní katedrála ). Rešita - fo-
topauza u parku, který je zároveň muzeem parních lokomotiv pod širým ne-
bem , které zde vyráběly od roku 1872 do roku 1960 Anina - Oravita - jízda 
vlakem po trati, která bývá též nazývána  Banátským Semmeringem. Přejezd 
do Gerniku. Nocleh. 
3. den: místní průvodce nás seznámí s životem v regionu, a to v nově otevře-
ném Českém stavení s muzejní expozicí. Procházka obcí kolem mlýnku (tech-
nické raritě Banátu), dále kolem Křížové cesty k jeskyni Turecká díra (event. až 
ke Kulhavé skále). Nocleh.
4. den: po snídani výlet do oblasti Národního parku řeky Nery. Zde nás bě-
hem celodenního pobytu čekají dvě trasy: dopoledne se vydáme na trasu 
údolím řeky Nery přes tzv. tunely, které vedou nad kaňonem (cca. 2,45 hod. ne-
náročné turistiky), po občerstvení vycházka ke klášteru Nera (cca. 1,45 hod.). 
Po návratu do Sv. Heleny se vydáme na podvečerní vycházku na romantickou 
Bílou skálu, od které je fantastický výhled na řeku Dunaj a hrad Golubac (na 
srbské straně veletoku). Nocleh.
5. den: po snídani odjezd do jižní části Banátu, kde uskutečníme plavbu po 
Kazaňské soutěsce Dunaje. Součástí plavby je pohled na jednu z nejvyšších 
soch v Evropě, a to hlavu dáckého bojovníka Decebala. Dalšími zastávkami 
bude jeskyně Veterani (mohutná skrýš vojsk bojujících proti tureckému na-
padení) a jeskyně Ponicova. Železná vrata - zastávka u unikátní přehrady 
nad bývalou soutěskou, která reguluje tok Dunaje. Návštěva muzea dokladující 
mnoho zajímavostí nejen o stavbě, ale i o přírodě a životě v oblasti před stav-
bou díla i po ní. Nocleh.
6. den: ráno odjezd přes Rumunsko s cca 3 hodinovou návštěvou maďarských 
termálních lázní Mako u Szegedu (www.hagymatikum.hu)

Cena zahrnuje: 4x ubytování v soukromí, 4x plná penze (snídaně, balíček místo 
oběda, večeře), doprava autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 204,-Kč, 
jednolůžkový pokoj 1.200,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 70 LEI + cca 2.400 HUF (lázně)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor / Písek, České Budějovice, 
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Brno

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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Termín Cena za osobu 
ve 2-3 lůžkovém pokoji

13.10. - 17.10. 4.990

Termín Cena za osobu 
ve 2-3 lůžkovém pokoji

30.07. - 07.08. 8.990

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY RUMUNSKO

1. den: odjezd odpoledne z Prahy, přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska
2. den: krátká ranní procházka v Timisoara (Temešvár) - hlavním městě Baná-
tu (radnice, dómské náměstí, ortodoxní metropolitní katedrála). Resita (Rešice) 
- fotopauza u parku, který je zároveň muzeem parních lokomotiv pod širým 
nebem (ty se zde vyráběly v letech 1872 - 1960); jízda vlakem po trati Anina - 
Oravita, která bývá též nazývána Banátským Semmeringem. Přejezd do Svaté 
Heleny, ubytování v českých rodinách
3. den: po snídani výlet do oblasti Národního parku řeky Nery. Zde nás bě-
hem celodenního pobytu čekají dvě trasy: dopoledne se vydáme na trasu 
údolím řeky Nery přes tzv. tunely, které vedou nad kaňonem (cca. 2,45 hod. ne-
náročné turistiky), po občerstvení vycházka ke klášteru Nera (cca. 1,45 hod.). 
Po návratu do Sv. Heleny se vydáme na podvečerní vycházku na romantickou 
Bílou skálu, od které je fantastický výhled na řeku Dunaj a hrad Golubac (na 
srbské straně veletoku).
4. den: po snídani navštívíme další vesnici našich krajanů, a to Gernik. Místní prů-
vodce nás seznámí s životem v obci i v regionu, a to v nově otevřeném Českém 
stavení s muzejní expozicí. Procházka obcí kolem mlýnku (technické raritě Banátu)
Varianta A - turistická: pěší přechod z Gerniku do Sv. Heleny s možností od-
bočení k jeskyni Turecká díra (cca 5 - 6 hodin)
Varianta B - poznávací: přibližně hodinová procházka kolem křížové cesty, 
odkud je mnoho krásných pohledů na Gernik a okolní přírodu. Možnost pose-
zení v místní hospůdce a návrat autobusem do Sv. Heleny.
5. den: po snídani odjezd do jižní části Banátu, kde uskutečníme plavbu po 
Kazaňské soutěsce Dunaje. Součástí plavby je pohled na jednu z nejvyšších 
soch v Evropě, a to hlavu dáckého bojovníka Decebala. Dalšími zastávkami 
bude jeskyně Veterani (mohutná skrýš vojsk bojujících proti tureckému na-
padení) a jeskyně Ponicova. Železná vrata - zastávka u unikátní přehrady 
nad bývalou soutěskou, která reguluje tok Dunaje. Návštěva muzea dokladující 
mnoho zajímavostí nejen o stavbě, ale i o přírodě a životě v oblasti před stav-
bou díla i po ní. Při přejezdu do Transylvánie projedeme oblastí Valašska, kde 
se zastavíme u kláštera Horezu, jenž je pro svou historickou hodnotu zařazen 
na seznam UNESCO.
6. den: po snídani podnikneme část cesty tzv. Transalpiny (známé i z pořadu 
Top Gear) k pevnosti Poienari. Zdoláním 1480 schodů se dostaneme do zdí 
stavby , která patřila legendárnímu Vladu Tepešovi. Dále následuje návštěva 
hradu Bran, který bývá často uváděn jako Drákulovo sídlo. Ubytováni bude-
me v Brašově (večerní procházka po historické části města, dle časových mož-
ností návštěva Černého kostela s proslulou sbírkou 120 koberců).
7. den: po snídani se vydáme do Prejmeru, kde navštívíme další památku 
UNESCO - opevněný kostel se soustavou 272 místností , které sloužili obyvatel-
stvu jako úkryt při obléhání. Přejezd na zámek Peles a zámeček Pelisor - síd-

1. den: odjezd odpoledne z Prahy, přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska
2. den: příjezd do jižní části Banátu, kde uskutečníme plavbu po Kazaňské 
soutěsce Dunaje. Součástí plavby je pohled na jednu z nejvyšších soch Evropy, 
a to hlavu dáckého bojovníka Decebala. Dalšími zastávkami budou jeskyně 
Veterani (mohutná skrýš vojsk bojujících proti tureckému napadení) a jesky-
ně Ponicova. Zastávka ve Svaté Heleně, kde se vydáme na romantickou Bílou 
skálu, od které je fantastický výhled na řeku Dunaj a hrad Golubac (na srbské 
straně veletoku). Přejezd do Gerniku. Nocleh.
3. den: ráno nás místní průvodce v Gerniku seznámí s životem v obci i v regio-
nu, a to v nově otevřeném Českém stavení s muzejní expozicí. Procházka obcí 
kolem mlýnku (technické raritě Banátu), odpoledne svatohavelské posvíce-
ní, seznámení s místní gastronomií, večerní zábava. Nocleh.
4. den: ráno procházka Gernikem kolem Křížové cesty k jeskyni Turecká díra 
(event. až ke Kulhavé skále). Možnost celodenní individuální turistiky do vesni-
ce Rovensko se zastávkou U Petra (mlýnky), event. možnost jízdy na pronaja-
tém koňském povozu. Volný čas. Nocleh.
5. den: – ráno odjezd přes Rumunsko s cca 3 hodinovou návštěvou termálních 
lázní Mako (www.hagymatikum.hu). Příjezd do ČR v nočních hodinách

Cena zahrnuje: 3x ubytování v soukromí, 3x plná penze (snídaně, balíček mís-
to oběda, večeře), dopravu autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 170,-Kč, jednolůžk. pokoj 900,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 70 LEI + cca 2.400 HUF (lázně)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor / Písek, České Budějovice, Jin-
dřichův Hradec, Pelhřimov, Brno

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ  
V ČESKÉM BANÁTU

Cena zahrnuje: 6x ubytování se stravováním (z toho 3x ubytování v soukromí 
s plnou penzí - snídaně, oběd formou balíčku, večeře, a 3x ubytování v hotelu 
s polopenzí), doprava autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 306,-Kč,
 jednolůžkový pokoj 2.900,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 300 LEI + cca 2.400 HUF (lázně)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor / Písek, České Budějovice, 
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Brno

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

TO NEJLEPŠÍ Z BANÁTU 
A DRAKULOVY TRANSYLVÁNIE

la krále Carola I. a později i komunistického presidenta a diktátora Ceaucesca. 
Sinaia - osobní volno v klimatických horských lázních
8. den: po snídani odjezd do Busteni. Zde nás čeká cca. 4,5 - 5 hodinový vý-
let terénními vozy do pohoří Bucegi s fantastickými výhledy do okolních hor, 
jehož součástí bude prohlídka jeskyně Ialomita, která byla po rekonstrukci 
otevřená v roce 2016. Trasa je rozšířena o zajížďku do tzv. Ceaucescova lomu. 
Po návratu individuální program během kterého lze uskutečnit malou túru 
cca. 5 km / 1,5 hod. k vodopádu Urlatoarea. Večer odjezd do ČR.
9. den: předpokládaný příjezd do Prahy v lehce odpoledních hodinách

klášter Sinaia
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1. den: odjezd v  0:15 hod. z Prahy směr České Budějovice a Rakousko; ráno 
návštěva Ostřihomi, která byla ve středověku hlavním městem Uherského 
království. Hradní vrch se řadí k nejvýznačnějším poutním místům v zemi. Ne-
zapomenutelný je výhled z kupole místní katedrály, vysoké přibližně 80 
metrů. Při návštěvě baziliky si ho rozhodně nenechte ujít. Nabízí pohled jak 
na krásnou okolní přírodu v Dunajském oblouku, ale také na samotné město 
Ostřihom (maďarsky Esztergom) a  sousední slovenské Štúrovo. Hlavním bo-
dem programu prvního dne je průchod unikátní soutěskou Ram v poho-
ří Pilis (cca 3 hodiny), kde se projdeme jednou z nejhezčích turistických tras 
v Maďarsku. Cesta nás za pomocí lávek a žebříků povede okolo vodopádů, 
strmých skalisek, koryt a zúžených průchodů vytvořených přírodními živly; 
po výstupu na skalní plošinu Dobogókö nad Dunajem se nám otevře mohut-
né panorama; odměnou jistě bude také gastronomická lahůdka v podobě 
několika druhů kotlíkových gulášů či perkeltu na konci trasy. Přejezd do 
Budapešti – individuální volno (možnost relaxace v Széchenyiho nebo Gellér-
tových lázních, event. plavba lodí po Dunaji)
2. den: celodenní poznávání Budapešti označované jako „Perla na Dunaji“ 
(na seznamu UNESCO), vrch Géllert s Citadelou a panoramatickou vyhlídkou 
na město, Hradní vrch skýtající mnoho významných památek i krásných vý-
hledů (Budínský palác, Matyášův kostel, Rybářskou baštu), v části Pešť uvi-
díte proslulou Baziliku sv. Štěpána a nejslavnější místní bulvár - Andrássyho 
třídu končící na Náměstí Hrdinů (a ukrývající nejstarší metro evropského kon-
tinentu). V podvečer odjezd z Budapešti, příjezd do ČR v nočních hodinách, 
event. ranních hodinách z neděle na pondělí.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1. den: odjezd z Prahy ráno přes České Budějovice, Rakousko do Maďarska; 
odpoledne příjezd do Celldömölk na ubytování (v 3* hotelu v rámci termální-
ho areálu JufaVulkán Thermen Resort), relaxace v lázních, večeře a nocleh

Cena zahrnuje: 1x ubytování v Budapešti, 1x snídani, dopravu autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 68,-Kč, 
jednolůžkový pokoj 650,-Kč
Doporučené kapesné na vstupy: cca 10.000 HUF

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu  
ve 2-lůžkovém pokoji

Cena za 3. osobu
 na přistýlce

02.09. – 03.09. 2.990 2.790

MAĎARSKO
BUDAPEŠŤ A SOUTĚSKA RAM

Cena zahrnuje: 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, 3x polopenzi (večeře, snídaně), dopravu autobusem, vstup do lázní 
v Celldömölku včetně saun, průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč, jednolůžkový pokoj 
1.600,- Kč, vstupy do navštěvovaných objektů 
Doporučené kapesné na vstupy: cca 40 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín
Cena za 1. a 2. 

osobu ve 2-lůžk.
pokoji

Cena za 3. 
dospělou osobu 

na přistýlce

Cena za dítě 
do 16-ti let 
na přistýlce

06.04. – 09.04. 5.990 5.690 5.490

LÁZNĚ A RELAX
termály v Celldömölku a v Budapešti

2. den: dopolední relax v termálních lázních a odpoledne prohlídka skalních 
vulkanických útvarů v nejbližším okolí (cca 45 minutová procházka). Možnost 
ochutnávky místních vín. Večer lze opět využít na koupání a relaxaci (celoden-
ní vstupné je v ceně zájezdu), večeře, nocleh.
3. den: po snídani krátká zastávka u magické zříceniny kláštera Zsambék, 
poté u královského paláce Gödöllö (pobývala zde mj. i císařovna Sissi), odpo-
ledne příjezd do Budapešti. Podvečerní vyjížďka na vrch Géllert s překrásnými 
výhledy na město. Individuálně návštěva budapešťských lázní Géllert nebo 
Széchenyi. Večeře a nocleh. Doporučujeme večerní výlet lodí po Dunaji 
s překrásnými výhledy na okolní návrší i na budovu Parlamentu. Nocleh.
4. den: dopoledne individuální program, odpoledne odjezd z Budapešti, ces-
ta do ČR bude dále pokračovat tzv. Dunajským obloukem pod pohořím Pilis, 
jemuž dominuje Visegrád a Esztergom (Ostřihom). Zde uděláme krátkou za-
stávku u baziliky. Návrat do Prahy do 24 hod.

Koupaliště a lázně Vul-
kán - Vulkanické léčivé 
a zážitkové lázně města 
Celldömölk se rozpro-
stírají na ploše 1.600 m2, 
v překrásném prostředí 5 
milionů let starého vrchu 
a v údolí Sághegy. Areál 
nabízí 8 bazénů, z toho je-
den krytý plavecký bazén 
(25 m) s teplotou 25-27 °C, 
ochlazovací bazén sauny 

(10-12 °C), krytý termální léčivý bazén (33-34 °C) a kombinovaný bazén 
(krytý z části). Složení vulkanické léčivé vody: místní teplá léčivá voda je 
sodíko-vodíko-uhlíkovité povahy chloridového typu (obsahuje minimální 
množství vápníku a hořčíku), má vysoký obsah fluoridu (6,5 mg / l) a menší 
množství sulfidů. Voda se doporučuje pro zmírnění bolestí pohybové-
ho ústrojí a pro samotné léčení.
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KRÁSY ČERNÉ HORY
pobytově – poznávací zájezd

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

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

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu, 7x polopenzi, dopravu busem, výlety uvede-
né v programu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 340,- Kč, jednolůžkový pokoj 
1.990,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, slunečník na plaži se dvěma 
lehátky: 6 EUR / den (platba na místě)

Ubytování je zajištěno v hotelu Babovič *** (viz str. 19), který je umístěn pou-
hých 200 m od proslulého Perlového pobřeží. Dvoulůžkové pokoje (s možností 
1-2 přistýlek) jsou s vlastním soc. zařízením, klimatizací a TV. WiFi zdarma v kavárně.
Více informací o ubytování na str. 19. 

Doporučené kapesné na vstupy: 70 EUR a 50 HRK
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. a 4. osobu 
na přistýlce

02.06. – 11.06. 10.790 10.290

08.09. – 17.09. 10.790 10.290

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

Boka Kotorská

Skadarské jezero

ostrov Sv. Štefan

klášter Cetinje

Budva

Dubrovník

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČERNÁ HORA
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SLOVINSKÉ KRASOVÉ JESKYNĚ
s relaxem v termálních  
mořských lázních

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, 3-denní vstup do hotelového 
relax areálu Laguna Bernardin, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 204,- Kč, jednolůžkový pokoj 
1.690,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů

Ubytování je zajištěno v  3* hotelu Villa Park v  Portoroži, který je součás-
tí hotelového komplexu Bernardin. Hostům nabízí dvoulůžkové pokoje (bez 
možností přistýlky) s vlastním sociálním zařízením. Snídaně i večeře formou 
bufetu se podávají v sousedním (cca 50 m vzdáleném) 4* hotelu Histe-
rion. Hostům je k dispozici wellness Laguna: bazény s vyhřívanou moř-
skou vodou a vířivky.
Doporučené kapesné na vstupy: 95 EUR
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice, za příplatek: Brno 
(400,- Kč/os.)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

1.den: odjezd z Prahy krátce před půlnocí
2. den: noční přejezd do Slovinska, návštěva jednoho z nejkrásnějších hradů 
Slovinska – Sněžník (nově zrekonstruovaný), Socerb – jedinečná vyhlídka na 
terstský záliv a návštěva podzemního jeskynního chrámu sv. Socerba. Pokra-
čujeme do Hrastovlje, kde se nachází opevněný kostel s unikátní malbou 
s výjevy Genesis (Tanec smrti), ubytování v Portoroži
3.den: po snídani lodní výlet do Isoly (staré historické město), relaxace v láz-
ních, večerní návštěva města Piran, které se pyšní typickou benátskou archi-
tekturou), ubytování
4.den: po snídaní výlet do Skočanské jeskyně (UNESCO) – velký 3 hodinový 
okruh unikátním podzemním kaňonem, poté návštěva vinného sklípku s degu-
stací vín, návrat na ubytování, relax
5. den: po snídani prohlídka 
Postojenské jeskyně – označo-
vané jako „královna mezi světový-
mi jeskyněmi“, nechybí jízda eko-
logickým podzemním vláčkem, 
dále zavítáme ke kouzelnému 
jezeru Bled (plavba na lodích 
zvané pletny na ostrov ke koste-
líku sv. Panny Marie), krátká za-
stávka u  Bohiňského jezera, na 
závěr zastávka v sýrárně ve Staré 
Fužině, odjezd do ČR
6.den: návrat do ČR v ranních hodinách

jezero Bled

hotelový komplex Bernardin

SLOVINSKO
NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA
s pobytem u moře

1.den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách 
2.den: dopoledne prohlídka národního parku Plitvických jezer cca 4,5 hodi-
ny, odjezd na ubytování, večeře
3.den: odpočinek na pláži, volný program 
4.den: po snídani odjezd do Šibeniku - prohlídka, panoramatický výhled 
z pevnosti sv. Anny, návštěva tržnice, přejezd do národního parku Krka, mož-
nost koupání pod vodopády, navečer návrat.
5.den: po snídani fakultativně lodní výlet na Kornatské ostrovy s rybím pik-
nikem, zastávka u jezera Telaščica, možnost koupání, procházka k  útesům, 
navečer návrat kolem 18.00 hodiny
6.den: polodenní výlet do Zadaru, prohlídka historického centra, tržnice, in-
dividuální volno, po večeři návštěva večerního Biogradu s nádhernou prome-
nádou a starými úzkými uličkami
7.den: celodenní výlet na Velebit - Velká Paklenická soutěska, jeskyně Manita 
peč, prohlídka, koupání u hotelu Alan ve Starigradu, navečer návrat do hotelu
8.den: výlet do Splitu a Trogiru (pouze u zájezdů označených hvězdičkou *) 
ostatní termíny volný den, koupání
9.den: dopoledne do 10.00 hodin uvolnění pokojů, možnost koupání, v cca 
18.00 hodin odjezd do ČR
10. den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách
Přesný sled jednotlivých programových dnů může průvodce upravit 
v závislosti na počasí.

vodopády Krka

CHORVATSKO

Termín
Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém 

pokoji
dítě do 7 let  
na přistýlce

dítě 7-14 let
na přistýlce

3. dosp. os.
na přistýlce

26.09. – 01.10. 7.350 6.450 6.650 6.950

Termíny Dosp. os. v 1/2 Dítě do 12 let 
na přist.

Dosp. os.  
na přist.

16.06. – 25.06. *) 9.990 5.200 9.390

23.06. – 02.07. 10.190 5.200 9.590

30.06. – 09.07. 10.490 5.200 9.690

07.07. – 16.07. 10.690 5.200 9.990

14.07. – 23.07. 10.690 5.200 9.990

11.08. – 20.08. 10.690 5.200 9.990

18.08. – 27.08. 10.190 5.200 9.590

25.08. – 03.09. *) 10.090 5.200 9.490

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi formou bufetu, výlety uvede-
né v programu, průvodce, dopravu klimatizovaným busem, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: pokoje s výhledem na moře: 800,-Kč / pokoj / týden, jed-
nolůžkový pokoj: 2.700,- Kč (v termínu 17.06.- 26.06. pouze 1.100,-Kč), komplex-
ní cestovní pojištění: 260,-Kč
Vstupné Plitvická jezera:
- do 30.06.: dospělí 370,- Kč, dítě 7-18 let 210,- Kč
- od 30.06.: dospělí 600,- Kč, dítě 7-18 let 300,- Kč

Ubytování je zajištěno ve 3* hotelu Alba ve Sv. Filip a Jakov, pouhých 100 m od 
pláže. Hostům jsou k dispozici moderně zařízené dvoulůžkové pokoje (mož-
ností 1 přistýlky) s vlastní sociálním zařízením a balkonem. Rodinné pokoje 
jsou na vyžádání. 
Odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko (od 4 osob), Tábor, 
České Budějovice i po trase (možnost domluvy pro skupinky)
Doporučené kapesné na vstupy: cca do 25 EUR + 200 HRK

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POBALTÍ

1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách přes Hradec Králové a Náchod 
do Polska, noční přejezd přes Wroclaw a Warszawu
2. den: ráno návštěva unikátního Bělověžského národního parku proslu-
lého chovem zubrů evropských (na seznamu UNESCO), místního muzea a vy-
hlídkové věže; odpoledne přejezd do Białystok, prohlídka historického centra 
města, jehož dominantou je především krásný barokní zámek Branickich ze 
16. století a okolní zahrady; nocleh v hotelu
3. den: po časné snídani odjezd do Litvy, prvním bodem programu bude 
„Hora Křížů“ poblíž města Šiauliai - už z dálky je vidět návrší zdobené několika 
sty tisíci křížů (počet se stále zvyšuje) připomínající utrpení místních obyvatel 
i pozdější odpor proti sovětskému režimu; pokračování cesty do Lotyšska, kde 
zaujme nejprve zámek Rundāle - jeden z nejkrásnějších v Pobaltí vystavěný 
po vzoru francouzského Versailles na ploše 7  000  m2 a poté ještě skanzen 
Brīvdabas na okraji Rigy; odjezd na ubytování do hotelu, volný program
4. den: snídaně, celodenní prohlídka největšího města Pobaltí - Rigy (na 
seznamu UNESCO), kde nesmí chybět středověké památky ani nádherné se-
cesní domy; mezi hlavní zajímavosti patří: Dóm na katedrálním náměstí, Riž-
ský zámek, Dům Černohlavců, Kostel sv. Petra (nejvyšší středověká budova 
Rigy), Prašná věž nebo soubor domů známý pod názvem „Tři bratři“; nocleh
5. den: po snídani návštěva Národního parku Gauja spojená s procház-
kou k hradu Turaida (prohlídka) a nedaleké romantické jeskyni Gutmanis. 
Neodmyslitelným bodem programu a povinným cílem každého návštěvníka 
parku je i zřícenina hradu Cēsis; odpoledne přejezd do Estonska, prohlídka 
malebného městečka Pärnu, které je také považováno za významné prázdni-

POBALTÍ
- země jantaru
Vydejte se s  námi do pobaltských zemí, dříve těžce zkoušených pod 
německou a sovětskou vládou. Všechna tři hlavní města – estonský Ta-
llinn, lotyšská Riga i litevský Vilnius mají historická jádra zapsaná na se-
znamu UNESCO. Od měst si odpočinete v národních parcích a na břehu 
Baltského moře, budete obdivovat cihlovou stavbu hradu Trakai a užas-
nete nad poutní Horou křížů, která nemá nikde obdoby. V Pobaltí také 
poznáte nejen místní, ale i ruskou kuchyni, na severu možná ochutná-
te i maso z losa či soba. Litva, Lotyšsko a Estonsko, země jantaru, mají 
opravdu co nabídnout.

nové letovisko a proto zde nemůžou chybět překrásné dlouhé písečné pláže; 
ubytování v hotelu v Tallinnu
6. den: snídaně, prohlídka hlavního města Estonska - Tallinnu (na sezna-
mu UNESCO), během procházky nelze vynechat historicky nejcennější oblasti 
Starého města (Vanalinn) spolu s hradním vrchem Toompea, Ruský pra-
voslavný chrám Alexandra Něvského ani výstup na Tallinskou televizní věž; 
nocleh v hotelu
7. den: po snídani přejezd  jednoho z  největších a nejznámějších národních 
parků Estonska - park Lahemaa, cca 2,5 hod vycházka za krásami přírody, při 
troše štěstí lze vidět srnky, losy, lišky, bobry, jeřáby i černé čápy; na okraji parku 
zastávka u romantického zámečku Palmse (rozlehlé zahrady, skleníky s tro-
pickými rostlinami i návštěvnické středisko parku Lahemaa); posledním bo-
dem dnešního dne bude návštěva druhého největšího města Estonska 
– Tartu, procházka městem dýchajícím historií a studentským životem; uby-
tování v hotelu
8. den: snídaně, přejezd do Lotyšska - návštěva Aglony (nejdůležitější katolic-
ký kostel celé země) a Daugavpils (druhé nejvýznamnější město Lotyšska); po-
kračování cesty do malebné litevské vesničky Palúše nacházející se v centru 
národního parku Aukštaitija, hlavní atrakcí je dřevěný kostelík svatého Jozefa, 
považovaný za nejstarší dochovaný dřevěný kostel v Litvě; nocleh v hotelu
9. den: po snídani odjezd na hrad Trakai, prohlídka obou částí (poloostrovní-
ho i ostrovního) hradu, jejichž silueta neodmyslitelně patří jak k Litvě, tak i k ce-
lému Pobaltí; fakultativní možnost plavby lodí po jezeře; v poledních hodi-
nách návštěva hlavního města Vilnius - Staré město (na seznamu UNESCO), 
Královský zámek, Prezidentský palác, katedrála, atd.; podvečerní pauza před 
odjezdem do ČR.
10. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x snídaně, doprava autobusem, prů-
vodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojištění 340 Kč, 1-lůžkový pokoj 1.900,-Kč, 
Doporučené kapesné: cca 90 EUR na lanovky a vstupy
Odjezdová místa: Praha, Hradec Králové, Náchod, České Budějovice za pří-
platek 400,- Kč 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu  
ve 2-lůžkovém pokoji

Cena za 3. osobu
 na přistýlce

15.08. – 24.08. 14.990 14.290
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1. den: v ranních hodinách odjezd z ČR a přejezd přes Německo. Noc strávíme 
v pohodlí trajektu z německého Rostocku do švédského Trelleborgu.
2. den: budeme pokračovat na sever rovinatou krajinou Švédska kolem zálivu 
Kattegat. Navštívíme město Göteborg založené v roce 1603 švédským králem 
Karlem IX., projdeme si jeho historické centrum i přístavní čtvrť s moderní budovou 
opery. Zastavíme se na švédsko-norském hraničním mostě Svinesund přes fjord 
Iddefjorden. Večer nás čeká prohlídka dřevěného sloupového kostela Heddal 
Stavkyrkje (UNESCO) postaveného ve 12. století. V jeho blízkosti se ubytujeme.
3. den: návštěva horského městečka Geilo v těsné blízkosti nejrozlehlejší evropské 
náhorní plošiny Hardangervidda. Na programu bude lehká turistika s krásnými 
výhledy po okolních lyžařských areálech, v  případě příznivého počasí koupání 
v okolních jezerech. Zájemci se mohou vypravit nejvýše položenou norskou želez-
nicí do stanice Finse, odkud absolvují půldenní výlet k ledovci Hardangerjøku-
len s rozlohou 73 km2 a dosahující nadmořské výšky až 1800 m.
4. den: dopoledne se kolem jezer a fjordů vydáme až na rozervané pobřeží Sever-
ního moře, kde se projdeme po skalách svažujících se až ke hladině. Odpoledne 
se přesuneme do světoznámého města Bergen (UNESCO), kde si prohlédneme 
pevnost Bergenhus Festning, projdeme přístav a městskou část Bryggen s han-
zovními domy, lanovkou se necháme vyvézt na vyhlídky nad město.
5. den: severskou krajinou se přesuneme k horské oblasti Jotunheimen, ve 
které se nachází 29 nejvyšších hor Norska včetně jeho nejvyššího vrcholu 
Galdhøpiggen. Její součástí je také národní park, založený v roce 1980. Cestou 
nás čeká plavba z Gudvangenu po fjordu Sognefjord, který je se svou délkou 
205 km nejdelším norským fjordem, do Flåmu.
6. den: navštívíme jedno z nejslavnějších míst v Norsku – bájné jezero Gjende, přes 
nějž absolvujeme vyhlídkovou plavbu do přístavu Memurubu. Z jezera se prudce 
zvedá hřeben Bessegen, zde se nabízí mnoho panoramatických turistických tras, 
včetně možnosti přechodu přes jeho nejvyšší vrchol Veslfjellet (1.743 m).

7. den: prohlédneme si dřevěný kostel v Lomu ze 12. století, projedeme maleb-
ným horským údolím Videseter s mnoha vodopády a výhledy na okolní zasně-
žené vrcholy. Absolvujeme krátký výšlap k tyrkysově zabarvenému ledovcovému 
splazu Briksdalsbreen, který je součástí největšího evropského pevninského le-
dovce Jostedalsbreen. Ubytujeme se přímo u jezera Opstrynvatnet. 
8. den: za příznivého počasí navštívíme světoznámou vyhlídku Dalsnibba, 
jež z  výšky 1  476 m poskytuje úchvatné výhledy do Geirangerfjordu. Pro-
hlédneme si městečko Geiranger a z panoramatické Cesty Orlů zahlédneme 
Vodopády 7 sester. Ubytujeme se u moře v Eidsdalu.
9. den: uvidíme slavný vodopád Stigfossen vysoký 180 m a projedeme jednu 
z nejkrásnějších cest světa – Cestu Trollů. Zastavíme pod nejvyšší skalní stě-
nou kontinentu Trollveggen, tyčící se do výšky 1700 m. Poté se přesuneme 
do Lillehammeru, kde navštívíme olympijský areál se skokanskými můstky a 
ubytujeme se.
10. den: dopoledne si prohlédneme skanzen v Lillehammeru s  jeho poš-
tou, kostelem a vlakovým nádražím z 19. století včetně parního vlaku. Poté nás 
čeká přesun do Osla, kde navštívíme věhlasný Vigelandův park s kamenný-
mi sochami, projdeme se po střeše Opery, vystoupíme na hradby pevnosti 
Akershus a večer strávíme v moderní přístavní čtvrti s mnoha restauracemi 
nabízejícími norské speciality.
11. den: dopoledne věnujeme prohlídkám muzeí na poloostrově Bygdoy. Ob-
divovat budeme například zachovalé lodě ve Vikingském muzeu, mnoho času 
lze strávit podrobným prozkoumáním škuneru Fram využívaného Roaldem 
Amundsenem pro polární výpravy nebo návštěvou muzea Kon-Tiki s vorem ces-
tovatele a spisovatele Thora Heyerdahla. Potom již zamíříme zpět do švédského 
přístavu Trelleborg, odkud nás čeká noční plavba trajektem do Rostocku.
12. den: Ráno se vylodíme v Německu, do Prahy a Českých Budějovic se vrá-
tíme v pozdních odpoledních hodinách.

NORSKO
ZEMĚ TROLLŮ, VODOPÁDŮ  
A FJORDŮ
Vydejte se s námi do Norska – země trollů, vodopádů, vysokých hor a 
ledovců. Během našeho putování navštívíme nejkrásnější části této 
země, od nádherných přístavních měst ukrytých v hlubokých fjordech 
přes průzračná jezera a jiskřivé vodopády po rozeklané hřebeny a vyso-
ké vyhlídky v horách. Jedná se o poznávací zájezd doplněný o lehkou a 
středně náročnou turistiku, ve většině případů budou připraveny různě 
náročné trasy pro zkušené horaly i pohodáře.

Cena zahrnuje: 9x ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, dopravu autobu-
sem, trajekty včetně ubytování ve 4-lůžkových kajutách, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 408,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů
Příplatek za lůžko ve 2-lůžkové kajutě 1.350,- Kč
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

19.07. – 30.07. 14.990
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1.den: v dopoledních hodinách odlet z Prahy do Petrohradu. Okružní jízda 
bývalou metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 ostrovech spoje-
ných 300 mosty – okouzlujícím městem, které nechal roku 1703 v bažinách ústí 
řeky Něvy zbudovat po vzoru holandských měst ruský car Petr Veliký. Ubytová-
ní v hotelu situovaném pouhých 10 min. chůze od Ermitáže, nedaleko stanice 
metra a rušného bulváru Něvský Prospekt. Nocleh

RUSKO

Cena zahrnuje: letenku Praha – Petrohrad - Praha, letištní a bezpečnostní taxy 
včetně poplatku za odbavené zavazadlo, dopravu klimatizovaným autokarem, vý-
let lodí po Něvě, 4x ubytování v hotelu 3*, 4x snídani, místního česky hovořícího 
průvodce

Cena nezahrnuje: vízum do Ruska 2.000,- Kč (vyřizuje CK), komplexní cestovní 
pojištění, 170,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů
Ubytování: je zajištěno v hotelu Nevskyi Grand *** (www.nevskygrandhotel.
com) v centru města – cca 10 min. chůze od Ermitáže (2 lůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením)

Doporučená částka na vstupné: celkem cca 70 € (vstupné do Ermitáže, Petro- 
dvorce a Kateřinského paláce včetně Jantarové komnaty je nutné objednat před 
odletem – bližší informace budou zaslány cca 45 dnů před zahájením zájezdu)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20

Termíny Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

10.08. – 14.08. 16.990

17.08. – 21.08. 16.990

PETROHRAD LETECKY
Poznejte krásu města, které car Petr I. Veliký nechal vybudovat jako 
své „okno do Evropy“. Na místě, kde původně byly močály v deltě řeky 
Něvy, vyrostlo jedno z nejkrásnějších a nejobdivovanějších měst na svě-
tě. Široké bulváry, promenády, parky, nádherné paláce a kostely mnoha 
církví – to je dnešní Petrohrad, kterému se přezdívá „Ruská brána na 
Západ“.

2. den: prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské pevnosti, která je 
nejstarší dochovanou kamennou stavbou „Sankt Petěrburgu“ dokumentující 
slavnou, ale bouřlivou historii města. Dominantou je katedrála sv. Petra a Pav-
la s nepřehlédnutelnou, více než 120 m vysokou zvonicí a hrobkami dynastie 
Romanovců. Přesun na legendární Palácové náměstí s  impozantním žulovým 
monolitem zvaným Alexandrův sloup a velkolepou budovou Zimního paláce 
s nádhernou rokokovou výzdobou čítající rovněž řadu soch v nadživotní velikos-
ti. Prohlídka věhlasné Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě, schraňující 
přes 3 miliony uměleckých předmětů. Kromě sbírek vyhrazených ruské kultuře 
patří mezi nejpopulárnější oddělení galerie západoevropského malířství, kde lze 
obdivovat skvostná díla od Renoira, Van Gogha, Matisse, Leonarda da Vinciho 
a dalších uznávaných mistrů. Návrat na ubytování.

3. den: přejezd na pobřeží Finského zálivu, do cca 35 km vzdáleného paláce 
Petrodvorec vystavěného carem po vzoru francouzského Versailles v obrov-
ském parku (800 ha) s více než 170-ti fontánami různých velkostí. Důmyslnému 
vodnímu systému vodotrysků v exteriéru vévodí tzv. Velká kaskáda se sochou 

Samsona. Ačkoliv samotná budova byla vážně poničena nacistickými vojsky, 
pečlivě zrestaurované interiéry bohatě zdobené zlatem, mramorem a zrcadly 
podávají působivé svědectví o životě tehdejších vládců. Odpoledne návštěva 
letního carského sídla v Puškinu známého pod jménem Carskoje Selo. Pro-
hlídka majestátného Kateřinského paláce - mistrovského barokního skvostu 
v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou, jejíž věrná kopie byla 
zpřístupněná veřejnosti teprve v roce 2003. Návrat na ubytování.
4. den: návštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která 
patří mezi největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je 
nezapomenutelný výhled na historické centrum. V interiéru mimo jiné nalez-
nete výstavu popisující zrod této monumentální stavby, jejíž dokončení trvalo 
více než 40 let a která za komunismu sloužila jako Muzeum ateismu. Prohlídka 
pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním rus-
kém stylu na místě, kde byl roku 1881 revolucionáři zavražděn car Alexander 
II. Půvabný interiér zdobí řada pozoruhodných mozaik (7 000 m2) a vzácných 
ikon. Výlet lodí po Něvských kanálech s úžasným panoramatem nejvýznam-
nějších staveb „Benátek východu“ (budova Admirality, Vasiljevský ostrov – síd-
lo muzeí a vědeckých institucí, Zimní palác, Petropavlovská pevnost…). Návrat 
na ubytování.
5. den: v časných ranních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy. 
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7. den: vydáme se na cestu k jezeru Koruldi, s nádhernými výhledy na ma-
sív Ushba-Chatin (4.710 m n. m.) a okolní skalnaté svahy. Transfer do Ušguli 
(UNESCO) - skupina čtyř vesnic rozložených ve vysoko položeném údolí na 
horním toku Enguri, známá architekturou obranných věží (jde údajně o nejvý-
še položené trvale obydlené vesnice v Evropě). Přenocování v Ušguli. (V přípa-
dě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena!)
8. den: tříhodinový výlet k  ledovci Shkhara 2.400 m n. m., kde vyvěrá řeka 
Enguri. Celou cestu před sebou budeme mít nejvyšší horu Gruzie Shkha-
ra (Šchara) 5.193 m n. m., jízda zpět do Ušguli. Kostel Lamaria – kostelní 

komplex z 12. století, odkud se nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na horu 
Shkhara. Přesun do Mestie.
9. den: transfer do Martvili Canyon, 2 km dlouhého a 40-70 metrů hluboké-
ho, kde jsou vodopády dosahující i 70 m. Zde podnikneme oblíbenou plavbu 
kaňonem na člunech a navštívíme největší gruzínskou jeskyni – Prometheo-
vu jeskyni (Kumistavi), která byla objevena v roce 1984 (uvnitř jeskyně jsou 
podzemní jezera, řeky, vysoká vlhkost a žije zde velké množství netopýrů). 
Transfer do Kutaisi.
10. den: Kutaisi – druhé největší město Gruzie, prohlédneme si katedrálu Ba-
grati z 11. století (UNESCO), přesun do Kazbegi (dnes se nazývá Stepancmin-
da) 1.750 m n. m., ležící na Gruzínské vojenské cestě, která pokračuje do Ruské 
federace. Uvidíme slavnou siluetu kostela sv. Trojice (kostel Cminda Sameba) 
ze 14. století na pozadí zasněženého kužele velehory Kazbeg (5.047 m n. m.).
11. den: přejezd do vesnice Juta – krátký výlet do skalního masivu Chaukhi, tří-
hodinový výlet do míst dosud málo známých pro cizince. Masív Chaukhi se skládá 
ze 7 ostrých vrcholů, přičemž Asatiani je 3.820 m vysoký. Masív je obklopen travna-
tými kopci, které dosahují 3.500 m n. m.. Oběd v Zeta camping a přejezd do Tbilisi.
12. den: prohlídka Tbilisi, jež se rozprostírá na pahorcích kolem řeky Mtkvari (Kura). 
Nejlepší výhled na město nabízí starobylá pevnost Narikala s vysokými obrannými 
zdmi a nedávno obnoveným kostelem svatého Mikuláše. Za pozornost stojí no-
vodobá katedrála Nejsvětější Trojice – Sameba, třetí největší pravoslavná katedrála 
světa; kostel Metechi se sochou krále zakladatele Vachtanga I. a z nové architektury 
unikátní Most míru a budova koncertní síně. Na zdejších tržnicích dobře nakoupíte 
drobné dárky. Odpoledne volný program, doporučujeme noční koupání v tradič-
ních sirných orientálních lázních. Po půlnoci odjezd na letiště
13. den: odlet z Tbilisi v časných ranních hodinách, let přes Varšavu do Prahy, 
přílet do Prahy cca v 08:30 hod.

GRUZIE
KRÁSY ZAKAVKAZSKA
za přírodou a památkami s krásnými 
trekovými túrami

Vydejte se s námi do Gruzie, která se může chlubit nejen výjimečným 
historickým dědictvím, ale i překrásnou přírodou. Je to země zatím jen 
málo dotčená turistickým ruchem, země orlů a vysokých hor, země pas-
tevců, kamenných věží, opevněných vesnic a prastarých klášterů. Vedle 
hlavního města Tbilisi poznáte hlavně přírodu a tři oblasti, v  nichž se 
uskuteční středně náročné trekingové túry. Seznámíte se s místní gast-
ronomií a ochutnáte vynikající gruzínská vína. Za necelé dva týdny si ur-
čitě i vy zamilujete tuto nádhernou zemi. To vše za doprovodu místního 
zkušeného průvodce a znalce hor.

Cena zahrnuje: letenku Praha-Varšava-Tbilisi vč. všech poplatků, transfe-
ry v zahraničí z  letiště a na letiště, 10x ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
v hotelech a guesthousech, 10x snídaně, 11x oběd, 10x večeře včetně jedné 
večeře s folklórním programem, ochutnávku vín, přepravu mikrobusem nebo 
terénními vozy (Tusheti, Kazbegi a Svanétie), 2x vstupy do muzeí, vstup do ka-
ňonu a jeskyně vč. zapůjčení lodí, místního průvodce po celou dobu zájezdu, 
českého nebo slovenského průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 890,-Kč, příplatek za nocleh na 
poslední odletovou noc: osoba ve dvoulůžkovém pokoji: 1.550,- Kč, jednolůžkové 
pokoje nejsou možné (jednotlivce slučujeme)
Doporučené kapesné: 150 EUR nebo USD - změníte si v  Gruzii na místní 
měnu LARI (GEL)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

01.07. – 13.07. 42.990

1. den: odlet z Prahy v podvečerních hodinách přes Varšavu a s přeletem do Tbilisi.
2. den: přílet do Tbilisi v  ranních hodinách, transfer do Telavi, hlavního města 
vinařské oblasti Kachetie. Alaverdi – katedrála z 11. století, ochutnávka vín ve 
vinných sklepech, kde se víno vyrábí tradiční gruzínskou metodou ve velkých 
amforách skrytých pod zemí. Transfer terénními auty do Tušetie, kam je možné 
se dostat pouze od konce května do poloviny října (tato oblast si zachovává svoji 
autentičnost, pyšní se okouzlující přírodou, má jedinečnou architekturu, specifické 
tradice a lahodné místní pivo). Zdoláme Abano, nejvýše položené sedlo v Gruzii 
(2.900 m n. m.), vesnice Dartlo a Omalo ležící ve výšce 2.000 m n. m.
3. den: tříhodinová procházka ke zřícenině pevnosti Diklo, vystoupíme na 
skalní masiv, kde žijí jedna z nejvzácnějších zvířat na zemi (kozorožci a divoké 
kozy), autem zpět do Omalo (obranné věže)
4. den: Dartlo (jedinečná lidová architektura), transfer do Tbilisi (večeře v ty-
pické gruzínské restauraci s kulturním programem).
5. den: Mtskheta a klášter Jvari (UNESCO), ležící na soutoku horských řek 
Aragvi a Mtkvari (Kura). Zde bylo křesťanství vyhlášené za oficiální gruzínské 
náboženství v roce 337 n. l. Uplistsikhe – jeskynní město z 1. tisíciletí př. n. l., 
jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť Gruzie. Oběd v Gori – ro-
diště diktátora J. V. Stalina (rodný dům, muzeum a neprůstřelný vagon).
6. den: přesun do regionu Svanétie, jedné z  nejmalebnějších částí Gruzie. 
Zastávka u hráze elektrárny na řece Enguri. Mestie – moderní muzeum sva-
netské historie.

©
 D

re
am

st
im

e.
co

m
©

 D
re

am
st

im
e.

co
m

hora Kazbeg

Svanétie - Ušguli

©
 D

ream
stim

e.com

Tbilisi

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY



 71 

4. den: po snídani odjezd k jezeru Sevan, k druhému největšímu sladkovodní-
mu alpinskému jezeru na světě. Krásná krajina a křišťálová voda nejsou jediným 
lákadlem, jezero je také známé svým poloostrovem a chrámovým komplexem 
Sevanavank, založeným v roce 874. Za doprovodu místního botanika půjdete 
po jedné z nejbohatších botanických stezek, která povede vesnicí Semjonov-
ka. Návrat do Jerevanu, nocleh.
5. den: po snídani prohlídka kláštera Khor-Virap umístěného na vrcholku kop-
ce v údolí Ararat naproti biblické hoře Ararat, kde Noe postavil svou archu. Je to 
poutní místo pro místní i turisty, vypadá jako hrad, kde má každý chuť usednout a 
rozjímat s výhledem na biblickou horu Ararat. Lanjar – botanická zastávka. Návště-
va vinařství s ochutnávkou vín (za příplatek). Pokračovat budeme dále ke klášteru 
Noravank, kulturnímu a náboženskému centru 13. století. Klášter stojí v úzké rokli, 
nad níž se tyčí červené útesy. Nocleh v Yeghegnadzoru.
6. den: ráno odjedeme do Jermuku - horských lázní s teplými minerálními 
prameny, okolí městečka je atraktivní pro svěží vzduch, vodopády, umělá jezír-

ka, turistické stezky, vše obklopené lesy a vodními plochami s minerální vodou. 
Velice známý je vodopád připomínající vlasy, kterému místní říkají „Vlasy moř-
ské panny“. Nocleh v Jermuku.
7. den: první zastávkou bude tzv. „Arménská Stonehenge“ Zorats Quarer, 
pravěká observatoř, která se datuje k roku 4.200 před n. l. Leží v nadmořské 
výšce 1.700 m n. m. a má rozlohu 7 akrů. Monument se skládá z 223 kamenů 
čediče. Pokračovat budeme do Halidzoru, odkud se nejdelší lanovkou na světě 
(5,7 km) dostaneme ke klášteru Tatev, obehnaného mohutnými hradbami, 
po kterých se také projdeme. Nocleh v Goris.
8. den: Goris – pohraniční oblast na SV země. Oblast je známa díky své kraso-
vé činnosti, jež dala vzniknout velkému počtu jeskyní. Příroda v podhůří se tu 
snoubí s jedinečnou arménskou architekturou. Leží na hranicích s Náhorním 
Karabachem. Okružní jízda povede přes Kapan, Chakaten, Shikahogh – státní 
přírodní rezervaci, druhou největší lesní rezervaci s 10.330 ha. Roste zde 1.100 
druhů rostlin, z nichž je 70 registrováno v Červené knize Arménie a 18 v Čer-
vené knize zemí bývalého Sovětského svazu. Dále přes horský hřeben Meghri, 
cestou k Shvanidzor zpět přes Kapan a do Goris. Nocleh.
9. den: ráno pojedeme na sever do Selimova průsmyku (2.410 m) se zbytky 
středověkého Selimova karavansaraje, „zájezdního hostince“ pro karavany 
putující napříč Malou Asií do Číny. Důležité místo na Velké hedvábné stezce. 
Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, Selim - příklad typické ar-
ménské středověké architektury. Noradouz - návštěva největšího hřbitova s 
kamennými kříži s pohanskou i křesťanskou symbolikou ze 7. – 9. století. Hay-
ravank – klášter nad jezerem Sevan. Nocleh v Jerevanu.
10. den: cesta k pevnosti Amberd z 9. století v nadmořské výšce 2.300 m n. 
m., nalézá se na výběžku, který vytvořily řeky Amberd a Arkhashen. Leží na 
úpatí hory Aragat, která je vyhaslou sopkou s obrovským kráterem a čtyřmi 
vrcholy na jeho obvodu, nejvyšší severní vrchol se vypíná do výše 4.096 m n. 
m. Návrat do Jerevanu, volný program, nocleh
11. den: dopoledne volný program v Jerevanu, v poledne transfer na letiště, odlet 
v odpoledních hodinách, přestup v Moskvě, přílet do Prahy ve večerních hodinách

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. osobu  
na přistýlce

18.05. – 28.05. 34.990 33.990
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ARMÉNIE

klášter Khor Virap, v pozadí Ararat

chrámu Garni

Echmiadzin, sídlo arménské církve

ZA HISTORIÍ 
A PŘÍRODOU KAVKAZU
zájezd s doprovodem odborného 
botanika

Cena zahrnuje: 10 nocí v 3* hotelech, 10x snídaně, leteckou přepravu včetně 
všech poplatků, transfery na letiště a dopravu autobusem, českého i místního 
průvodce, 2 dny doprovodu místního arménského botanika, vstupné do na-
vštěvovaných objektů, rezervací a jízdu lanovkou

Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojištění 890,- Kč, 1-lůžkový pokoj 5.000,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 60 USD

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 16

1. den: odlet večer z Prahy s přestupem v Moskvě a pokračováním letu do 
Jerevanu
2. den: časně ráno přílet do Jerevanu, hlavního města Arménie, ubytování 
v ranních hodinách, odpočinek po cestě. Prohlídka města, které bylo založeno 
roku 782 před n. l. Navštívíme vrch Tsitsernakaberd, kde se projdeme po Me-
morial parku a zavítáme do muzea obětí genocidy. Dále pojedeme do Echmi-
adzinu, 20 km od Jerevanu, kde se nachází církevní centrum Arménie a jedno 
z center křesťanství, od 15. století sídlo katolika – nejvyššího představitele ar-
ménské apoštolské církve. K pokladům Echmiadzinu patří klášter s katedrálou 
ze 4. století se zlatým pokladem arménské církve a starobylý chrám Hripsime 
stejně jako kostel Gayane. Návrat to Jerevanu se zastávkou v chrámu Zvart-
nots – perle architektury 7. st. a památce UNESCO. Poslední zastávkou bude 
závod na výrobu věhlasného arménského koňaku, nocleh v Jerevanu.
3. den: nejprve pojedeme ke chrámu Garni (1. st. n. l.), který jako jediný po-
hanský chrám přestál příchod křesťanství v roce 301 a stal se letním sídlem 
králů. Návštěva Rezervace Khosrow – botanický ráj s 1.800 druhy rostlin za 
doprovodu arménského botanika. Dále pojedeme soutěskou řeky Azat k další 
památce UNESCO klášteru Geghard, mistrovské dílo arménské architektury 
13. století s kostely mistrně vtesanými do skály. Návrat do Jerevanu, nocleh.

klášter Geghard

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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1. den: odlet z Prahy v 17:50 přes Moskvu do Astany (Kazachstán)
2. den: přílet do Astany v 6:15, hotel - dřívější ubytování, odpočinek, odpole-
dne prohlídka Astany, hlavního města Kazachstánu (od roku 1997); původně 
stepní městečko zažilo nebývalý stavební boom a uprostřed kazašské stepi 
bylo postaveno moderní Megacity, prohlídka města zahrnuje i Atameken (mi-
niatury Kazachstánu a Kaspického moře na ploše 1,7 hektaru). Na závěr okružní 
cesty městem si prohlédneme vyhlídkovou věž Astana – Bajterek, symbol my-
tologického životního prostoru. Nocleh.
3. den: celodenní návštěva areálu EXPO 2017, návrat na ubytování a nocleh.
4. den: dopoledne pokračování prohlídky města: Pyramida míru a souladu 
– globálního centra náboženského porozumění (77 metrů vysoká), Chan Ša-
tyry – obří průhledný stan přes území města 150 m vysoký, Ak Orda - Prezi-
dentský palác, v 19:00 transfer na nádraží, přejezd nočním rychlíkem z Astany 
do Alma Aty (nocleh ve 4-lůžkovém kupé).
5. den: příjezd do Alma Aty cca v 9:30, hotel - dřívější ubytování, prohlídka města, 
Panfilovův park, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, vysokohorské středisko 
Medea s rychlobruslařským areálem ve výšce 2.200 m n. m., Čimbulak – horské 
středisko (jízda lanovkou do nadmořské výšky přes 3.000 metrů). Nocleh.
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KAZACHSTÁN - KYRGYZSTÁN

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Moskva – Astana, Bishkek – Mo-
skva – Praha vč. všech poplatků, 12x ubytování v hotelu/pensionu ve dvou-
lůžkových pokojích (včetně dřívějšího ubytování), 1x nocleh v nočním vlaku (4 
lůžková kupé), 10x snídaně, 2x oběd, 2x večeře, doprava mikrobusem, vlakem, 
vstupy do národních parků, ekologické poplatky, 1x vstupenka na EXPO 2017 
Astana, místní průvodce, český průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 890,-Kč, 
jednolůžkový pokoj 6.500,- Kč, vízum do Kazachstánu 1.400,- Kč (je možné, že 
dojde vzhledem k výstavě EXPO 2017 ke zrušení vízové povinnosti po 1. 1. 2017 
– v době tisku katalogu nebylo známo), vstupenka na EXPO Astana na 2. den 
750,- Kč, lanovka na horu Chimbulak 300,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 100 USD

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 156. den: celodenní výlet do kaňonu Charyn, který je „menším bratrem“ Vel-
kého kaňonu v Americe. Táhne se podél stejnojmenné řeky v délce 154 km a 
obklopují ho až 300 m vysoké skály, jež byly formovány během 12 milionů let. 
Oběd během dne, návrat do Alma Aty, možnost večeře, nocleh.
7. den: hraničním přechodem Karkara vjedeme do Kyrgyzstánu, dojezd do 
Karakolu, prohlídka dřevěného pravoslavného kostela a dunganské mešity, 
možnost návštěvy místního muzea, nákupy na místní tržnici, ochutnávky míst-
ních specialit, nocleh
8. den: pěší výlet lesní rezervací Karakol – Ak Suu Naturpark (4 km, cca 1,5-2 
hod.), vesnice Tepke s  koňským rančem, oběd, možnost shlédnout rytířský 
souboj Ulak Tatysh, návrat do Karakolu. Nocleh.

Kazachstán - EXPO 2017 ASTANA
příroda a velehory Kyrgyzstánu

EXPO 2017 je název mezinárodní výstavy, která se 
bude konat Astaně od 10. června do 10. září 2017. Hlav-
ní téma této události bude „Future Energy“, což 
v  překladu znamená energie budoucnosti. Bude se 
zabývat budoucností energie, jejím využití a novými 
zdroji, snižováním emisí. Expo 2017 bude první mezi-

národní výstava na půdě bývalého Sovětského svazu. Očekává se návště-
va 5,5 milionu turistů a účast 47 států. Výstavní komplex na rozloze 25 ha 
navrhlo slavné americké studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. 
Nová futuristická městská čtvrť bude ekologická a bude nabízet výstavní 
pavilony, kongresovou halu i bydlení. 

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

05.09. – 16.09. 49.990

9. den: Karakol – soutěska Semjonovka (pěší výlet střední obtížnosti, cca 8 
km během 2-3 hodin), poobědváme formou pikniku u pastevců ovcí v míst-
ních jurtách nebo pod širým nebem. Cholpon Ata – středisko na pobřeží dru-
hého největšího jezera na světě (po Titicaca v Bolívii) – jezera Issyk-Kul (1607 
m n. m.), zhlédneme petroglyfy – nápisy staré 2.000 let, fakultativně možnost 
plavby lodí po jezeře s event. koupáním. Nocleh.
10. den: jezero Issyk Kul, přesun do přírodního parku Chon Kemin, možnost 
výletu na koních nebo jízda koňským povozem do vedlejší vesnice Karal Dobo, 
večeře u kyrgyzské rodiny (místní speciality), nocleh.
11. den: tranzit do Biškeku. Cestou návštěva minaretu Burana (unikátní ná-
hrobní kameny balbaly z 6. – 10. stol.). – věž stojí uprostřed rozlehlé planiny, 
na místě zaniklého karachanidského města Balasagun, Biškek (Bishkek) – pro-
hlídka hlavního města Kyrgyzstánu (dříve Frunze), hlavní třída plná zeleně, ná-
městí Ala-Too s majestátní jezdeckou sochou hrdinného Manase, kyrgyzského 
hrdiny, u památníku Nezávislosti uvidíme pravidelné střídání stráží. Mezi další 
nejvýznamnější památky patří Státní historické muzeum. Nocleh.
12. den: dopoledne nákupy na největším kyrgyzském bazaru Osh, nabízí se 
zde pestré středoasijské zboží, místní ochutnávky, všude je přítomna neopako-
vatelná atmosféra, odpoledne odlet z Biškeku (cca v 16:20 hod.) přes Moskvu, 
přílet do Prahy cca ve 21:05 hod.
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koňské hry Nomádů

minaret Burana
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1. den: odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj do Japonska (doba čekání na pře-
stupu cca 3 hod.)
2. den: ve večerních hodinách přílet do Tokia – metropole země vycháze-
jícího slunce, která je nejlidnatější městskou aglomerací na světě a místem 
s neopakovatelnou atmosférou, kde se supermoderní technologie snoubí se 
starobylou orientální kulturou. Transfer na ubytování v centru města.
3. den: první část prohlídky Tokia: nejstarší čtvrť Asakusa poničená bombardo-
váním za 2. sv. války s nejnavštěvovanějším chrámem hlavního města - Sensódži, 
který ukrývá vzácnou zlatou sošku bohyně milosrdenství; vstupní brána Kami-
narimon vyzdobená obřím lampionem; vyhlídková plavba lodí po řece Sumida; 
stylová císařská zahrada Hamarikjú – zelená oáza a místo odpočinku uprostřed zá-
stavby mrakodrapů; přesun do oblasti tokijské zátoky se siluetou visutého mostu 
Rainbow Bridge; populární nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; finanční distrikt Ginza 
s butiky nejluxusnějších světových značek; futuristické Tokijské kongresové cent-
rum vystavěné ze skla a oceli ve tvaru lodi… Návrat na ubytování.
4. den: celodenní výlet za hranice pulsujícího velkoměsta – do atraktivní 
oblasti národního parku Fudži-Hakone zahrnující jízdu vlakem, lodičkou 
i lanovkou. Nenáročná procházka exotickou přírodou s neopakovatelnými vý-
hledy na posvátnou sopku Fudži, která je nejvyšší horou celého ostrovního 
státu a jejíž špička pokrytá sněhem je neodmyslitelnou součástí  reklamních 
prospektů cestovních kanceláří. Odpoledne relaxace v  tradičních termálních 
koupelích Onsen, patřící k oblíbenému způsobu odpočinku místního obyva-
telstva. Večer dokončení prohlídky Tokia: obchodní a administrativní centrum 
Šindžuku s nejrušnějším železničním nádražím na světě a množstvím moder-
ních výškových budov v čele s Tokijskou radnicí, odkud lze z výšky 200 m nad 
zemí vychutnat nádherné večerní panorama; procházka okrskem Kabukičó - 
bývalým doupětem proslulé mafie Jakuza - dnes „vykřičenou“ čtvrtí zábavních 
podniků nejrůznějšího druhu. Návrat na ubytování.
5. den: přejezd do Nikkó (UNESCO), příjemného horského střediska situova-
ného uprostřed prastarých cedrových lesů. Návštěva svatyně Tóšógú zasvěce-
né Iejasu Tokugawa, prvnímu šogunovi tohoto slavného rodu, na jejíž velkole-
pé výzdobě pracovalo po 2 roky na 15 000 řemeslníků. Prohlídka úchvatného 

chrámového komplexu Rinnódži a krásné přilehlé zahrady Šójó-en. Pokračová-
ní k šintoistické svatyni Futarasan s fotogenickým, červeně natřeným můstkem 
Šinkjó. Návrat na ubytování.
6. den: hodinová cesta vlakem do starobylého města Kamakura, bývalé met-
ropole země: socha velkého bronzového Buddhy – Daibucu, který se díky vlně 
tsunami ocitl pod širým nebem (možnost návštěvy útrob 13 m vysoké sochy); 
chrám Hasedera s pozlacenou, 9 m vysokou sochou bohyně milosrdenství vy-
řezanou z  jednoho kusu dřeva; šintoistická svatyně Hačimandžingú – duchovní 
centrum oblasti. Dvouhodinový přejezd slavným Šinkansenem z Tokia do Ósaky.
7. den: celodenní prohlídka Kjóta, historické residence císařů, díky jejichž 
působení se město na dlouhá staletí stalo kulturním a duchovním centrem 
celého japonského souostroví. Při troše štěstí zde potkáte i opravdovou Gejšu 
v kimonu a tradičních dřevácích geta, s tváří bílou jako sníh a drdůlky zdobe-
nými dlouhými dřevěnými jehlicemi. Na vlastní oči se budete moci přesvědčit, 
že Kjóto a jeho okolí je opravdovou pokladnicí historických památek, o čemž 
svědčí fakt, že hned sedmnáct objektů je zapsáno na seznamu UNESCO. Pro-
hlídka chrámů Kijomizudera (tzv. Kláštera čisté vody) a Nanzendži, stejně jako 
„Zlatého“ a „Stříbrného“ pavilónu (působiště zenové sekty Rinzai) obklopené-
ho vysoce ceněnými zahradami. Návrat na ubytování. Večer možnost zhlédnu-
tí folklorního představení ve čtvrti Gion.
8. den: výlet do nedalekého okouzlujícího města Nara s množstvím volně se 
pohybujících srn žebrajících od turistů sušenky. Chrám Tódaidži s největší dře-
věnou budovou na světě ukrývající další z gigantických soch Buddhy. Cestou 
zpět zastávka v chrámu Fénixe, jež je vyobrazen na 10 jenové minci a je spo-
jen s pěstováním speciálního zeleného čaje (možnost ochutnávky a nákupu). 
Podvečerní procházka neobyčejnou, 3 km dlouhou řadou bran zasvěcených 
bohyni Inari (místo natáčení filmu Gejša). Návrat na ubytování.
9. den: dopoledne prohlídka zámku Nidžó, rezidence šogunů s bohatou 
vnitřní výzdobou. Přejezd rychlovlakem Šinkansen do Himedži se samu-
rajským hradem, který je nejzachovalejší středověkou památkou v Japonsku. 
Nachází se v krásném přírodním prostředí a ve svém exteriéru kombinuje jak 
zdobné, tak obranné prvky. Právem se tato stavba stala filmovou kulisou sním-
ků jako Poslední Samuraj, Ran či jedné z Bondovek. Návrat na ubytování. Pro-
cházka noční Ósakou. Nocleh.
10. den: návštěva Ósaky, významného přístavu na poloostrově Honšú (dominanta 
města - futuristický mrakodrap Umeda s otevřeným vyhlídkovým ochozem pří-
stupným po eskalátorech vedoucích ze sousední věže; Ósacký hrad s muzeem 
dokumentujícím dějiny města; ochutnávka vyhlášených specialit ve čtvrti Namba; 
procházka „retročtvrtí“ Šinsekai…). Transfer na letiště. Ve večerních hodinách odlet 
přes Dubaj zpět do ČR (doba čekání na přestupu cca 4 hod.).
11.den: přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

JAPONSKO
KRÁSY OSTROVNÍHO CÍSAŘSTVÍ

Některé symboly Japonska zná už dnes každý – jistě jste už ochutnali 
tradiční japonské suši, možná jste zkoušeli pěstovat bonsaje anebo jste 
si vyzkoušeli i některý z japonských bojových sportů? Císařský ostrovní 
stát je však nabízí mnohem více, pojďte tedy objevit i další poklady, kte-
ré Japonsko nabízí. Budete užasnout nad rychlostí, jakou se žije v Tokiu. 
Zjistíte, proč básnici již od středověku opěvují krásu města Kjóto. A ur-
čitě podlehnete kouzlu sopky Fudži, která s půvabem japonské geishy, 
vévodí celé této nádherné zemi.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Tokio a Ósaka – Praha (Emirates), veškerou do-
pravu a transfery dle programu (mezi městy je přeprava zajištěna vlaky a supe-
rexpresy Šinkansen; během prohlídek měst se využívá MHD), 8x ubytování 
v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 8x snídani (zpravidla 
formou bufetu; se zajištěním dalšího stravování během zájezdu bude nápo-
mocen průvodce – ochutnávat budete moci místní speciality i využívat služeb 
zavedených fast food řetězců), průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně 
poplatku za odbavené zavazadlo 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů dle 
programu cca 100 USD

Poznámka: letecká přeprava v úseku Praha – Dubaj a Dubaj – Praha je realizo-
vána Airbusem A380 společnosti Emirates Airlines

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 12

Termíny Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

09.05. – 19.05. 64.990

29.05. – 08.06. 64.990
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1. den: ve večerních hodinách odlet z Prahy přes Istanbul do Číny (doba čekání 
na přestupu cca 3 hod.). 
2. den: odpoledne přílet do čínské metropole Pekingu. Transfer na ubytování
3. den: procházka centrem Pekingu, jehož srdce tvoří náměstí Nebeského 
klidu o rozloze 40 ha s mauzoleem Mao Ce-tunga uprostřed. Prohlídka tzv. 
Zakázaného města, bývalého reprezentativního sídla panovníků zapsaného 
na seznamu UNESCO. Návštěva Chrámu nebes z roku 1420, ve kterém se císař 
dvakrát ročně modlil za dobrou úrodu. Návrat na ubytování.
4. den: celodenní výlet do severní části Pekingu. Zastávka u legendární Velké 
čínské zdi, která jako obrovský kamenný hrad střežila říši před vetřelci (výstup 
na hradby). Odpoledne prohlídka jedné z hrobek Dynastie Ming (seznámení 
s čínskými pohřebními rituály). Procházka malebnou Cestou duchů lemova-
nou mramorovými sochami reálných i bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří 
měli v posmrtném životě císaře ochraňovat. Návrat na ubytování.

5. den: návštěva Lama Temple, největšího a nejvýznamnějšího kláštera tibet-
ského buddhismu ve vnitřní Číně, prohlídka Letního paláce, romantického 
místa ukrytého v zeleni na břehu jezera Kunming (rekreačního sídla císařského 
dvora). Největší atrakcí celého areálu o rozloze přes 290 ha je 8.000 jedineč-
ných kreseb v 750 m dlouhém zastřešeném koridoru. Projížďka rikšou starou 
zástavbou Pekingu, tzv. Hutongy - čtvrtí nízkých domků, které i přesto, že jsou 
dnes často sevřeny obrovskými mrakodrapy, evokují atmosféru venkova. Pře-
jezd nočním vlakem do Si-Anu.

ČÍNA
TO NEJLEPŠÍ Z ČÍNY

Přestože Čínu není nutné představovat (každý již někdy slyšel o Velké 
čínské zdi, Pekingu, Šanghaji či o Mao Ce-tungovi), avšak jen málo lidí 
opravdu zná, jaká dnešní Čína je. Věděli jste třeba, že Šanghaj zbohatla 
na prodeji opia? Nebo že Číňané říkají Pekingu „Nachové město“? A jak 
je vlastně dlouhá Velká čínská věž? Poznat nejlidnatější zemi na světě 
není vůbec snadné, a proto jsme Vám připravili – to nejlepší z Číny

Cena zahrnuje: letenku Praha – Peking a Šanghaj – Praha, 2x jízdenku na noč-
ní vlak dle programu, dopravu klimatizovaným autokarem, 6x ubytování v ho-
telu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 
2x ubytování v nočním vlaku (4 lůžková kupé), 8x snídani, 9x večeři nebo oběd, 
českého a místního průvodce, vstupné dle programu, letištní a bezpečnostní 
taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vízum do Číny 1.900,- Kč (vyřizuje CK), 
povinné „spropitné“ cca 30 USD/os.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

05.05. – 15.05. 39.990

6. den: příjezd v ranních hodinách, ubytování. Prohlídka města Si-an, měst-
ského historického muzea dokumentujícího úroveň civilizace v oblasti Žluté 
řeky.  Návštěva Velké pagody divokých husí - buddhistického klášterního 
komplexu a muzea výstavby městských hradeb, které se svou délkou a zacho-
valostí řadí mezi celosvětové unikáty (výstup na hradby). Prohlídka atraktivní 
Hrobky císaře Jingdi představující miniaturu království s hliněnými sochami 
členů dvora. Nocleh. 

7. den: program v oblasti hrobky prvního čínského císaře: zastávka v matriar-
chální neolitické vesnici Banpo a návštěva jedné z nejvýznamnějších čínských 
památek, tzv. Terakotové armády (více než 8.000 soch vojáků, koní a vojen-
ských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném životě). Přejezd nočním 
vlakem do Šanghaje.
8. den: v ranních hodinách příjezd do Šanghaje. Ubytování. Prohlídka nábřeží 
Bund, malebného korza na břehu řeky Huangpu, které je památkovou rezerva-
cí honosných budov evropského stylu z počátku minulého století. Procházka 
po Nankingské třídě (nejznámější obchodní tepna města) a plavba lodí po řece 
(kontrast staré a hypermoderní zástavby města v oblasti Pudong). Nocleh.

9. den: výlet do starobylého města Su-čou přezdívaného Benátky východu 
(prohlídka Zahrad mistra rybářských sítí). Cestou zpět návštěva malebného 
vodního města Tongli nazývaného „Muzeum čínské historie“ s typickými ka-
mennými mosty a nezapomenutelnou atmosférou. Projížďka lodí po kanálu. 
Návrat zpět do Šanghaje. Nocleh.
10. den: dokončení prohlídky Šanghaje: Chrám Jadeitového Buddhy, stará čínská 
čtvrť, zahrada Jü Jüan. Transfer na letiště (fakultativně rychlovlakem Maglev).
11. den: přílet přes Istanbul do Prahy v ranních hodinách (doba čekání na pře-
stupu cca 2 hod.).
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Peking – Zakázané město
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Suzhou

Peking

Velká pagoda divokých husí
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THAJSKO - KAMBODŽA
pobytově-poznávací zájezdy (2018)

Prožijte nevšední výpravu do Thajska a poznejte zemi, která je velmi ob-
líbenou dovolenkovou destinací pro cestovatele z celého světa. Odpočí-
vejte na krásných thajských plážích a relaxujte pod dohledem všudypří-
tomného Buddhy. Kromě thajského království objevíte i během tohoto 
zájezdu i sousední království – Kambodžu. Symbolem této země jsou 
pozůstatky chrámu Angkor Vat ze 12. století, který odkazuje na slavnou 
historii mocné khmerské říše.

1. den: odlet z Prahy s přestupem do Bangkoku.
2. den: přílet do thajské metropole Bangkoku. Transfer na ostrov Koh Chang, 
který je největším ostrovem severovýchodní části Thajska, cca 30 km dlouhý 
a 14 km široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá převáž-
ně jemný písek, zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. 
Ubytování u jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova - ve středisku 
Khlong Prao.
3. - 7. den: pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko samotné, stejně jako celé 
západní pobřeží nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit 
(potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízdu na slo-
nech, mořský kayaking, lodní výlety po okolních ostrovech…)
8. den: odjezd do Kambodži. Odpoledne ubytování v kambodžském Siem 
Reapu.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Bangkok – Praha, dopravu klimatizovaným 
mikrobusem, 11x ubytování v Chai Chet Resortu na ostrově Koh Chang cca 20 
m od pláže (2 lůžkové klimatizované pokoje standard beach s možností přistýl-
ky, minibarem a vlastním sociálním zařízením), 3x ubytování v kambodžském 
Sieam Reapu (2-lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky, minibarem 
a vlastním sociálním zařízením), 14x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní 
taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, „spropitné“ a vstupné v Kambodži (cca 
50 USD), vízum do Kambodži – 1.000 Kč (vyřizuje CK), případné vízum do 
Thajska (aktuálně bezvízový styk)
Pozn.: *) možné změny termínů (upřesnění v létě 2017) viz www.quicktour.cz
Příplatek: ubytování v Coconut Beach Resortu 1.500,- Kč/os./zájezd
fakultativně lze na první 2 noci zajistit ubytování v Bangkoku a absolvovat pro-
hlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem (pobyt na Koh Changu se tím 
zkrátí o 2 noci) – příplatek 1.900,- Kč/os. včetně vstupného

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Termíny Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

15.01. – 31.01.2018 * 39.990

30.01. – 15.02.2018 * 39.990

9. den: návštěva jižní části Angkor Tom, bývalé metropole království Angkor. 
Prohlídka jednoho z nejpozoruhodnějších chrámů tohoto dávného města – 
Bayon Temple (54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena čtyřmi obli-
čeji směřujícími do čtyř hlavních světových stran) a dalších architektonických 
skvostů: Bapoun Temple, Terrace of the Elephant, Terrace of Leper King, Royal 
Enclosure, Women and Men Pond. Odpoledne návštěva chrámu Prohm Tem-
ple, původně buddhistického kláštera, kde v době největší slávy žilo na 12 000 
mnichů (vystavěno roku 1186 králem Jayvarmanem VII.). V podvečer prohlídka 
monumentálního Angkor Watu – největší náboženské stavby světa. Návrat 
na ubytování.
10. den: výlet lodí po Tonle Sap, nejrozlehlejším sladkovodním jezeře jihový-
chodní Asie spojený s  prohlídkou plovoucí vesnice dokumentující život do-
morodců. Exkurze do dílny na zpracování hedvábí. Odpoledne návštěva trhů 
v Siem Reapu. Návrat na ubytování.
11. den: transfer zpět na ostrov Koh Chang. Ubytování.
12. - 15. den: relaxace na ostrově Koh Chang. Nocleh. 
16. den: odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den: přílet do Prahy.

THAJSKO

chrám Bayon

Angkor Wat
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1. den: večer odlet z Prahy s přestupem v Istanbulu do Saigonu (doba čekání 
na přestupu cca 3 hod.).
2. den: v  odpoledních hodinách přílet do kosmopolitního města Saigon. 
Transfer na ubytování. Nocleh.
3. den: návštěva pověstného podzemního labyrintu tunelů Cu Chi vystavě-
ných jako tajná bojová základna Vietkongu a skladiště v  týlu nepřítele za vi-
etnamsko-americké války. Odpoledne prohlídka nejvýznamnějších památek 
bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovusjedno-
cení na Ho Či Minovo město (cihlová katedrála Notre Dame z konce 19. stol.; 
koloniální budova pošty; Palác sjednocení, jehož dobytím v roce 1975 byl za-
počat pád celého Jižního Vietnamu; Muzeum válečného dědictví; hustá spleť 
uliček čínské čtvrti Cho Lon s historickou tržnicí Binh Tay). Návrat na ubytování.
4. den: výlet do Delty Mekongu, nejúrodnější oblasti země na největší řece 
jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha ramen propojených umělými 
kanály. Přejezd autokarem do města My Thoi. Výlet lodí po Mekongu podél 
několika ostrůvků se zastávkou na Ostrově jednorožce (projížďka na dřevěné 
kánoi úzkým kanálem ukrytým ve stínu kokosových palem, ochutnávka koko-
sového cukroví, rýžového vína i čerstvého tropického ovoce, exkurze do včelí 
farmy). Ubytování v Can Tho.
5. den: návštěva plovoucího trhu Cai Rang patřící k nejsilnějším zážitkům z celé-
ho zájezdu. Náklad lodí je zde obvykle označen malým vzorkem zboží zavěšeným 
na bambusové tyči či stěžni a i když převládá ovoce a zelenina, tak k dostání je 
zde prakticky vše, co běžný obyvatel delty potřebuje k životu. Exkurze do výrobny 
rýžových nudlí a zastávka v manufaktuře na zpracování rýže, která zde dozrává až 
třikrát ročně. Přesun autobusem do Saigonu a večerní přelet vnitrostátní linkou 
do Da Nangu. Krátký transfer na ubytování do okouzlujícího kupeckého městečka 
Hoi An (UNESCO), jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný ob-
chodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké Evropy. Nocleh.
6. den: půldenní výlet do My Son, k působivému areálu s ruinami hinduistických 
čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesněných kopců. Odpoledne 
návrat do Hoi An, jednoho z  nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou 
atmosférou, jehož symbolem je Japonský zastřešený most z 16. stol. Procházka 
malebnými uličkami s  více než 200 let starými domy zámožných obchodníků 
ukrývajícími zajímavé sbírky starožitností a rodinné památky. Nocleh.
7. den: volné dopoledne v Hoi An Po obědě zastávka v tzv. Mramorových ho-
rách představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními 
chrámy (možnost výstupu na některou z vyhlídek). Panoramatická jízda průsmy-
kem Hai Van vedoucí Pohořím moře a mraků porostlým neprostupnou vegetací 
(pěkné výhledy na záliv Da Nang a písečné pláže Lang Co). Ubytování v Hue.
8. den: prohlídka císařského města Hue (UNESCO), sídelního města mocné dy-
nastie rodu Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní - Thien 
Mu pocházející z roku 1601. Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga situo-
vané uprostřed nádherné zahrady. V odpoledních hodinách návštěva majestátní 
pevnosti z 19 stol., na jejíž stavbě se podílelo 30 000 dělníků po dobu dlouhých 
38 let. Součástí ohromného komplexu (celkový obvod zdí činil 10 km) je Císařské 
město inspirované čínskými vlivy s vlastním vodním příkopem i pozůstatky Za-
kázaného purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a panovníkovy 
konkubíny. V podvečer návštěva tržnice Dong Ba „přetékající“ ovocem, zeleninou, 
rybami, ale i záplavou dalšího zboží. Návrat na ubytování.

9. den: po snídani přelet do Hanoje, motorkami přeplněného hlavního města 
Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost dějin se socialistic-
kou přítomností: pochmurně impozantní Ho či Minovo mauzoleum oslavující 
kult zakladatele Vietnamu; Pagoda jediného sloupu; Chrám literatury - nejuctí-
vanější konfuciánský chrámový komplex města a historicky nejvýznamnější 
centrum vzdělávání. Ubytování.
10. den: průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými rýžovými 
poli a pasoucími se vodními buvoly. V poledních hodinách nalodění na výlet-
ní loď. Vyhlídková plavba zátokou Ha Long (UNESCO) s úchvatnými, z moře 
vystupujícími vápencovými skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř 
dvou tisíc. Zastávka v jeskyni Hang Sung Sot zakončená výstupem k altánku 
s úžasným pohledem na početnou flotilu džunek kotvících hluboko pod vámi. 
Pokračování podél autentických rybářských vesnic s možností projížďky na ka-
jaku. Nocleh na palubě lodi.
11. den: pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou v jesky-
ni Luon a podél nesčetných ostrůvků s pohledy na neobyčejné přírodní scenérie 
„Dračí zátoky“. V poledních hodinách opuštění lodi a transfer na ubytování v Ninh 
Binh. Cestou krátká exkurze do keramické dílny ve vesnici Dong Trieu.
12. den: prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se socha-
mi dávných králů zahalenými v hustém, dusivě vonném oblaku kadidlového 
kouře. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou s krasovými kopečky a foto-
genickými rýžovými políčky až k trojici populárních jeskynních chodeb Tam 
Coc. Návštěva jeskynní pagody BIich Dong. Transfer busem zpět do Hanoje. 
Ubytování. Večer zhlédnutí tradičního představení vodních loutek sestávající 
z krátkých scének ze života obyvatel a historie země. Nocleh.
13. den: v Hanoji projížďka rikšami starou čtvrtí s hustou spletí kupeckých 
uliček a nakažlivou atmosférou; legendární Jezero navráceného meče s tzv. 
Želví věží a Chrámem Nefritové hory umístěnými na romantických ostrůvcích. 
Odlet z Hanoje ve večerních hodinách.
14. den: přestup v Istanbulu (doba čekání na přestupu cca 3 hod.). Přílet do 
Prahy v ranních hodinách.

VIETNAM
VIETNAM
Objevte krásu přírody a historické bohatství této části jihovýchod-
ní Asie. Poznáte, jak milí a přátelští jsou místní lidé. Nejznámější pa-
mětihodností je císařské město Hue, okouzluje ale i kupecké městečko 
Hoi An (kdysi velmi důležitý obchodní přístav). Žádná cesta do Vietna-
mu by nebyla kompletní, kdybyste neochutnali výbornou vietnamskou 
kuchyni a neprojeli se rikšou uličkami hlavního města Hanoi.
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Cena zahrnuje: mezinárodní letenku Praha–Saigon a Hanoi–Praha, vnitrostát-
ní letenku Saigon–Da Nang a Hue–Hanoj, dopravu klimatizovaným autoka-
rem, 10x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním so-
ciálním zařízením), 1x ubytování na lodi (2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním 
zařízením), 11x snídani, 6x oběd nebo večeři, českého a místního průvodce, 
letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, vstupné 
dle programu

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, „spropitné“, vízum do Vietnamu 1.400,- Kč 
(vyřizuje CK) 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

08.03. – 21.03. 49.990

Japonský most

Ho Či Minovo Město (Saigon)
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1. den: odlet v  cca 16 hod. z  Prahy do Dubaje (přílet okolo půlnoci). Krátký 
transfer na ubytování.
2. den: odlet z Dubaje v cca 12 hod. Přílet do Colomba v cca 18 hod. Transfer 
na ubytování do nedalekého přímořského letoviska Negombo. Nocleh.
3. den: návštěva sloního sirotčince Pinnawala založeného původně pro 
mláďata, která přišla o matku, bez níž by v džungli jinak zahynula. Největším 
zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů, kdy je početné stádo 
chobotnatců hnáno úzkou uličkou k místní řece a zpět. Odpoledne zastáv-
ka v městečku Dambulla – prohlídka pozoruhodného jeskynního komplexu 
skalních chrámů z 1. stol. př. n. l. s více než stovkou soch Buddhy a unikátními 
nástěnnými malbami (UNESCO). Ubytování.

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

31.03. – 13.04. 58.990

Cena zahrnuje: letenku Praha – Colombo - Male – Praha (letecká společnost 
Emirates), dopravu klimatizovaným minibusem, transfer lodí na atol a zpět, 7x 
ubytování s polopenzí v hotelu*** na Srí Lance, 4x ubytování s plnou penzí na 
Maledivách, 1x ubytování se snídaní v Dubaji (2 lůžkové klimatizované pokoje 
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), místního a českého prů-
vodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, 
všechny místní daně a poplatky

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, „spropitné“, vstupné dle programu (cca 
200 USD), vízum na Srí Lanku – 1.000 Kč (vyřizuje CK) 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

SRÍ LANKA - MALEDIVY
SRÍ LANKA A MALEDIVY
pobytově-poznávací

Srí Lanka zažívá strmý nárůst zájmu ze strany cestovatelů a není se 
čemu divit. Země skýtá četné přírodní krásy, na každém rohu narazíte 
na sochu sedícího nebo ležícího Buddhy a je plná „exotických“ zvířat. 
Symbolem Srí Lanky jsou čajové plantáže a sloni. Hříchem by bylo ne-
ochutnat místní vynikající kuchyni, která je příbuzná se sousední Indií. 
A po příjemně náročném programu si zasloužíte pár dní odpočinku na 
Maledivách – korálových atolech v Indickém oceánu.

4. den: prohlídka další z památek zapsaných na seznamu UNESCO - pozůstat-
ků starověkého města Anuradhapura, bývalého politického a náboženského 
centra ostrova: Sri Maha Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na 
světě vypěstovaný z „řízku“ stromu, pod kterým dosáhl Buddha osvícení; po-
zůstatky 1.600 sloupů kdysi monumentálního devítipatrového paláce Brazen; 
chrám Jetavanarama – údajně největší cihlová stavba světa; to vše umístěné 
v rozlehlých zahradách s důmyslným systémem zavlažovacích kanálů a vod-
ních nádrží. V podvečer výstup k bývalému královskému paláci, pevnosti zbu-
dované na temeni žulové „Lví“ skály Sigirya vyzdobené úchvatnými freskami 
a vyčnívající 200 m vysoko nad okolní džunglí. Návrat na ubytování.
5. den: návštěva archeologického areálu Polonnaruwa – druhého největšího 
starobylého města v zemi. Odpoledne fakultativně projížďka jeepy NP Minne-
riya, který je domovem divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha dru-
hů ptáků. Návrat na ubytování.

6. den: zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. Návštěva za-
hrad s  exotickým kořením v  Matale (ukázka pěstování, zpracování a využití 
v ájúrvédské medicíně, možnost nákupu). Pokračování do Kandy, původního 
hlavního města malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného 
jezera. Prohlídka chrámu, ve kterém je uložen Buddhův zub - jedna z nejcen-
nějších buddhistických relikvií. Ubytování. Večer fakultativně možnost zhléd-
nutí folklórního představení. 
7. den: procházka královskou botanickou zahradou Peradeniya založenou 
králem Sinhalem, která patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda 
hornatou krajinou čajových plantáží a mohutných vodopádů až do městeč-
ka Nuwara Eliya vystavěného v anglickém stylu. Cestou návštěva továrny na 
zpracování vyhlášeného cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.

8. den: výlet do národního parku Hortonské pláně, ležícího více než 2.000 m 
nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou porostlou vyso-
kou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále kolem vodopádů až k majestát-
nému, téměř 1.000 m vysokému skalnímu srázu přezdívanému Konec Světa 
s krásným výhledem do dalekého kraje. Přejezd na ubytování do Colomba. 
9. den: návštěva Colomba, moderní metropole Srí Lanky s výškovými budova-
mi, ale i pozůstatky britské koloniální architektury. Večerní přelet na Maledivy. 
Transfer člunem na ubytování (cca 45 min.).
10. - 12. den: pobyt s plnou penzí ve Fun Island Resortu (www.funislandmal-
dives.com), okouzlujícím palmovém ostrůvku s  jemným bílým pískem a prů-
zračně čistou vodou s bohatým podmořským životem. Možnost šnorchlování 
či lodního výletu na sousední atoly. 
13. den: transfer lodí na letiště v Male.
14. den: přílet přes Dubaj do Prahy v časných odpoledních hodinách (doba 
čekání na přestupu cca 7 hod.).
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Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmánech Le Tribors a Silvers Sands Studios 
bez stravy, letecká přeprava na trase Praha-Istanbul/Dubaj-Mauricius a  zpět 
vč. všech tax., transfery letiště-hotel-letiště, 5 výletů dle programu, českého a 
místní průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 890,-Kč, vstupné do navště-
vovaných památek, jízdné lodí atd. 
 
Doporučené kapesné na vstupy: 100 EUR

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 14

MAURICIUS
OSTROV MAURICIUS
perla Indického oceánu 
s okouzlujícími plážemi
pobytově – poznávací zájezd

Mauricius je zelený ostrov uprostřed Indického oceánu, který nadchne 
každého návštěvníka. Není zde žádná masová turistika, ani znečištění 
přírody. Nepotřebujete vstupní víza, ani žádné očkování. Je to oáza kli-
du, ostrov, který si oblíbili obdivovatelé přírodních atrakcí, gurmáni, mi-
lovníci opalování i sportovci. Pláže patří k nejcennějším pokladům os-
trova. Většina pobřeží je ohraničena korálovým útesem, který odděluje 
vody oceánu od klidných pobřežních lagun, které jsou lemované zlatý-
mi plážemi s jemným pískem a kokosovými palmami.

1. den: odlet z Prahy s přestupem v Istanbulu nebo Dubaji a dále let na Mauricius 
2. den: přílet na letiště v Mahébourgu, transit mikrobusem na místo ubytová-
ní – cca 50 km na západní pobřeží ostrova – středisko Flic en Flac.
3. den: celodenní odpočinek na místních rozlehlých bílých plážích ve stínu 
palem a hájů přesličníků.
4. den: celodenní výlet mikrobusem na jihozápad ostrova. Pobřežní silni-
ce přes Tamarin (luxusní hotelové resorty, oblast solných odpařovacích jezer), 
La Preneuse (pozůstatky pobřežního opevnění), Grande Riviére Noire (rybář-
ská osada s mangrovými močály), dále se cesta začne prudce zvedat do hor-
natého vnitrozemí. Bujnou tropickou vegetací se projíždí k bráně přírodního 
parku Chamarel. K vidění jsou obrovské želvy, ananasové plantáže a pestrý 
svět květeny. Zastávka u stometrového vodopádu, vyhlídky. Přesun na polo-
ostrov Le Morne, zde se nalézá 4 km „top“ pláží ostrova pod majestátní 556 m 
vysokou horou Morne. Čas na koupání. 
5. den: volný den pro vlastní rekreaci. Silvestr (program bude upřesněn na webu)
6. den: Nový rok - volný den 
7. den: výlet do hlavního města Port Louis. Prohlídka moderního multikul-
turního města včetně poštovního muzea s  legendární známkou. Návštěva 
tržiště a pobřežní kolonády s vládní budovou a četnými památníky. K vidění 
jsou všude budovy z koloniálního období a chrámy zdejších komunit. Násled-
ně přesun do královské botanické zahrady Pamplemousses. Kromě přehlídky 
mnoha druhů exotických palem, stromů, orchidejí, jsou zde i obrovské lekníny 
Victoria amazonica. 

Doporučené výlety v době volného programu: 
individuálně místní dopravou sousední přírodní park se safari Casela. 
Tady můžete na 250 ha plochy zažít i procházku se lvy, projížďku na koních 
či velbloudech, děti mohou krmit papoušky a jiná zvířata. Adrenalinové 
atrakce nabízí canyoning, via ferrata či přechod „nepálského mostu“. Milov-
níci šnorchlování si mohou na místě zamluvit výlet za delfíny.
Místním busem dojedete do nedalekého moderního obchodního centra 
Cascavelle.

Ubytování: apartmánový komplex Le Tribord a Silver Sand se skládá 
z apartmánů, kdy každý apartmán má 2 ložnice se 2 lůžky, koupelnu/WC, obý-
vací místnost se sedací soupravou a plně vybavenou kuchyní. WiFi je v ceně 
ubytování. Apartmány mají balkon nebo terasu. Ubytování je bez stravování. 
V blízkosti ubytování je možnost stravování všeho druhu.

Další nabídku ubytování včetně možnosti ubytování v hotelu najdete 
na webových stránkách www.quicktour.cz

Termín
Cena za os. 

při obsazení 
apartmánu 4 os.

Cena za os. 
při obsazení 

apartmánu 3 os.

Cena za os. 
při obsazení 

apartmánu 2 os.
27.12.17 - 07.01.18 39.590 41.590 44.590

8. den: výlet mikrobusem do oblasti centrální plošiny – národní park Black 
River Georges. Přes Curepipe, Floréal k  poutnímu místu hinduistů – jezero 
Grand Bassin – s unikátními chrámy. Jde o jezero sopečného původu, které 
ročně navštíví cca půl miliónu hinduistů s obětními dary, 2. nejposvátnější mís-
to mimo Indii. Zpět pojedeme přes Plaine Champagne kolem vodopádů Rivi-
ére Noire Falls přes Chamarel do Flic en Flac.
9. den: volný den 
10. den: výlet s koupáním na východním pobřeží – pláže Belle Mare, případ-
ně lodí z  Trou dÉau Douce na pláže ostrovů Íle aux Cerfs (loď za příplatek). 
Cestou vnitrozemím k vidění jsou třtinové plantáže, sady citrusů, banánovníků 
a liči. Možnost zastávky např. v Centre de Flacq k nákupu suvenýrů či textilu.
11. den: dopoledne volno, ukončení pobytu a transfer na letiště k odbavení 
a odlet
12. den: přílet do ČR, s mezipřistáním v Istanbulu/Dubaji.
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V hotelu Orchidea nabízíme také balíčky s vlastní dopravou. 
Více na www.quicktour.cz

WELLNESS ZÁJEZDY

Termíny Osoba 
ve 2-lůžk. pokoji

Dítě do 10 let
na přistýlce

Dítě 10-12 let 
na přistýlce

13.04.–16.04. 5.990 4.190 4.990

16.11.–19.11. 5.990 4.190 4.990

SLOVINSKO
RESORT VIVAT TERME
Moravské Toplice – relax pobyt s výlety
Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – lázní Moravské Toplice. Zdejší 
prameny byly objeveny v 50. letech minulého století čirou náhodou při hledá-
ní ropy. Místo ropy z pokusných vrtů vytryskla z hloubky 1.500 m horká voda, 
která dala vzniknout dnešnímu modernímu lázeňskému komplexu.
Hotelový komplex Terme Vivat je s přímým vstupem do bazénů a hotelo-
vého wellness, klienti mohou využívat hotelové sauny, fitness a cvičit aquaae-
robik. Příjemné 2-lůžkové pokoje superior (s možností přistýlky) jsou s vlastním 
sociálním zařízením, TV a klimatizací.

1. den: odjezd v 0,15 hod. z Prahy, příjezd do Slovinska, jeskyně Jama 
Pekel (krápníková jeskyně s dravou podzemní říčkou a vodopádem), prohlíd-
ka zříceniny kláštera Žička Kartuzia pod svahy Pohorie. Po poledni příjezd 
do Moravských Toplic a ubytování v hotelu, odpolední relaxace u bazénů 
s termálními vodami: s bílou vodou (blahodárné účinky na pohybové ústrojí) 
a černou vodou (jedinečná voda s příměsí ropy má léčebné účinky na kožní 
problémy). Večeře formou bufetu
2. den: celodenní lázeňský relax, fakultativní půldenní výlet: Dobrovnik 
– pěstírna orchidejí a Lendava - konstrukčně ojedinělé vinárium, kterou je roz-
hledna 53,5 metrů vysoká s překrásným výhledem na vinné tratě. Pod rozhled-
nou příjemné posezení s možností degustace vína.
3. den: celodenní lázeňský relax; fakultativní půldenní výlet: odjezd 
do  obce Ižakovci a „Ostrov lásky na řece Muře“, který se proslavil nejen 
díky milostným dostaveníčkům vrchnosti, ale také díky unikátnímu plovoucí-
mu (a dodnes funkčnímu) plovoucímu mlýnu, krátká plavba přívozem po řece 
Muře, u kterého je i malé muzeum řeky Mury. Filovci - návštěva keramické 
dílny, která se zabývá mj. užitkovou Prekmurskou keramikou. Možnost nákupu 
forem na pečení a jiných hrnčířských výrobků.
4. den: po snídani dopolední koupání v lázních, po ukončení pobytu v lázních 
se zastavíme ve vesnici Bogojina s farním kostelem, který je jednou z nejvý-
znamnějších staveb architekta Plečnika, odjezd do ČR, návrat před půlnocí

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelovém komplexu Terme Vivat, 3x polopenzi for-
mou bufetu, dopravu busem, průvodce, 4-denní vstup do areálu Terme Vivat

Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 30 EUR), jedno-
lůžkový pokoj (1.490,-Kč) a komplexní cestovní pojištění 136,- Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice, Brno

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Orchidea Hotel **** v Lipótu leží v severozápadní části Maďarska v ob-
lasti Szigetköz, mezi městem Györ a lázněmi Mosonmagyaróvár. Největší atrak-
cí hotelu je  vnitřní a venkovní bazén. Místní teplá voda vyvěrá z  hloubky 
2.200 m a je v základě 65 °C (ochlazuje se v zimě na příjemných 37-39 °C, v létě 
má teplotu 35-36 °C). Tato léčivá sodno-uhličitanová voda s nízkou tvr-
dostí je vhodná na léčbu kloubů, páteře a je vhodná na rehabilitaci po 
úrazech.
Ubytování: Stylový hotel nabízí 31 pokojů (dvou- až čtyřlůžkových). Klima-
tizované pokoje jsou vybaveny koupelnou a fénem, minibarem, TV, sejfem 
a některé i balkónem.
Wellness: v provozu od 7:00 do 23:00 hod. Hostům je k dispozici vnitřní bazén 
s chrliči vody, proudovými tryskami (možnost zahrát si šachy a dámu). Ve vnitř-
ním areálu jsou 4 typy infrasaun, finská sauna a fitness posilovna. Za příplatek 
lékařské procedury, kosmetiku, kadeřnictví a solárium.
Aktivní relaxace: půjčování jízních kol, možnost využití vyhřívaného fotbalo-
vého hřiště, v roce 2017 přibude v areálu fotbalového hřiště budova s využitím 
na futsal a házenou a v zázemí posilovna ve fitness centru. Klienti si mohou 
zahrát v hotelu billiard a venku badminton, stolní tenis a tenis. Hotel sám také 
organizuje výlety a exkurze (více informací o aktuálním programu na recepci).
Ve vesnici Lipót je také celoročně otevřené Termální a Zážitkové koupaliště 
Lipótfürdö s bazény a tobogány (na ploše 350 m2)
Stravování: formou all inclusive (snídaně, oběd a večeře formou bohatého 
bufetu, odpolední svačina, cena zahrnuje nabídku nápojů od 11:00 do 22:00 
hodin: nealko nápoje, džusy, čaj, kávu, domácí víno (bílé, růžové, červené), pivo 
Borsodi, místní pálenka. Jednou týdně káva a zákusek v blízké pekárně Lipót.

Termíny
Cena za osobu
ve 2-lůžkovém 

pokoji

Cena za dítě  
do 10 let

na přistýlce

Cena za dítě  
10-13 let

na přistýlce
23.03. – 26.03. 5.690 4.290 4.990

28.09. – 01.10. 5.690 4.290 4.990

Dítě do 3 let platí pouze 1.990,- Kč za pobyt.

MAĎARSKO - LIPÓT
wellness hotel Orchidea **** 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x stravování all inclusive (viz výše), vstup do 
bazénů, saun a posilovny, WiFi připojení po celém hotelu, župan, dopravu au-
tobusem, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (136,- Kč/os.), turistickou taxu 
(platí osoby starší 18ti let na místě cca 1,30 € /noc), vstupné do Lipotfurdö, 
příplatek za jednolůžkový 1.000,- Kč

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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WELLNESS ZÁJEZDY

Program:
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, po poledni příjezd do lázní, odpolední 
relaxace, fakultativně možná podvečerní procházka s průvodcem do historic-
kého centra města (výklad o památkách a místních zajímavostech), večeře
2. den: snídaně, celodenní relaxace v  lázních, večer tzv. „kulinářská večeře“ 
s představením místních specialit za doprovodu živé hudby
3. den: po snídani celodenní relaxace v lázních, večeře, poté fakultativní roz-
loučení s lázněmi v typickém stylu – posezení nad sklenkou výborného ma-
ďarského vína v místní „csárdě“
4. den: snídaně, vyklizení pokojů, cesta směr ČR

MAĎARSKO
LÁZNĚ MOSONMAGYÁROVÁR
Thermal hotel ***
Thermal hotel Mosonmagyárovár***+
leží v severozápadní části Maďarska v oblasti Szigetköz. Hotel má příjemné okolí, 
ať už nedaleké historické centrum města s mnoha památkami a pozůstatky stře-
dověkého opevnění nebo 50 m vzdálené termální lázně. Je zde také dostatek ze-
leně a okolí města je protkáno sítí cyklostezek. Největším lákadlem je samozřejmě 
místní termální voda, která se právem řadí mezi nejúčinnější léčivé vody v Evro-
pě. Termální lázně spolu s bazény jsou otevřeny celoročně a nabízí jak možnost 
relaxace, tak i léčebné kúry. Hotel sám také klade hlavní důraz na udržování zdraví 
a regeneraci těla (široká škála procedur, masáží i wellness vyžití).

Ubytování: hotel nabízí 44 pokojů s možností jedné přistýlky. Každý pokoj se sklá-
dá z předsíně, ložnice a koupelny s fénem, samozřejmostí je individuálně nastavi-
telná klimatizace, LCD TV, telefon, minibar a sejf. Většina pokojů s balkónem.
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu), místní 
restaurace nabízí hlavně typickou maďarskou kuchyni, kde nechybí ani gastro-
nomické speciality.
Wellness: ke kvalitní relaxaci přispívá finská sauna, jacuzzi, za poplatek kosme-
tika, pedikúra, manikúra a kadeřnické služby.

Cena zahrnuje: 3 x ubytování s polopenzí (bufetová snídaně a večeře výběr z 
menu), 2-denní vstup do termálních lázní a bazénů (vždy jednorázový vstup), mož-
nost soukomého využívání hotelového wellness (finská sauna, jacuzzi) – nutné re-
zervace na recepci, WiFi zdarma, doprava autobusem, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 136,- Kč/os., pobytovou taxu 
1 EUR/os./noc (pouze dospělé osoby), extra vstupenka do termálních lázní 
(dospělí 10,5 EUR/vstup, děti a studenti od 6 do 18 let 7 EUR/vstup), příplatek 
za jednolůžkový pokoj 1.390,- Kč.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termíny
Cena za osobu
ve 2-lůžkovém 

pokoji

Cena za dítě  
do 6 let

na přistýlce

Cena za  
dítě 6-12 let
na přistýlce

23.03. – 26.03. 5.690 1.990 4.290
28.09. – 01.10. 5.990 1.990 4.290

Další možnosti balíčků jsou k dispozici na www.quicktour.cz

Cena na osobu zahrnuje:
 5 x ubytování s polopenzí (bufeto-

vá snídaně a večeře výběr z menu)
 Každý pátek večeře ve formě švéd-

ských stolů představující místní ku-
linářské speciality, živá hudba

 Uvítací koktejl
 4 x vstup do termálních lázní a ba-

zénů ( vždy jednorázový vstup)
 Soukromé využívání hotelového 

wellness (finská sauna, jacuzzi – re-
zervace času na recepci)

 Parkování a WiFi zdarma
 1 x procedura 30 minut (kamenné 

masážní lůžko Jade)

Cena za osobu  
v sezoně

1.3.-31.10.2017  
a 24.12.-29.12.2017

3.1.-28.2.2017  
a 1.11.-23.12.2017

1. a 2. dospělá osoba 8 420,- Kč 8 090,- Kč
Dítě do 6 let na přistýlce 300,- Kč 300,- Kč
Dítě 6-12 let na přistýlce 4 230,- Kč 4 230,- Kč
Jednolůžkový pokoj 10 560,- Kč 10 230,- Kč

Cena nezahrnuje: dopravu (pouze vlastní), komplex. cestovní pojištění 204,- Kč/os., 
pobytovou taxu 1 EUR/os./noc (platí pouze dosp. os.), extra vstupenka do termál-
ních lázní (dospělí 10,5 EUR/vstup, děti a studenti od 6 do 18 let 7 EUR/vstup)

6 denní balíček

Cena na osobu zahrnuje:
 2 x ubytování s polopenzí (bufeto-

vá snídaně a večeře výběr z menu)
 Každý pátek večeře ve formě švéd-

ských stolů představující místní kuli-
nářské speciality, živá hudba

 1 x vstup do termálních lázní a ba-

zénů (jednorázový vstup)
 Soukromé využívání hotelového 

wellness (finská sauna, jacuzzi – re-
zervace času na recepci)

 Parkování a WiFi zdarma
 1 x procedura 30 minut (kamenné 

masážní lůžko Jade)

Cena nezahrnuje: dopravu (pouze vlastní), komplex. cestovní pojištění 102,- Kč/os., 
 pobytovou taxu 1 EUR/os./noc (platí pouze dosp. osoby), extra vstupenka do ter-
málních lázní (dospělí 10,5 EUR/vstup, děti a studenti od 6 do 18 let 7 EUR/vstup)

Cena za osobu  
v sezoně

1.3.-31.10.2017  
a 24.12.-29.12.2017

3.1.-28.2.2017 
 a 1.11.-23.12.2017

1. a 2. dospělá osoba 3 500,- Kč 3 240,- Kč
Dítě do 6 let na přistýlce 300,- Kč 300,- Kč
Dítě 6-12 let na přistýlce 1 560,- Kč 1 560,- Kč
Jednolůžkový pokoj 4 360,- kč 4 100,- Kč

3 denní balíček

Cena na osobu zahrnuje:
 3 x ubytování s polopenzí (bufeto-

vá snídaně a večeře výběr z menu)
 Každý pátek večeře ve formě švéd-

ských stolů představující místní kuli-
nářské speciality, živá hudba

 Uvítací koktejl
 2 x vstup do termálních lázní a ba-

zénů ( vždy jednorázový vstup)
 Soukromé využívání hotelového 

wellness (finská sauna, jacuzzi – re-
zervace času na recepci)

 Parkování a WiFi zdarma
 1 x procedura 30 minut (kamenné 

masážní lůžko Jade)

Cena nezahrnuje: dopravu (pouze vlastní), komplex. cestovní pojištění 136,- Kč/os., 
pobytovou taxu 1 EUR/os./noc (platí pouze dosp. os.), extra vstupenka do termál-
ních lázní (dospělí 10,5 EUR/vstup, děti a studenti od 6 do 18 let 7 EUR/vstup)

Cena za osobu v sezoně 1.3.-31.10.2017  
a 24.12.-29.12.2017

3.1.-28.2.2017  
a 1.11.-23.12.2017

1. a 2. dospělá osoba 4 920,- Kč 4 720,- Kč
Dítě do 6 let na přistýlce 300,- Kč 300,- Kč
Dítě 6-12 let na přistýlce 2 450,- Kč 2 450,- Kč
Jednolůžkový pokoj 6 220,- Kč 6 000,- Kč

4 denní balíček



Cestovní pojištění 
bez limitů

Doma jsem na věci opatrný,  
ale na dovolené .... 

Paradox? Proto jsme tu my.
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Z našich zájezdů vybíráme:

BarcelonaItálie

Korsika

Londýn

Paříž

Wellness

EXPO Kazachstán - Astana

Švýcarsko

Madeira

IGA Berlin 2017

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

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

autorizovaný prodejce:
www.quicktour.cz




