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Vážení klienti,
uplynulý rok 2020 měl být nejúspěšnějším rokem v celé historii naší
cestovní kanceláře, jak tomu nasvědčoval i Váš velký zájem o naše
zájezdy a pobyty pro rok 2020 po vytištění katalogu již v říjnu 2019.

měli tak rádi a kterému zasvětili značnou část svého života. Naprosté ochromení cestovního ruchu bez jakékoliv sebemenšího náznaku zlepšení nás dovedlo i ekonomicky do situace, kdy jsme museli
činnost v cestovní kanceláři QUICKTOUR s.r.o. po 31 letech práce
ukončit. Nebylo to lehké rozhodnutí, srdíčko nám však velí nevzdat
to a pokračovat aspoň v omezené míře dál. S našimi cestovními
agenturami CA Lenka Krupková a CA Kamil Krupka – QUICKTOUR
a za těsné spolupráce s kolegy z jiných cestovních kanceláří jsme
dali dohromady tuto cestovní nabídku. Víme již nyní, že některé
z jarních akcí jsou přeloženy a uskuteční se až v roce 2022 (například
korzo květin v Holandsku atd). Pevně věříme, že od léta 2021 bude
možné cestovat, poznávat a užívat si bez větších omezení dovolenou v tuzemsku i za hranicemi.

Místo toho nastalo od jara 2020 období, které radikálně změnilo životy většiny obyvatel nejenom v naší republice, ale po celém světě.
Se šířením COVIDu 19 „zamrzl“ i cestovní ruch vyjma krátkého období „nadechnutí“ - léta 2020, kdy se zdálo, že se vše navrátí do normálu. S podzimem a zimou však jsme si o nádherných létech cestování v zahraničí i tuzemsku mohli jen znovu nechat zdát. A toto
nepříznivé období bohužel pokračuje do dnešních dnů (psáno po
Velikonocích 2021).
Kdybychom nebyli optimisty a nevěřili, že s cestováním není všem
dnům konec a že s psychózou strachu, který je nám násilně vnucován z nejvyšších míst, se není možné ztotožnit, tak byste si ani
na svých počítačích nyní nemohli číst tyto řádky s naší nabídkou
zájezdů a pobytů v tuzemsku i v zahraničí pro letošní rok.

Mile nás překvapila podpora mnoha z Vás, našich klientů či vedoucích kolektivů, a ujištění, že s námi budete cestovat i nadále. Je zřejmé, že programy, na které jste byli zvyklí, nesou rukopis Quicktouru,
i když se budou realizovat pod hlavičkou jiných organizátorů, bez
jejichž pomoci bychom zájezdy nemohli uskutečnit. Také to značně
přispělo k rozhodnutí o pokračování naší činnosti v Českých Budějovicích v Biskupské ulici, kde jste byli vždy vítáni, a to již od roku
1991. Držme si palce, aby se vše vrátilo co nejdříve ke „starým dobrým časům“…
kolektiv CA Quicktour

Ve zkratce jen uvádíme, že i naše kancelář byla nucena silně redukovat svoji činnost, zavřít pražskou pobočku v Myšák Gallery ve
Vodičkově ulici, rozloučit se s většinou pracovníků, kteří tvořili po
léta skvělý tým. Rádi bychom jim tímto i zde na stránkách nového
katalogu poděkovali za práci, obětavost a nasazení v oboru, který
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Bližší informace k cestovnímu pojištění Vám sdělíme s rezervací zájezdu.
Pro 1-denní zájezdy nesjednáváme cestovní pojištění.

Cestovní agentura Lenka Krupková
Biskupská 12, České Budějovice 370 01
tel.: 387 311 225
e-mail: cb@quicktour.cz
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ŠVÝCARSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

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 Zermattu (4,5 hod)
c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) - jen při krásném
počasí. Individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu
s výhledem na Matterhorn (muzeum, hřbitov obětí velehor)
d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce
3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg
a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.
Večer odjezd do ČR s nočním přejezdem.
6.den: příjezd do České republiky v poledních hodinách

© Dreamstime.com

Matterhorn

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 čokoládovny a jednoho z nejkrásnějších švýcarských měst – malebný Lucern. 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 odpočinkové trasy vhodné i pro seniory.
1.den: odjezd večer z ČR, noční přejezd přes SRN do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do oblasti Lucernu, do Alpnachstadu na břehu jezera Vierwaldstättersee; ráno vystoupáme nejstrmější zubačkou na světě z r. 1889
(místy je sklon až 48 %) na vrchol hory Pilatus (2.132 m n. m.) s nádhernými
pohledy na Centrální a Bernské Alpy. Na vrcholu absolvujeme nenáročné turistické trasy (cca 1-2 hodinové). Zpět do údolí z vrcholu hory Pilatus se můžeme
dostat trojím způsobem:
a) lanovkami do Kriens u Lucernu a městskou dopravou do centra města,
b) pěšky cca 2,5 hodiny do Alpnachstadu (na břehu jezera Vierwaldstättersee),
c) zubačkou zpět do Alpnachstadu a odsud vlakem nebo lodí do centra Lucernu.
V odpoledních hodinách procházka s průvodcem romantickým Lucernem, který
leží na řece Reuss. Uvidíte nejslavnější památku města – dřevěný most s kaplí
Kappellbrücke (200 m dlouhý most ze 14. stol.), Spreuerbrücke (Most vetešníků),
rozsáhlé hradby s devíti věžemi ze 14. století, katedrálu sv. Legera, Jezuitský kostel
a radnici. Navečer přejezd na ubytování ve Wilderswilu u 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 vodopády 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 Brienzskému jezeru, poté odjezd do Interlakenu - exkurze v čokoládovně Schuh
s ukázkou ruční výroby a ochutnávkou nejjemnější švýcarské čokolády, možnost nákupu čokoládových pralinek (vstup 15 CHF zahrnuje výklad a ukázky
výroby, ochutnávku a dárek), nákupy v Interlakenu

Cena za os.
ve 2-lůžkovém
pokoji
02.07.–07.07.
9.590
Termíny

18.08.–23.08.

9.590

Cena za os.
ve 3-4 lůžk.
pokoji
9.390
9.390

Cena za dítě Cena za dítě
do 11 let
12–16 let
na přistýlce na přistýlce
7.090
7.590
7.090

7.590

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:
zubačka na horu Pilatus, kapesné na vstupy, vlaky a lanovky (cca 180-220 CHF mimo výlet na Pilatus), komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

© Dreamstime.com

Slevy: cena za osobu ve 3-lůžkovém pokoji 9.590,- Kč, dítě do 11 let na přistýlce 7.090,- Kč, dítě 12 – 16 let na přistýlce 7.590,- Kč

Ubytování je zajištěno v 3* hotelu Bären ve Wilderswillu. Hotel nabízí ubytování v tradičních pokojích vybavených historickým nábytkem. Pokoje jsou
dvoulůžkové s možností přistýlky, třílůžkové, čtyřlůžkové. Všechny s vlastním
sociálním zařízením, fénem, televizí, rádiem a minibarem.
Příplatek: zubačka na horu Pilatus a zpět dolů do Kriens a Zurichu (dospělý
1.300 Kč, dítě 6–16 let 650 Kč, děti do 6 let zdarma) – tato zlevněná cena nelze
uplatnit na místě!
Doporučené kapesné na vstupy, lanovky a vlaky: 180 – 220 CHF
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Lucern
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ŠVÝCARSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
© Dreamstime.com

HORSKÝMI VLAKY PO ŠVÝCARSKU

parní lokomotiva Furka

© Dreamstime.com

Landwasserviadukt

d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce
3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg
a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.
Popř. individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu s výhledem na Matterhorn (muzeum alpinismu, event. bylinková zahrada Ricola
Kräutergarten), vlakem Zermatt – Täsch, návrat na ubytování
5. den: po snídani odjezd do Luzernu přes průsmyk Grimsel (zastávka ve svištím
parku), Luzern - prohlídka města na břehu řeky Reuss, projdeme se podél jezera
© Switzerland Tourism

Tento velice pěkný a oblíbený program je stálicí v naší nabídce. Z horských vlaků se Vám naskytnou překrásné a neotřelé výhledy na alpská
panoramata, které ve Vás jistě zanechají ve spojení se švýcarskou precizností a komfortem nezapomenutelné zážitky.
1. den: odjezd navečer z Prahy přes Č. Budějovice, noční přejezd do Švýcarska
2. den: ráno železnicí z Tirana v Itálii (450 m n. m.) do Svatého Mořice (1.775 m
n. m.) - z Tirana železnice na pouhých 38,4 km překonává převýšení 1.824 m - stoupá až do výšky 2.253 m n. m. k Ospizio Bernina - průsmyk Bernina. Během cesty
uvidíte kruhový viadukt v Brusio, Lago Bianco (Bílé jezero), Potschiavo, viadukt
Alp Grüm, Bernina Pass 2.328 m n.m., ledovce Bernina. Poté nás čeká dvouhodinová pěší procházka k ledovci Morteratsch a prohlídka Sv. Mořice (procházka k
jezeru). Odpoledne pojedeme železnicí ze Sv. Mořice do Bergünu. Cestou se nám
naskytnou jedinečné výhledy pod průsmykem Albulapass. (Tento úsek železnice
byl v roce 2008 přijat do kulturního dědictví UNESCO). Zájemci mohou vystoupit
v Predu a do Bergünu pokračovat po naučné stezce (1,5 hod. z kopce). V Bergünu
doporučujeme návštěvu muzea s expozicí modelu místní železnice v měřítku 1:87.
Poté pojedeme vlakem na ubytování do Tiefencastelu.(hotel Albula/Julier)
3. den: po snídani odjezd k nejčastěji fotografovanému železničnímu viaduktu ve Švýcarsku – Landwasserviadukt, most přes řeku Landwasser (65 m vysoký a 136 m dlouhý), dále budeme pokračovat k viaduktu Solis (přehrada),
projedeme kolem barokního kláštera Disentis a přes Sedrun (bývalé staveniště Gotthardského železničního, 57 km dlouhého tunelu, jehož ražení bylo
dokončeno v říjnu 2010. Jedná se o nejdelší tunel na světě). Vlakem pojedeme
z Oberalppass 2.033 m n. m. do Andermattu, prohlídka městečka. Cesta dále
povede do Realpu, odkud budeme stoupat do průsmyku Furka 2.163 m n.
m., bude následovat sjezd do Gletsche, v těsné blízkosti Rhonského ledovce
Rhonegletscher (zastávka na ledovci), velkým zážitkem pro příznivce železnic
bude fakultativně jízda parním vlakem Furkadampfbahn (souběžně s autobusem) z Realp přes průsmysk Furka do Gletsche (www.furka-bergstrecke.ch),
dále autobusem cesta rhonským údolím, ubytování v Täschi (hotel Elite)
4. den: ráno odjezd vlakem z Täsche do Zermattu - oblast Matterhornu
(4.478 m n. m.), 25 vrcholů vyšších než 4.000 m n. m. Z Zermattu se nabízejí
následující možnosti turistiky:
a) budeme pokračovat vlakem z Zermattu na Gornergrat - 3.130 m n. m. (je
možné vidět 29 čtyřtisícovek), zpět pěšky o jednu stanici níže na Riffelberg
2.585 m n. m. (cca 1,5-2 hodiny) – krásné výhledy na oblast Matterhornu
nebo pro zdatné turisty sestup až do Zermattu
b) metrem na Sunnegu 2.300 m n. m., dále kabinkovými lanovkami na Blauherd
(2.571 m n. m.) a event. lanovkou na Rothorn (3.222 m n. m.), pěšky z Blauherdu cestou pěti jezer do Riffelalpu (cca 3 hod), event. do Zermattu (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 alpinismu)

Vierwaldstätter See s pohledem na vrchol hory Pilatus (2.132 m n. m.). Nejslavnější památkou města je dřevěný most s kapličkami Kappellbrücke. Dále bude
následovat plavba po jezeře Vierwaldstättersee do Weggis, odtud lanovkou
na Kaltbad a pokračování ozubnicovou železnicí (nejstarší na světě) na vrchol
Rigi (1.798 m n.m.), turistika na vrcholu Rigi, navečer sjezd k Vierwaldstätterskému jezeru železnicí (možnost návštěvy lázní Kaltbad), event. koupání v jezeře
ve Vitznau. Souběžně s odpoledním programem individuálně v Luzernu možnost návštěvy Dopravního muzea Švýcarska. Večer odjezd do ČR.
6. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách
© Quicktour

Termín
03.08–08.08.

Cena
za dosp. os.
ve 2-lůžk. pokoji
9.990

Cena
za dosp. os.
na 3. a 4. lůžku
9.390

Cena za dítě
do 12 let
na přistýlce
7.990

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2), 1-lůžk.
pokoj 1.400,- Kč, vstupné a jízdné lanovkami a vlaky, lodní dopravu, parní železnice
Furka 1.300,- Kč, děti do 16 let zdarma (nutno objednat při sepsání smlouvy - nutná
rezervace míst)
Ubytování je zajištěno 1x v hotelu *** Albula & Julier v Tiefencastelu a 2x v turistickém hotelu Elite v Täschi pod Zermattem, 2 až 4-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Doporučené kapesné na vstupy, lanovky a vlaky: 200 CHF
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

viadukt Brusio
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ŠVÝCARSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

OBLAST WALLIS,
Matterhorn a Ženevské jezero

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

turistika, poznání, jazz i alpská květena

© Dreamstime.com

Aletschský ledovec

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

© Dreamstime.com

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 Fiesch (1.049 m n.m.) se vyvezeme
lanovkou na Fiescheralp (2.212 m n.m.) a přes Bettmeersee (2.006 m n.m.) dojdeme do Bettmeralp (1.950 m n.m.). V případě dobrého počasí doporučujeme
se lanovkou vyvézt až na Bettmerhorn (2.647 m n.m.) odkud se nabízí nádherný výhled na ledovec Aletsch. Zpět lanovkou na Bettmeralp a pěšky budeme
pokračovat na Riederalp (1.925 m n.m.). Zde se nachází nejvýše položené
golfové hřiště ve Švýcarsku. Dolů do údolí se svezeme lanovkou do vesničky
Mörel (759 m n.m.). Autobusem pojedeme údolím Rhony přes Visp do vesnice
Visperterminen (cestou budeme míjet nejvýše položené vinice ve Švýcarsku až do 1.200 m). Ubytování, večeře.
3.den: po snídani cesta vlakem z Täsche do Zermattu – oblast Matterhornu 4.478 m n. m., 25 vrcholů vyšších než 4.000 m n. m., z Zermattu se nabízejí
následující možnosti turistiky:
a) zubačkou na Gornergrat (3.089 m n. m.), odtud pěšky na Riffelsee – cestou
Marka Twaina z Riffelbergu (2.582 m n. m.) na Riffelalp (2.211 m n. m.) a dále můžete pokračovat pěšky poměrně náročným klesáním až do Zermattu – ve spodní části cesty se nachází soutěska a naučná botanická stezka Ricola Kräutergarten (www.ricola.ch). Trasu si lze zkrátit vlakem do Zermattu z Riffelalpu nebo
Riffelbergu, nebo lanovkou z Riffelbergu do Furi (část Zermattu).
b) metrem na Sunnegu 2.300 m n. m., dále lanovkou na Blauherd (2.571 m n. m.); naučná botanická stezka Blauherd (2.571 m n. m.) – Tufteren (2.215 m n. m.) – Sunnega
(2.288 m n. m.); pro náročné turisty možnost výšlapu až na Rothorn (3.200 m n. m.)
c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) – jen při krásném
počasí. Lze kombinovat s trasou d). Individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu s výhledem na Matterhorn (muzeum alpinismu)
d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce
3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg
a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.
e) z vesničky Randa pěší okruh (cca 4 hodiny) k nejdelšímu visutému můstku na světě Charles Kuonen (zapsán v Guinessově knize rekordů od 2017),
délka 484 m, váží 8 tun a může unést najednou 250 osob, výška nad propastí
85m, nádherný pohled na Weisshorn 4.506 m.
Zpět autobusem na ubytování, večeře.
4.den: přejezd do Sass Fee – lanovkou pojedeme na Felskinn do nadmořské
výšky 3.000 m.n.m., odkud se vydáme podzemní dráhou Metro Alpin, nejvýše položeným metrem na světě, do ledovcového areálu Mittelallalin (3.500 m n. m.). Zde
se nám naskytne nezapomenutelný zážitek v podobě výhledu z nejvýše položené otáčivé restaurace na světě na úchvatné panorama horských velikánů
sahajících od Allalinu a Weisshornu až po masiv Jungfrau. Najdeme zde také
největší umělou ledovcovou jeskyni na světě – Ice Pavillion (5.500 m2). Sjezd
metrem do Feldskinu (3.000 m n. m., pro zájemce ledovcová túra k chatě Britaniahütte (3.030 m n. m.) a zpět ev. pokračovat až k horní stanici lanovky Plattjen
(2.570 m n.m.) a dolů lanovkou do Saas Fee, návrat na ubytování, večeře.
5.den: po snídani údolím Rhony se dostaneme do Martigny odkud do Le Chatelard pojedeme panoramatickým vyhlídkovým vlakem Mont Blanc Expre-

Chamonix - lanovka na Aiguille du Midi

Termín
02.07.–09.07.

Cena za osobu Cena za 3. osobu
ve 2-lůžk. pokoji
na přistýlce
12.990

12.190

Cena za dítě
do 10 let
na přistýlce
7.990

Cena zahrnuje: 5 noci v hotelu, 5x polopenzi, dopravu busem, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné na lanovky a vlaky (230 CHF a 50 EUR), komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Ubytování: 2x 3* Hotel Central Residence & Spa v Leysin (v tomto hotelu je
k dispozici relaxační centrum s bazénem, vířivkou, saunou a párou), 3x ***hotel
Eden v Saas Grund. Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a možností 1 přistýlky.
Doporuč. kapesné na lanovky a vlaky: 180 CHF a 30-50 EUR
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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pohled z Gornergratu na Matternhorn

ŠVÝCARSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

TURISTIKA V DAVOSU

Termín

a okolí

24.09–29.09.

Turistická oblast Davos-Klosters nás přivítá čerstvým vzduchem a neobyčejným kouzlem krajiny. Městečko Davos leží v nadmořské výšce 1.550 m n. m.
a nadchne každého svou malebností a jedinečnou atmosférou. S pomocí
turistické karty Davos Klosters Inclusive Card (v ceně zájezdu) vyjedeme
bezplatně zubačkou na Weissflohjoch, kabinkou Schaltzalp nebo na vrchol
Jakobshornu. Odtud se seznámíme s okolím Davosu na panoramatických
cestách s různými stupni obtížnosti. Dále můžete využít možnost svést se unikátní Rhétskou železnicí (UNESCO) a uvidět dva skvosty železničního stavitelství.

Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji
10.590

Cena za 3. osobu
na přistýlce
9.990

Cena zahrnuje: 3 noci v *** hotelu, místní taxy, 3x polopenzi (snídaně bufet,
večeře 3- chodová), Davos Klosters Premium Card, letní program pro hosty
Davos Kloster Active, dopravu busem, všechny dopravy místním busem, jízda
vlakem Klosters – Davos – Filisur, lanovky a zubačky, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD

© Stefan Schlumpf

Davos v roce 2022

1. den: odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční přejezd Rakouska do Švýcarska.
2. den: ráno příjezd do Davosu, ležícího 1.550 m nad úrovní moře, poté výjezd
lanovkou na Jakobshorn 2.950 m n. m. a sestup na salaš Clavadeleralp (1.971
m n. m.), procházka lesní cestou do střední části lanovky a cesta lanovkou
do zpět do Davosu, večeře
3. den: po snídani cesta busem do Klosters (1.174 m n. m.), výjezd lanovkou
na Madrisu (1.887 m n. m.). Okružní 5 hodinová panoramatická cesta nebo
sjezd koloběžkou do údolí. Návrat na hotel. Po večeři ještě výjezd lanovkou
na Schatzalp, odkud se Vám naskytnou krásné výhledy na noční Davos, možnost občerstvení v dobové restauraci.
4. den: po snídani cesta vlakem do Glasiru a poté výjezd lanovkou na Rinerhorn (2.053 m n. m.), pro zdatné turisty náročnější 5 hodinová pěší túra z Oberalpu do Monsteinu, zpět již autobusem do Davosu, večeře.
5. den:
a) po snídani cesta vlakem do Filisur, odkud se pěšky vydáme na vyhlídky
na unikátní viadukt přes řeku Landwasser (dlouhý 136 metrů, leží 65 m
nad hladinou řeky a je zakroucený do prudké zatáčky do tunelu ve skále).
Dále budeme pokračovat příjemnou lesní túrou k dalšímu obdivuhodnému
dílu – Wiesenskému viaduktu (210 m dlouhý a zároveň nejvyšší viadukt
ve Švýcarsku – 90 m nad hladinou řeky), cesta vlakem zpět do Davosu.
b) po snídani vyjedeme zubačkou Parsenbahn z Davos Dorf na Weisfluhjoch (2.662 m n. m.) a dále lanovkou až na Weissfluhgipfel (2.844 m n.
m.) s nádhernými výhledy do údolí. Pro náročnější turisty možnost pěšího
sestupu kolem Parsenského jezera a panoramatickou cestou na Mittelstation (2.219 m n. m.); odsud dolů zubačkou do Davos Dorf.
Odjezd autobusu do ČR v odpoledních hodinách. Příjezd v nočních hodinách.

© Rhätische Bahn / Andrea Badrutt

Davos – je švýcarská Mekka klasického lyžování a hokeje (Davos je každoročním pořadatelem Světového poháru v běhu na lyžích i slavného hokejového Spenglerova poháru). Je to absolutní legenda a dodnes špička švýcarského, evropského i světového zimního sportu, vysoká nadmořská výška
pro lyžování až do 2.844 m n. m. je zárukou dokonalých sněhových podmínek a prašanu až do jarních měsíců. Davos a okolí nabízí přes 300 km
sjezdovek a volných terénů ve skiareálech Pischa, Jakobshorn, Rinerhorn,
Parsenn/Gotschna, Schatzalp/Strela a Madrisa. Perfektní síť technicky dokonalých lanovek a švýcarsky přesných vlaků obsluhuje rozlehlý areál, je
zde bohatá nabídka pro jízdu ve volném terénu (63 km značených sjezdů
volným terénem) a 4 špičkové snowparky jako lákadla, které vábí do konzervativního střediska i snowboardisty a „freestyle“ lyžaře snowboardový
ráj na Jakobshornu nabízející široký výběr „kickers“, „jumps“, „rails“ a také
„monsterpipe“ Bolen, jež opravdu nezklame ani ty nejodvážnější sportovce.
Přepravní zařízení (lanovky a vleky) v Davosu a Klosters: 5 kabinových
lanovek, 2 kabinkové lanovky, 8 sedačkových lanovek, 14 lyžařských vleků.
Celkový počet lanovek a vleků v Davosu či Klosters je 30 o celkové délce
33.8 km s přepravní kapacitou 33.647 osob za hodinu.
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NĚMECKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

NĚMECKO

Ubytování: Hotel Strela *** se nachází na klidném a slunném místě ve
městě Davos-Platz, pouhých 600 metrů od lanovky Jakobshorn. Nabízí
panoramatický výhled na vrchol Jakobshorn. Většina pokojů má balkon.
V zimě 2019 otevřel hotel Strela také nové wellness centrum, kde si můžete odpočinout po dni stráveném sportem. Restaurace Giodavin, otevřená
v zimní sezóně, podává vynikající švýcarskou a mezinárodní kuchyni, bar je
příjemným místem pro zakončení vašeho dne. Ve sdíleném lounge můžete
sledovat TV nebo si zahrát na herní konzoli PlayStation. K dispozici je také
zasedací místnost. Hotel Strela leží jen pár minut pěšky od centra Davosu s celou řadou obchodů, barů a restaurací. U hotelu je zastávka skibusu.
Podle nestranných hodnocení napsaných hosty patří tato oblast mezi oblíbené části destinace Davos. Hostům, kteří se zde ubytovali, se velmi líbila
lokalita – dali jí hodnocení 8,7 na bookingu.

Saské úzkokolejné dráhy a setkání
parních lokomotiv v Drážďanech

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

1. den:odjezd večer z ČR, odjezdová místa: Praha, České Budějovice, Tábor,
Rakousko - noční přejezd do Švýcarska
2. den: příjezd do Švýcarska, seznámení se zimním střediskem, možnost
návštěvy zimního stadionu HC Davos, kde se hraje vždy na konci roku
Spenglerův pohár, nejstarší klubový turnaj světa. Zajímavé je také muzeum lyžování. Pro zájemce, kteří si dokoupí pátý skipas celodenní lyžování.
Ubytování.
3.–5.den: celodenní lyžování 9:00 – 16:00 hod. Večer možnost návštěvy
plaveckého bazénu ve městě (otevřeno 10:00-22:00 hod, vstupné cca 8
CHF/os.)
6. den: po snídani ukončení pobytu, celodenní lyžování, po 16:00 odjezd
do ČR s nočním přejezdem.
7. den: ráno/dopoledne příjezd do ČR
Termíny: rok 2021 byly z důvodu pandemických restrikcí zrušeny

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ROKU 2022

(bude v červnu 2021 upřesněno na webu: www.quicktour.cz
6.–12.03.2022 a 20.–26.03.2022

Předpokládaná cena pro rok 2022:
11.900,- Kč zahrnuje: 4x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním
soc. zařízením (s možností 1 přistýlky), 4x snídaně: bufet, 4x skipas (9:0016:00), platí na všechny sjezdovky v Davosu i Klosters s lokálními omezeními, autobusová doprava/mikrobus a služby průvodce.
Cena nezahrnuje:
• jednolůžkový pokoj: 2.900,-Kč,
• 4x večeře (3-chodové menu) 2.500,-Kč
• příplatek na pátý skipas 600,-Kč/os. (pro první den pobytu v Davosu)
• turistická taxa pro osoby nad 12 let: 5,90 CH/den, tj. 29,5 CHF (platba na
hotovosti nebo platební kartou v hotelu)
• komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji
08.10.–10.10.
4.450,Termín

Cena za 3.osobu
nad 10 let na přistýlce
4.150

Dítě do 10 let
na přistýlce
3.450

Cena zahrnuje: 2noci v hotelu***, 2x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje:
jízdné vlaky, vstupné na Setkání parních lokomotiv v Drážďanech, lanovky, jednolůžkový pokoj 800,- Kč, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Doporučené kapesné na vstupy: 50–90 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Votice, Benešov, Praha

Slevy: na přistýlce jako 3. osoba se dvěma dospělými osobami: dítě 3–5 let
7.000,-Kč, - dítě 6–12 let 2.000,-Kč, -junior 13-17 let 1.100,-Kč
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Minimální počet klientů: 30
Zájezd organizuje: CK Karel Úlovec – Přeštice – tour

Minimální počet klientů: 30
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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TURISTIKA v OBLASTI DACHSTEINU

Při prohlídce uvidíte kostnici z 16. století, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní náměstí Marktplatz a tradiční hallstattské domy. Ve volném čase doporučujeme svézt se individuálně elektrolodičkou (30 minut za cca 15 EUR).
Potom odjedeme do Gosau k Přednímu gosauskému jezeru, bude následovat:
a) výjezd kabinovou lanovkou Gosaukammbahn nad Přední gosauské jezero
do výšky 1.450 m, lehká turistika k chatě Gablonzer Hütte a až Sonnenalm
(cca 45 minut) – krásné výhledy na panorama Dachsteinu
b) turistika kolem Předního gosauského jezera (Vorderer Gosausee) ev.
až k Zadnímu gosauskému jezeru (Hinterer Gosausee)
(celkem cca 6 km, volnou chůzí 2 hodiny)
odjezd do ČR kolem Traunsee přes Gmunden, příjezd do Prahy v pozdních
večerních hodinách.

Hallstatt a Tauplitz

Tauplitzalm - v pozadí masiv Dachsteinu

Termín
© Quicktour

11.08.–15.08.

Cena
za 1. a 2. os.
7.490

3. osoba
na přistýlce
6.490

dítě 6–15 let
na přistýlce
5.690,-

dítě do 6 let
na přistýlce
3.200,-

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve *** hotelu Berghof v Tauplitzalm ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4x polopenze, dopravu autobusem vč. mýta na Tauplitzalm, průvodce

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 do oblasti Dachsteinu: z Obertraunu lanovkami
na Krippenstein – 2.108 m n.m. Určitě se zastavíme nejprve na tzv. Spirále
světového dědictví s nádherným výhledem, dále budeme pokračovat zážitkovou turistickou stezkou na „Jeslový kámen“ - senzační vyhlídka v Alpách
ve tvaru ruky s pěti prsty, která ční na Krippensteinu nad více než 400 m hlubokou propastí. Turistika pod masivem Dachsteinu, trasa cca 3 hodiny vede
z vrcholu Krippensteinu pozvolným klesáním kolem jezírka naučnou stezkou
až poslední stanici lanovky Obertraun, cca 15 minut chůze od lanovky je
ke krásné restauraci Gjaidalm (posezení na terase), po návratu večeře
V případě špatného počasí: prohlídka solných dolů v Bad Aussee nebo
v Hallstattu, prohlídka Velké ledová jeskyně a Mamutí jeskyně nad Obertraun.

Cena nezahrnuje:
vstupné do navštěvovaných objektů a lanovky (cca 90 EUR), pobytovou taxu,
komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Minimální počet klientů: 18
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

TURISTIKA PODÉL RAKOUSKÝCH
HISTORICKÝCH ŽELEZNIC

Semmering – 1. železnice zapsaná
v UNESCO

Semmerinská horská dráha je 41,7 kilometrů dlouhá rakouská železniční trať, která vede z Gloggnitz přes Semmering do města Mürzzuschlag.
Semmeringbahn byla první evropskou horskou železnicí s normálním
rozchodem. Je považována za první skutečnou horskou železnici na světě. V r. 1998 jako první svého druhu byla zapsána do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Na trati je 14 tunelů, 16 viaduktů (i dvoupatrové), vlaky přejíždí i 118 menších kamenných a 11 železných mostů. Celková délka údolí a propastí, přes
které vlaky projíždí po viaduktech a mostech, je 1,6 km. Nejdelším viaduktem je s délkou 228 metrů Schwarza-Viadukt, nejvyšší je Kalte-Rinne
Viadukt vysoký 46 metrů. Celková délka tunelů je 4,5 km, nejdelší z nich
jsou vrcholový starý Semmeringtunnel s délkou 1 431 metrů a nový
Semmeringtunnel 1 512 m, nejkratší je pouze čtrnáctimetrový Krauseltunnel (13,55 m). Nejvyšší stoupání trati je 28 ‰.

Hallstatt

© Quicktour

1.den: odjezd v ranních hodinách z ČR do Dolního Rakouska, dojedeme
na nádraží klimatických lázní Puchberg am Schneeberg (585 m n.m.), odkud
pojedeme zubačkou o rozchodu 1000 mm moderními motorovými vozy
Salamandr 40 minut do nejvýše položeného nádraží Rakouska, pod masiv
hory Schneeberg, do nadmořské výšky 1.795 m.
Na vrcholu Schneebergu se nabízejí 2 pěší trasy: kolem Elisabetiny kaple – kratší trasa vede k chatě Damböckhaus a přes vrcholek s křížem nazpět na nádraží
8

© Quicktour

Kalte-Rinne Viadukt

4. den: po snídani odjezd do Bad Aussee a dále vysokohorskou silnicí pod
nádhernou tabulovou horu Loser, parkoviště a chata Loserhütte ve výšce 1.497
m., krátký výstup k jezírku Augtsee a dále ke skalnímu oknu Loserfenster (krásné výhledy), pro zdatné turisty výstup až na vrchol hory Loser 1.838m. Odpoledne odjezd autobusem podél jezera Grundlsee do Gössl, odsud pěšky naučnou stezkou podél potoka Toplitz Bach cca 30 minut ke Toplitzsee, lodí po jezeře
a dále ke Kammer See (pramen řeky Traun a vodopád), odjezd na ubytování
5. den: po snídani odjezd do oblasti Dachsteinu: městečko Hallstatt
(UNESCO), které leží idylicky u Hallstattského jezera.

ITÁLIE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

SEVERNÍ ITÁLIE

zubačka na Schneeberg (v pozadí)

Verona a představení opery Nabucco

© Quicktour

© Dreamstime.com

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

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

© Dreamstime.com

vyhlídka 20-Schilling-Blick

Termín
17.09–19.09.

Cena pro 1. a 2. os. Cena za 3.osobu
ve 2.-lůž.pokoji
na přistýlce
4.450,4.150,

Dítě do 10 let
na přistýlce
3.450

Termín
01.07.–04.07.

Cena zahrnuje: 2x ubytování ve **** hotelu Sporthotel v Semmeringu, 2x polopenzi, dopravu busem, průvodce

Cena pro 1. a 2. os. Cena za 3.osobu
ve 2.-lůž.pokoji
na přistýlce
5.390
5.140

Dítě do 17 let
na přistýlce
4.890

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

Povinný příplatek na jízdy vlaky: objednejte si hned při sepsání smlouvy, na místě již nebude možné jízdu vlaky doobjednat. Puchberg - Schneeberg
(zpáteční) 1.000,-Kč, Payerbach-Hirschwang 200,-Kč

Cena nezahrnuje:
Vstupenku na Nabucco (1.650 Kč/os. za 4. sektor s čelním pohledem,1.190,-Kč/os. za místo na kamenných schodech) vstupenky je nutné objednat již
při sepsání smlouvy
vstupné do navštěvovaných objektů (cca 50 €), příplatek na jednolůžkový pokoj (dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou) 1.790,-Kč, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

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

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

Cena nezahrnuje:
vstupné do navštěvovaných objektů a lanovky (cca 90 €), pobytovou taxu,
komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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FRANCIE
KORSIKA „OSTROV KRÁSY“

7. den: celodenní výlet do Ajaccia – prohlédneme si historické jádro města 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 domácích 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 v
Sartène, které je proslulé především vendetou, tedy krevní mstou. Spisovatel
Prosper Mérimée proto napsal, že Sartène je korsičtějším městem než všechna
ostatní na Korsice. Hlavním cílem dne je návštěva 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 Bonifacciu
kolem přístavu vystoupíme 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. Dále pojedeme
podél východního pobřeží do přístavu Bastia, který si navečer před odputím
prohlédneme (mimo jiné uvidíme Terra Vecchia – nejstarší část města, Vieux
Port – starý přístav a Place St-Nicolas – 300 metrů dlouhé náměstí z 19.století
se sochou Napoleona, který hledí směrem k místu svého prvního exilu, jen 50
km vzdálenému ostrovu Elba. Večer se nalodíme se na noční trajekt do Livorna
10. den: ráno po vylodění přejezd z Livorna do ČR, předpokládaný příjezd ve
večerních hodinách

Ajaccio - věž La Parata a Krvavé ostrovy

Pro ty, kteří rádi kombinují poznávání s odpočinkem u moře, nabízíme
Korsiku, ostrov, který si plně zaslouží svou přezdívku „Ile de Beauté“
- Ostrov krásy či „perla Středomoří“. Korsika nadchne své návštěvníky barvami a vůněmi přírody, azurovým mořem s písečnými volnými
plážemi v malebných zátokách, nad nimiž se zdvihají vrcholky hor.
Pásmo horských luk se salašemi a volně se pasoucími stády koní, ovcí,
koz a krav střídají hluboké lesy a níže přecházejí v nízkou macchii, jejíž
omamná a těžká vůně je pro Korsiku tak charakteristická.
Nezapomenutelná jsou korsická města a přístavy – jmenujme např.
Bonifaccio, které je díky svým bělostným útesům řazeno mezi největší pozoruhodnosti Evropy. Zajímavé je také poznat tajemné Korsičany,
kteří se nepovažují za Francouze ani Italy, a přitom mají velký kus v sobě
z každého národa.

Bonifaccio - křídové skály

1. den: odjezd časně ráno z ČR, přejezd Rakouska a Itálie, noční trajekt ze Savonny do Bastie
2. den: ráno připlutí do Bastie, cestou na západní pobřeží Korsiky se zastavíme
ve městě Corte – univerzitní město, cestou se podíváme na vodopády Anglais (pěší procházka 2,5 hod – nutná turistická obuv), možnost koupání, poté
přejedeme do zálivu Sagone, cca 30 km severně od Ajaccia, kde se ubytujeme v campingu Sagone
3.den: volný den, odpočinek a koupání na pláži zálivu Sagone
4. den: celodenní výlet do Calvi: cestou pojedeme přes Col de Vergio,
nejvyšší silniční sedlo Korsiky; Calvi, malebné městečko, kterému vévodí obrovská středověká citadela, zavítáme také do přístavní čtvrti La Marine s kavárničkami, restauracemi a nábřežím s palmami. Pro nemálo hrdých obyvatel
Calvi je město rodištěm Kolumba, pokud se slavný mořeplavec v Calvi opravdu
narodil. Fakultativně: možnost jet vlakem souběžně s autobusem z Calvi do
L´ll Rousse. L´ll Rousse je městečko z 18. stoleti, které se nachází uprostřed
jednoho z nejhezčích zálivů na Korsice – v zálivu Balagne, pro který je typický
úžasný ostrůvek z červeného porfyru. Tento druh žuly se stal inspiraci názvu
I´ll Rousse – červený (doslova rusý) ostrov. Ze skalnatého ostrova Pietra, který
je s městem spojen mostem, je od majáku nádherný výhled do okolí, večer
zpět na ubytování
5. den: celodenní výlet: pěšky půjdeme soutěskou 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. Odpoledne prohlídka centra lázeňského městečka Porto, procházka
kolem zálivu, možnost koupání na pláži s černými oblázky, pro zájemce doporučujeme okružní plavbu lodí podél skal Les Calanches (plavba trvá 1 hod
20 min.) uvidíte útvary načervenalé barvy, kouzelné pohledy dolů na moře a
zálivy. Cestou zpět zastávka ve vesnici Piana
6. den: volný den, odpočinek a koupání

Termín
17.09.–26.09.

Cena za 1. a 2. osobu
ve 2-lůžkovém pokoji
13.990

Cena zahrnuje: 7 nocí v bungalovech s vlastním sociálním zařízením, dopravu busem, trajekt, výlety dle programu, turistickou taxu, služby průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupy (cca 40-60 €), kapesné, kajuta na trajektu (na vyžádání), stravování
7x polopenze (snídaně a večeře) 6.490,- Kč, komplexní cestovní pojištění
UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
Camping le Sagone

přístav Sagone

Calvi

Ubytování: Camping le Sagone *** ve 4-lůžkových klimatizovaných bungalovech (2 dvoulůžkové samostatné ložnice, každá má vlastní sociální zařízení),
součástí bungalovu je společná kuchyně. Před bungalovem je terasa s kempinkovým nábytkem. V areálu campingu jsou k dispozici sportoviště a 2 bazény (30x15 m a 30x10 m), dále hřiště na volejbal, badminton, kopanou a fitness centrum. V areálu je restaurace a supermarket. Vzdálenost k moři je pěšky
cca 10 minut chůze.
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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VELKÁ BRITÁNIE

SKOTSKO

KOUZELNICKÝ LONDÝN LETECKY

© Dreamstime.com

aneb po stopách Harryho Pottera

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

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpolední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna: Buckinghamský palác
(sídlo královny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků),
Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Trafalgarské náměstí s Národní galerií a Nelsonovým sloupem, Piccadilly Circus se sochou Erose, Leicester Square, rozjímání u voňavých obchůdků a stánků v Covent Garden,
ze kterých dýchá stará dobrá Anglie, příjemným bonusem bude večeře v pubu.
2. den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: návštěva vyhlášených farmářských trhů Borough Market s dokonalou prezentací nabízeného zboží, The
Shard (nejvyšší budova EU), Millennium Bridge (most, který byl zničen smrtijedy
v úvodní sekvenci filmu Harry Potter a Princ dvojí krve), Shakespearovo divadlo
The Globe, katedrála Sv. Pavla, odpolední návštěva hradu Tower (korunovační
klenoty, popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge a kolem křižníku HMS
Belfast; fakultativně podvečerní „let“ na novodobé dominantě města London
Eye; možnost večerní návštěvy muzikálového představení ve West Endu.

Termín
21.05–24.05.

Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
13.990

25.09–28.09.

13.990

Cena 13.990,- Kč zahrnuje: zpáteční letenku Praha–Londýn, 3noci vhotelu ***,
3x anglická snídaně, příruční zavazadlo, zpáteční transfer letiště-hotel (realizovaný MHD), 1x dvouchodová večeře v pubu, vstupenka do WB Studio Tour
London –The Makingof Harry Potter, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupy do navštěvovaných objektů cca £90, jízdné MHD cca £55, odbavené
zavazadlo, příplatek za jednolůžkový pokoj: 4.500,-Kč, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Sleva: 1.000 Kč v případě varianty zájezdu bez vstupenky do studií Warner Bros
Minimální počet klientů: 10
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

SKOTSKO a JEHO POKLADY

kouzlo jezer, hor a jednosladové whisky

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

© Dreamstime.com

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

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

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

© Dreamstime.com

zámek Balmoral
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SLOVENSKO

SKOTSKO

TRADIČNÍ HUSÍ HODY
VE SLOVENSKÉM GROBU

Loch Ness a zřícenina hradu Urquhart

© Dreamstime.com

a gastronomie Malých Karpat

© Quicktour

2. den: po snídani cesta nádhernou krajinou Skotské vysočiny k zámku Balmoral – procházka po pozemcích kolem zámku, kde každý rok tráví královská
rodina svou letní dovolenou (interiér zámku není veřejnosti přístupný), možnost návštěvy kostelíka Crathie Kirk, kam chodí královna na bohoslužby během své dovolené; přejezd do oblasti Speyside a města Dufftown, které je
považováno za hlavní město skotské jednosladové whisky; rozšířená prohlídka
The Glenfiddich Distillery (degustace 5 vzorků celosvětově nejprodávanější
sladové whisky; tato lehká a jemná whisky bývá hodnocena v rozmezí 75-86
%); odjezd na ubytování do oblasti jezera Loch Ness, večeře v hotelu a nocleh
3. den: po snídani se vydáme k jezeru Loch Ness a zřícenině hradu Urquhart,
odkud můžete pozorovat, zda nespatříte na hladině jezera bájnou „Nessie“;
cesta Skotskou vysočinou a přejezd na ostrov Isle Of Skye – druhý největší ostrov Skotska s nádhernou přírodou, překrásnými scenériemi a divokými
horami; odpolední návštěva jediné jednosladové palírny na ostrově – Talisker Distillery (zdejší ostrovní whisky má silný pepřový charakter a hodnocení
90 %); přejezd do Portree, kde v malebném zálivu objevíte nádherný přístav
s barevnými domečky; přejezd na ubytování do města Fort William ležícího
na úpatí Ben Nevisu
4. den: po snídani fotopauza s nádhernými výhledy na nejvyšší horou Velké Británie – Ben Nevis (1.345 m n. m.); dopolední výlet nádhernou skotskou
krajinou ke Glenfinnanskému viaduktu – nádhernému železničnímu mostu
v malebném údolí Skotské vysočiny, který je znám z filmů o Harry Potterovi;
odpolední přejezd Skotskou vysočinou údolím Glen Coe (toto údolí je považováno za jedno z nejkrásnějších míst Skotska); odpoledne zastávka ve skotském městečku Stirling s možností návštěvy jednoho z nejznámějších
středověkých hradů ve Skotsku, volný čas na procházku městečkem a nákupy, přejezd na ubytování zpět do Edinburghu; vzhledem k časnému rannímu odletu bude ubytování v těsné blízkosti edinburského letiště
5. den: odlet do Prahy (přímý let) v časných ranních hodinách

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

© Quicktour

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

Glenfiddich Distillery

Štefánikova mohyla

18.06–22.06.

Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji
24.990

© Quicktour

Termín

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Edinburgh, 4 noci vhotelích ***,
3x snídani, 1x večeři, transfer letiště-ubytování, minibus po celoudobu zájezdu,MHD v Edinburghu na 1. den, služby průvodce a následující vstupné: vstupné na degustaci a rozšířenou prohlídku Scotch Whisky Experience v Edinburghu, vstupné na pozemky zámku Balmoral, prohlídka palírny Glenfiddich
Distillery s rozšířenoudegustací whisky a místní domácí polévkou, vstupné na
zříceninu hradu Urquhart na březích jezera Loch Ness, prohlídka palírny Talisker na ostrově Isle of Skye s degustací whisky

Termín
20.11.–21.11.

Cena
za 1. a 2.os.
ve 2-lůžk. pokoji
3.990

Cena
za 3. dosp.osobu
na přistýlce
3.890

Dítě
do 10 let
na přistýlce
3.200

Cena 3.990,- Kč zahrnuje: dopravu busem, 1 noc v penzionu (ve 2-lůžkových
pokojích s příslušenstvím a možností přistýlky), 1x polopenze - snídaně a bohatá večeře (HUSÍ HODY vč. hudby), služby průvodce

Cena nezahrnuje:
ostatní vstupy (např. Stirling Castle) cca £40, odbavené zavazadlo cca 1.600,Kč/ks (v ceně je pouze příruční), 1-lůžkový pokoj příplatek 6.000,- Kč, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných míst a ochutnávky vín (cca 35
EUR), komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů: 15
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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SLOVENSKO

Slovenský ráj, Vysoké a Nízké Tatry,
Malá Fatra
Štrbské pleso

© Dreamstime.com

Lanovka na Lomnický štít

a) symbolický cintorín (hřbitov) horolezců a zpět na Štrbské pleso (cca 4 hodiny),
b) Hincovo pleso – Rysy 2.503 m, jeden z vrcholů Rysů je nejvyšší horou Polska
2.499 m, (cca 8 hodin chůze),
c) po tatranské magistrále přes Ostrvu 1.984 m n.m. – Batizovské pleso
1.884 m n. m. – Sliezsky Dom 1.670 m n. m. (pod Gerlachovským štítem
2.655 m n. m. – nejvyšší hora Slovenska) – Hrebienok 1.285 m n. m., pozemní
lanovkou nebo pěšky do Starého Smokovce, (cca 7 hodin chůze)
5. den: Vysoké Tatry: lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso
1.751 m n. m., observatoř, procházka kolem Skalnatého plesa) a pěšky přes
Zámkovského chatu a Studenovodské vodopády na Hrebienok, (cca 3 hodiny
chůze), pozemní lanovkou nebo pěšky do Starého Smokovce, navečer návštěva termálního koupaliště Vrbov
6. den: ráno ukončení pobytu, možnost další turistiky: Malá Fatra – Terchová – Vrátná dolina a lanovkou na Chleb ev. Jánošíkove diery ze Štefanové do Bieli Potok (cca 2 hodiny), ev. 3-hodinový pobyt v termálech Bešeňová
(vstupné 20 EUR), na závěr krátká zastávka u středověkého hradu Strečno,
(pomník francouzským partyzánům), návrat v pozdních večerních hodinách

Poznejte jedny z nejkrásnějších částí Slovenska, při příjezdu a odjezdu
zajímavé partije Nízkých Tater a Malé Fatry, během pobytu nejnavštěvovanější části Vysokých Tater a Slovenského ráje. Svezete se i na vorech (pltích) v národním parku Pieniny. Slovensko – to jsou také lázně.
Budete ubytováni v Popradu, výhodném místě na hvězdicovité výlety
z jednoho místa. A vedle hotelu budete moci relaxovat v AquaCity ve
vodním světě zábavy, relaxu a odpočinku. Určitě Vás uspokojí 13 vnějších a vnitřních bazénů s termální léčivou vodou teplou 28-38 °C.

cestou na Téryho chatu

1. den: časně ráno odjezd z ČR (nebo v předchozí den ve 21:00), přes Moravu
na Slovensko, Nízké Tatry: lanovkou ze Srdiečka na Chopok 2.024 m.;
a) hřebenová túra cestou Hrdinů SNP přes Ďumbier 2.043 m (nejvyšší hora Nízkých Tater), chata M. R. Štefanika a chata Čertovica (cca 6 hodin chůze);
b) turistika na hřebenech Nízkých Tater (Chopok – Ďumbier a nazpět na
Chopok) a lanovkou zpět k autobusu;
c) lesní železnicí Čierny Balog do Vydrovo (skanzen), naučná stezka a zpět vlakem z Vydrovo – Korytárské do Č.Baloga, Dobšinská ĺadová jaskyňa
2. den: Slovenský ráj:
a) turistická túra: soutěska Kyseľ – Kláštorisko – zpět (cca 5 hodin chůze),
b) turistická túra: soutěskou Suchá Belá – Kláštorisko a zpět (cca 7 hodin chůze)
3. den: NP Pieniny - 1,5 hodiny plavba na vorech (na pltích) po Dunajci (hraniční řeka s Polskem), koliba Goralský dvor, Červený klášter, návštěva Czorsztynského jezera na polském území, Kežmarok (prohlídka města), návrat
na ubytování, nebo termální koupaliště Vrbovo s geotermální léčivou vodou.
Teplota vody v 10 bazénech (z toho ve 4 dětských) se pohybuje od 26 °C do 38 °C.
4. den: Vysoké Tatry: vysokohorská turistika Štrbské pleso 1.346 m n. m.
– Popradské pleso 1.494 m n. m.,

Slovenský ráj

Termín
16.08.–21.08.

Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji
8.290

Dítě do 12 let
na přistýlce
5.790

Cenazahrnuje: 5 nocí v hotelu Satel v Popradu, 5x polopenzi, dopravu busem,
průvodce
Cena nezahrnuje:
lanovky, vstup do lázní, vstupy (cca 40-60 €), komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

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 (10% slevy pro hosty hotelu Satel) a nákupního centra. Dvoulůžkové pokoje jsou s příslušenstvím, TV a WiFi zdarma.
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

NP Pieniny – plavba voru po Dunajci
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KRÁSY POLSKÝCH ZAHRAD,
PARKŮ A ARBORET

PERLY POLSKÉHO SEVERU

Mazurská jezera, Gdaňsk, Toruň

Wojslavice

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

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

© Dreamstime.com

© Dreamstime.com

© Dreamstime.com

Gdaňsk

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

hrad Malbork

Termín

Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji

05.06.–06.06.

2.990

© Dreamstime.com

Cena zahrnuje: 1 noc v hotelu, 1x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné do navštěvovaných objektů, příplatek za 1-lůžkový pokoj 750,- Kč,
komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Votice, Benešov, Praha, Hradec
Králové, Náchod
Termín

Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji

27.07.–01.08.

6.990

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

© Dreamstime.com

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelích ***, 3x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné do navštěvovaných objektů (cca 210 PLN), příplatek za 1-lůžkový pokoj 2.400,- Kč, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Votice, Benešov, Praha, Hradec
Králové, Náchod
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
14

POLSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

POLSKÉ TERMÁLY

POLSKÉ KRKONOŠE
A JIZERSKÉ HORY

Cieplice

V polských Krkonoších se ze Swieradów Zdroje lanovkou dostaneme na
horu Stóg Izerski (1.107 m), „na skok“ do Čech na horu Smrk (1.124 m) a
zpět do východiště cesty. Druhý den ze Špindlerova Mlýna lanovkou na
Medvědín (1.235 m), okolo pramene Labe na vrchol Szrenice (1.361 m) a
lanovkou do Szklarske Poreby. Třetí pěší výlet nás z Karpacze lanovkou
dovede až pod Sněžku, výstup na nejvyšší českou horu a zpět kolem jezera Maly Staw do Karpacze. Poslední den nás zavede do japonské zahrady Siruwie (nejkrásnější zahrady Krkonoš).
Sněžka

© Quicktour

Výjimečnost Cieplických termálních lázní spočívá v tom, že využívají termální vodu, jejíž chemické složení a teplota jsou unikátní v evropském
měřítku, což má neocenitelný, blahodárný vliv na regeneraci celého organismu. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, ale i choroby očí a ledvin.
Lázně jsou od roku 1976 částí Jelení Hory. Z malebného městečka s nevelkým náměstíčkem, zámkem, parkem, kostelem s bývalým klášterem
a několika termálními prameny vyzařuje neuvěřitelná pohoda a klid. Jde
o vůbec nejstarší lázně na území dnešního Polska. Lázně využívají slabě
mineralizovanou, fluoridově-křemičitou vodu s maximální teplotou až
87 °C, s nejvyšším obsahem oxidu křemičitého ze všech lázeňských vod
v Evropě. Voda tryská z horkých, podzemních vřídel z hloubky 2.000 m.
Komplex bazénů: rekreační bazén s plaveckými dráhami; 2 brouzdaliště
pro děti se skluzavkou a bazénovými chrliči; 2 termální bazény s vodními
atrakcemi jako jsou: hydromasáže, houpačka a masážní lavice; venkovní
termální bazén; venkovní rekreační bazén s tobogánem.

1. den: ráno odjezd z Českých Budějovic v 5:45 přes Prahu (Černý most 8.00)
a dále přes Harrachov do Polska: Swieradow Zdroj – lanovkou na horu na
Stóg Izerski 1.105 m, pěšky cca hodinu „na skok“ do Čech na horu Smrk
1.124 m a dále zpět do Polska dolů přes Wieża Widokowa (rozhledna 775 m.)
na Czerniawskiej Kopie a dolů do městečka Swieradow Zdroj, (celkem cca
8 km). Ubytování, večeře.
2. den: po snídani odjezd do Špindlerova Mlýna, lanovkou na Medvědín
(1.235m), pěšky přes mohylu Hanče a Vrbaty k Labskému vodopádu a pramenu
Labe a hřebenovkou do Polska na vrchol Szrenice (1.361m) a odtud lanovkou
dolu do Szklarske Poreby, kde nás bude čekat autobus a doveze nás na ubytování, večeře
3. den: po snídani odjezd do Karpacze, prohlídka norského kostelíku Wang
a přilehlé severské zahrady, dále lanovkou na Kopu 1.377 m, odsud přes
Slezski dum (v blízkosti býval hotel Obří bouda). Odsud budeme pokračovat
po českém území na vrchol Sněžky 1.602 m (kaple sv. Vavřince, Poštovna,
Polská bouda). Zpět stejnou cestou kolem Slezkého domu a Spalone Stražnice
k jezeru Maly Staw a přes Kozí mostek zpět k údolní stanici lanovky v Karpaczi. Odjezd na ubytování, večeře
4. den: po snídani ukončení pobytu v hotelu, Siruwia – japonská zahrada
(nejkrásnější zahrada Krkonoš, sestavená v souladu s japonským uměním zakládání zahrad a filozofií feng shui. Na ploše 1,5 ha uvidíte okrasné rostliny,
mezi nimiž je sedm rybníků, potoků a šestimetrový vodopád). Dále si prohlédneme hrad Chvojnik (trasa povede pěšky ze Sobieszowa přes Zbojnické skály
až ke zřícenině hradu, cca 5 km), dle časových možností výstup (celkem 1,5 km)
na Zloty Widok (nejkrásnější vyhlídkové místo na polské a české Krkonoše),
vodopád a soutěska Kamenczik – nejvyšší vodopád v Krkonoších, vysoký
27 m, (pěšky cca 3 km), dále přes Harrachov a Prahu do Českých Budějovic,
příjezd v cca 22 hodin)
Termín

Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji

12.08.–15.08.

6.290

1. den: odjezd z Českých Budějovic v 5:45, přes Prahu (Černý Most v 8:00)
a Harrachov do Polska, vodopád Kamenczik – nejdelší vodopád v Krkonoších
27 m, Zlaty Widok (nekrásnější vyhlídkový bod na polské a české Krkonoše),
lázně Cieplice Slaskie Zdroj, ubytování, večeře
2. den: po snídani koupání, možnost výletu do Jelení Hory (cca 3 hodiny), večeře
3.den: po snídani koupání, volno, večeře
4. den: po snídani odjezd na zámek Lomnica – jedná se o barokní palác pocházející ze 17. století, v současnosti slouží jako hotel s restaurací a stálou výstavou. Je to Jedna z památek v Údolí paláců a zahrad, někdy také zvané jako
Údolí králů. V roce 2011 bylo údolí prohlášeno za národní kulturní památku
Polska a nadace nyní míří na jeho zápis mezi světové kulturní dědictví lidstva
UNESCO. Zámecký park Wojanów – v parku se nachází romantický zámek,
nádherně zrestaurované sídlo vévodkyně Luisy Augusty Vilemíny, dcery pruského krále Fridricha Viléma III. Zdá se to být až neuvěřitelné, ale ještě v roce 2004
byste zde nalezli vyhořelou ruinu bez oken a střech, obehnanou plotem, ke které
byl vstup zakázán. Po opravě ukončené v roce 2010 se zde nachází luxusní hotel.

Wojanów

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x hotelové ubytování, neomezený vstup
do Aquapark Sport Recreation Center, 3x polopenzi (snídaně, večeře), průvodcovské služby

Termín

Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji

16.09.–19.09.

5.290

Cena nezahrnuje:
kapesné na lanovky a vstupné do objektů a polského národního parku (210 ZL
a 300,- Kč), komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3 noci v hotelu Cieplice*** Medi & Spa, ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením, 3x polopenzi,
průvodcovské služby
Cena nezahrnuje:
vstup do Cieplické Terme (hotelová sleva 10 %), vstupy (cca 75 ZL), komplexní
cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

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

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

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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RUMUNSKO

UKRAJINA

ČESKÝ BANÁT

UKRAJINA - PODKARPATSKÁ RUS

aneb za českými krajany,
turistikou a panenskou přírodou

Po stopách Nikoly Šuhaje

Koločava – skanzen Staré Selo

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

© Quicktour

© Quicktour

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

1. den: odjezd z ČR odpoledne směr Halámky, Vídeň, Budapešť – noční přejezd
2. den: ráno příjezd na Ukrajinu: Beregovo - vyhlídka nad městem s křížovou
cestou, muzeum s výkladem místní průvodkyně a se zaměřením na historii prvorepublikového Československa 1919-1939, kdy tato oblast Podkarpatské Rusi
byla součástí naší republiky. V Beregovu žilo tehdy cca 3 tisíce Čechů a Slováků.
Koupání v termálních lázních Žajvoronok (zdejší léčivá voda se složením podobá vodě na Sachalinu, Novém Zélandu a Islandu), ubytování v hotelu, navečer
přesun autobusem do vinařství, prohlídka vinného sklepa, degustace vín, večeře, posezení ve sklepě při hudbě, návrat na ubytování
© Quicktour

lázně Žajvoronok

© Quicktour

3. den: po snídani odjezd k vodopádu Šipot, výjezd lanovkou do nádherné přírody zdejších Polonin a sestup k nejznámějšímu vodopádu v oblasti. V programu
bude následovat: Mizhirija (dříve Volovec) - krátká zastávka na tržišti okresního
města, Siněvirské sedlo - fotopauza s výhledy na Zakarpatí, Siněvir - prohlídka
záchranné stanice medvědů a odpolední procházka k Siněvirskému jezeru, ubytování, večeře
4.–5. den: Koločava: turistický výstup na Poloniny (3–4 hodiny, krásné výhledy), dále během pobytu v Koločavě uvidíme: dřevěný kostel z roku 1798,
českou školu, muzeum Ivana Olbrachta, hrob Nikoly Šuhaje, prohlédnete si
Staré Selo, skanzen – muzeum v přírodě s procházkou dějinami oblasti Podkarpatské Rusi (života na vesnici, řemesel, technické památky – úzkokolejná železnice aj.). Na závěr druhého dne pozdní oběd v restauraci Četnická stanice
a potom odjezd do Mukačeva (nocleh)

Termín

Cena za osobu ve 2-3 lůžk. pokoji

02.07–10.07.

10.590

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

© Quicktour

Cena nezahrnuje:
jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Doporučené kapesné na vstupy: 40 EUR; v českých vesnicích je možnost
platit v obchodech také českými korunami.
Ubytování je zajištěno ve dvou event. třílůžkových pokojích v rodinách českých
krajanů, kteří jsou velmi přátelští a pohostinní, 3x v Gerniku a 4x ve sv. Heleně
Stravování: plná penze v rodinách (oběd ve formě balíčku)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice,
Třeboň, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Jihlava, Brno
Minimální počet klientů: 35
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Koločava - Česká škola
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GRUZIE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Tbilisi

© Dreamstime.com

6. den: Mukačevo - prohlídka historického jádra města, kde uvidíte: radnici, divadlo, ojedinělou sochu na světě - kominíka, možnost nákupů na místní tržnici, dále
Palanok - hrad vypínající se nad městem, jednu z nejkrásnějších staveb tohoto
druhu na Ukrajině, odpoledne odjezd non-stop do ČR s nočním přejezdem
7. den: příjezd v ranních nebo dopoledních hodinách

© Dreamstime.com

Palanok

Termín
08.07.–14.07.

Cena
za 1. a 2.os.
ve 2-lůžk. pokoji
6.990

Cena
za 3. dosp.osobu
na přistýlce
6.590

neme na horu Mtacminda s pevností Nariqala a s 210 metrů vysokým televizním vysílačem. Dále uvidíme hlavní dominantu hřebene Sololaki sochu
Matka Gruzie. Dolů sejdeme pěšky kolem sirných lázní a mešity zpět do Starého Města. Navštívíme take uličku Sharden s útulnými kavárničkami a s obchody se suvenýry, z kterých dýchá duch minulých časů. Pokračovat budeme
katedrálním chrámem ze Sioni z 18. století, v němž je uložen posvátný kříž
svaté Niny (sv. Kristýny), dále uvidíme kostel Ančischati ze 6. století, který je
nejstarším kostelem v Tbilisi. Zajímavostí je i zdejší věž s hodinami před loutkovým divadlem Reza Gabriadzeho. Přejdeme řeku Mtkvari (Kuru) po moderním mostě Míru (elegantní lávka ze skla a oceli), budeme míjet prezidentský
palác a koncertní síň. Fakultativně možnost návštěva gruzínského národního
muzea. Ubytování.
Doporučujeme: objednat si na večer návštěvu historických sirných lázní Abanotubani, které jsou v provozu již kolem 300 let. Ubytování v Tbilisi.

Dítě
do 10 let
na přistýlce
5.490

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, degustaci vín, dopravu busem,
průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupy, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice, Třeboň

Mtskheta

GRUZIE

Velký okruh Gruzií

© Dreamstime.com

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

3. den: Tbilisi – Mtskheta – Gori - Uplistsikhe - Kutaisi: První zastávkou
bude Mccheta (UNESCO), která duchovním centrem Gruzie, nejstarším sídlem
na území Gruzie a také prvním gruzínským hlavním městem.Třemi hlavními
objekty Mcchety jsou chrám Svetichoveli, chrám Samtavro a pevnost Bebrisciche. Na protější straně řeky Kury, nad soutokem s řekou Aragvi leží klášter
Džvari (v překladu kříž) s chrámem ze 7. století. Podle historických pramenů
zde svatá Nina vztyčila kříž. Budeme pokračovat do Gori – rodiště komunistického diktátora J. V. Stalina (navštívíme museum z roku 1957, jehož expozice
se nijak nesnaží o vyvážený pohled na Stalinovu kariéru a činy, prohlédneme si
i železniční vagon, kterým Stalin cestoval na konference na Jaltě a do Postupimi). Uplisciche – jeskynní město založené kolem roku 1000 př.n.l. Jedinečnost
památky spočívá v tom, že se zde zachovaly zbytky staveb, které byly budovány v průběhu několika tisíciletí. Přenocujeme v Kutaisi (2. největší gruzínské
město), kde podle legendy Jason a argonauti hledali Zlaté rouno.
Kutaisi

1. den: let Praha – Tbilisi (hlavní město Gruzie), po příletu transfer na ubytování (dle časových možností seznámení s centrem města, ev. uskutečníme část
programu z druhého dne)
2. den: Tbilisi: během celodenní prohlídky uvidíme třetí největší pravoslavnou
katedrálu světa – katedrálu Nejsvětější Trojice (Cminda Sameba), vybudovanou v letech 1995–2004. Na návrší od kostela Metechi a pomníku Vachtanga
Gorgaseliho je krásný výhled na historické centrum města. Lanovkou se dosta17
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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 pastevců, 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 gastronomií a ochutnáte vynikající gruzínská vína. Za necelé dva týdny si
určitě i vy zamilujete tuto nádhernou zemi. To vše za doprovodu místního zkušeného průvodce.

GRUZIE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Kazbegi

© Dreamstime.com

© Dreamstime.com

4. den: Kutaisi – Bagrati – Mestia: Kutaisi - ráno navštívíme katedrálu Bagrati z 11. století (UNESCO) - jeden z nejlepších příkladů pozdně středověké
architektury. Ráno můžeme navštívit místní krytou tržnici, která patří k největším, nejživějším a nejbarevnějším v celé Gruzii. Prodávají se zde sýry, koření,
bylinky, zelenina a ovoce a také čurčchela: vlašské a lískové ořechy navlečené
na niti a máčené v karamelu vyrobeném ze směsi čisté šťávy z hroznů s cukrem
a trochou mouky. Přesun do Mestie, vysokohorského letoviska Svanétie, cestou se zastavíme u přehrady na řece Inguri. Nocleh.
5. den: Mestia (UNESCO), centrum Svanétie, návštěva místního etnografického
muzea z r.1936, které je umístěno v tradiční svanské věži. Lanovkou se přiblížíme na hřeben Zuruldi (2.348 m) a po hřebeni pohodovým trekem se dostaneme na vrchol Mentaši (2.473 m)., odkud se nám naskytne nádherný pohled
na vrchol Ušby (4700 m) a Svanský hřeben.
Dalšími možnostmi jsou turistika k ledovci Čalaadi (6–7 hodin), možnost využít
terenních taxíků, nebo půldenní pěší túra ke Kříži (cca 5 hodin), úchvatné pohledy na dva vrcholy Ušby, možnost si připlatit na terénní vozy. Návrat do Mestie, přenocování.

9. den: Tbilisi – Ananuri – Kazbegi: První zastávkou bude Ananuri, architektonický komplex a bývalá residence knížat Argveti (kostely a věže se datují 16–17. stoletím. Žinvalská přehrada. Budeme pokračovat Gruzínskou
vojenskou cestou přes nejvýše položené místo v nadmořské výšce 2.379 m.
Dojedeme do Kazbegi, do malého města pod horou Kazbek (5.033 m), která je
7. nejvyšší horou Kavkazu, přenocování v Stepantsmindě.
10. den: Kazbek: túra v národním parku Kazbegi – dojdeme k magickému
kostelíku sv.Trojice Cminda Sameba pod majestátnou horou Kazbek (2.170 m),
túru budeme absolvovat buď pěšky nebo pojedeme na koních, ev. na horských kolech, přenocování v Stepantsmindě.
11. den: Kazbegi – Telavi: Přejezd do Cinandlali, kolébky gruzínských vín a residence gruzínských knížat (anglická zahrada, muzeum a vinný sklep prince Chavchavadze, básníka 19. století. Ochutnávka vín ve vinařství Shumi. Vína se zde vyrábějí tradiční gruzínskou metodou ve velkých amforách skrytých pod zemí. Krátká
procházka malebnými uličkami starého Telavi, fotopauzy. Ubytování v Telavi.
12. den: Kachetie – vinařská oblast: Gremi – královská residence ze 16. století a hlavní město království Kachetie – jedno z nejnavštěvovanějších míst
Gruzie. Návštěva vinařství Khareba, které je situováno do vytesaného tunelu
ve skále, postaveného z vojenských důvodů. Klášter Bodbe, místo, kde byl
pohřben sv. Nino, který Gruzii přivedl ke křesťanství ve 4. století n. l. Signagi
– královské město, město lásky, jedna z křižovatek na Velké Hedvábné stezce.
Město chránilo 23 obranných věží. Ubytování v Telavi
13. den: odjezd z Telavi přes průsmyk Gombori do Tbilisi, volno, odjezd na letiště, let do Prahy

Ušguli

© Dreamstime.com

Batumi

Termín

Cena za osobu ve 2-3 lůžk. pokoji

17.07.–29.07.

35.000

Poznámka: Cena může být navýšena v případě, že cena letenky bude odlišná od ceny letenky roku 2019, program může být pozměněn, v případě, že se
uskuteční letecký spoj Praha/Katovice – Kutaisi a zpět. Přesný termín zájezdu
závisí také na leteckých společnostech, které v době stanovení zájezdu ještě
neměly vypsané termíny na rok 2021 (bude známo do 10. 5. 2021).

Šchara - nejvyšší hora Gruzie

7. den: Mestia – Zugdidi – Batumi, cestou se stavíme v muzeu paláce Dadiani v Zugdidi. Po příjezdu do Batumi, procházka kolem Černého moře, možnost
koupání (kamenité pláže), ubytování.
8. den: Batumi – prohlídka hlavního města autonomní republiky Adžárie (Batumský bulvár, obří kolo, Abecední věž, jezero s Tančícími fontánami), lanovkou
se dostaneme na vrch Anuria s nádherným výhledem na město. Odpoledne
návštěva největší a nejstarší botanické zahrady (1880) na jižním Kavkazu, v rámci prohlídky nás zaujme pohled na moře ze Zeleného mysu. Zahrada se pyšní
dvěma tisíci druhů stromů. Návrat do Batumi.
Přesun nočním vlakem do Tbilisi (záleží na jízdním řádu), v případě, že by nebylo
možné jet vlakem, cestu absolujeme po silnici, v tom případě ubytování v Batumi.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Tbilisi – Praha, ubytování v hotelech/gasthausech ve dvoulůžkových pokojích, snídaně, dopravu mikrobusem/4x4 auty,
služby místního rusky/anglicky mluvícího průvodce, vstupenky dle itineráře,
ochutnávky vín ve vinařstvích, českého průvodce
Cena nezahrnuje:
jízdenky na lanovky, obědy a večeře, jízdné na/z letiště odletového místa komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Minimální počet klientů: 15
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
18
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6. den: Mestia – Ušguli – Mestia: terenními vozy 4x4 dojedeme do Žibiani,
jedné ze čtyř vesnic Ušguli. Tyto vesnice jsou nejvýše položené stále osídlené
vesnice v Evropě (až 2200 m), architektonickým skvostem je 20 kamenných obranných a obytných věží (koškebi) z 9-13. století, projdeme se křivolakými uličkami a prohlédneme si kostel Lamaria s vlastní obrannou věží a s působivými
nástěnnými freskami z 12.století). Místní obyvatelé věří, že zde pod kostelem
byla pohřbena královna Tamara.
a) trek k ledovci pod horou Šchara 2.400 m n.m. (pěšky 8 km cca 6 hodin chůze
s menším převýšením)
b) se zájemci vystoupáme na hřeben Lamaria (2.989 m) s fantastickým výhledem na masiv Šchary (5.193 m), nejvyšší hory Gruzie. Po skončení turistiky
návrat do Mestie, ubytování

ČESKÁ REPUBLIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ČESKÁ REPUBLIKA
Turistika jihočeskou Šumavou

5. den: ukončení pobytu, výstup na horu Boubín (1.362 m) – viz. program
z 1. dne
doporučený individuální program s vlastní dopravou:
a) Lenora, Soumarský most, (naučná stezka Soumarské rašeliniště vč. výstupu
na vyhlídkovou věž) České Žleby, Stožec (pěšky Stožecká skála)
b) z Libínského sedla nad Prachaticemi pěšky 2 km na vrchol hory Libín 1.093
m (rozhledna), návrat stejnou cestou, možnost prohlídky Prachatic (náměstí,
kostel sv. Jakuba, městské muzeum se solnou Zlatou stezkou atd.)

© Quicktour
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Kubova huť - nejvýše položená železniční stanice v ČR

1. den: individuální příjezd na Kubovu Huť v 10 hodin, další program:
a) vlakem na Lipku, návštěva záchranné stanice handicapovaných zvířat
(otevřeno jen ve středu), pro zájemce pěšky železniční viadukt u Klášterce
z r. 1900, zpět vlakem z Lipky na Kubovu Huť, volný program, ubytování
b) výstup na horu Boubín (1.362 m)
ba) z Kubovy Hutě až na vrchol Boubína 1.362 m. (výstup na rozhlednu),
stejnou cestou zpět (cca 9 km); ubytování
bb) ze Zátoně přes Boubínský prales kolem Boubínského jezírka až na vrchol Boubína (rozhledna) a potom sestup do Kubovy Hutě (cca 17,5 km);
ubytování

Výr velký - Bubo bubo

Termín
18.08.–22.08.

Cena za osobu
ve 2 lůžkovém pokoji
6.450

Cena zahrnuje: 4 noci ubytování v hotelu Kristián *** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4x snídaně, služby průvodce
Cena nezahrnuje: 1-lůžkový pokoj příplatek 2.390,- Kč
vstupné, jízdné, dopravu na Kubovu Huť (individuální: vlakem nebo vlastním
autem)

Boubínský prales - jezírko

© Quicktour

Boubín - rozhledna

Soví voliéry Borová Lada

Ubytování: Hotel Kristian *** se nachází na Šumavě, v malebné vísce jménem Kubova Huť. V roce 2017 prošel hotel kompletní rekonstrukcí, aby vám
mohl nabídnout ubytování na Šumavě v té nejlepší kvalitě a vy jste zde strávili nezapomenutelnou dovolenou. Masivní šumavské postele, stylové pokoje,
moderní koupelny, výborná šumavská restaurace a vnitřní vyhřívaný bazén – vše připraveno pro váš nejlepší zážitek.

2. den: po snídani odjezd vlakem do Ovesné a pěšky naučnou stezkou Medvědí stezka (skalní útvary) na Jelení vrchy, portál tunelu, kterým protéká Schwarzenberský plavební kanál, dále
a) kolem památníčku posledního zastřeleného medvěda na Šumavě v roce
1856 do Černého Kříže (14 km).
b) náročná varianta: navíc pokračování pěšky z Jeleních vrchů k Plešnému jezeru s ev. výstupem ke Stifterovu pomníku, zpět stejnou cestou na Jelení vrchy
(navíc 14 km), pokračování do Černého kříže
pro obě skupiny: z Černého Kříže vlakem na Kubovu Huť, ubytování
3. den: po snídani vlakem do Vimperka a autobusem na Kvildu, pěšky na Prameny Vltavy na Bučinu 1.162 m (dříve nejvýše položená osada v Čechách,
Alpská vyhlídka a expozice železné opony) a dále přes zaniklou dřevorubeckou
osadu Knížecí pláně do Borových Lad, a dále na vlak z Lipky do Kubovy Hutě,
ubytování
4. den: po snídani pěšky z Kubovy Hutě pod Světlou horu (odbočky k pramenu Volyňky a ke kamenu, kde byl zastřelen poslední vlk na Šumavě). Dále přes
Alpskou vyhlídku, Švajglova Lada na Nové Hutě. Odpoledne přes Chalupskou
slať (rašeliniště), do Borových Lad (soví voliéra, největší v ČR – zde se dozvíte
odpověď na otázku, zda je sova skutečně moudrá, jaké má oči a jaký vynikající
sluch sovy mají. O sovách můžeme bez nadsázky říci, že vidí nevidětelně a slyší
neslyšitelně (aspoň pro čkověka). Sovy jsou chráněné zákonem, mezi zvláště
chráněné patří puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sova pálená, sýc rousný, sýček
obecný a výr velký (bubo bubo). Vracet se budeme pěšky na Lipku a vlakem
na Kubovou Huť zpět na ubytování.

Minimální počet klientů: 18
Organizátor: CA Lenka Krupková
© jiznicechy.cz
Stožec - Kaple Panny Marie
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ZA POZNÁNÍM ŽIVOTA
BOŽENY NĚMCOVÉ

vané dřevěné varhany. Fotopauza u památníku Anny Svídnické (3. manželky
Karla IV., která pocházela ze zdejšího Dolního Slezska; vypráví se, že Anna byla
zamlada jednou z nejkrásnějších evropských šlechtičen). Dále uvidíme památník 3 kultur (kultury polské, české a německo-pruské), které se zde potkávaly.
Pstražna – návštěva malého skanzenu, nabízí se ochutnávka toho, co je tradicí
obce, a to čerstvého pstruha. Poslední zastávkou budou Bludné skály (Bledne Skaly) – cca hodinová vycházka ojedinělým skalním bludištěm v Národním
parku Stolové hory (Góry Stolowe). Návrat do Českých Budějovic po stejné trase do 22.30.

Ratibořice - zámek

© Dreamstime.com
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Zajímavým kulturním zájezdem roku do východních Čech bude poznávání života Boženy Němcové, jejíž výročí narození proběhlo v loňském roce. K velkému zájmu o Boženu Němcovou určitě nově přispěl
i úspěšný 4-dílný televizní seriál Božena.

Babiččino údolí

Termín

1-denní zájezd

17.07.–18.07.

Program: odjezd v ranních hodinách, první zastávkou bude Česká Skalice –
prohlídka 2 muzejních areálů: muzea Boženy Němcové a Barunčiny školy. Dále
budeme pokračovat do Ratibořic (prohlídka zámku v době vévodkyně Zaháňské) a Rudrova mlýna. Po prohlídce program v Babiččině údolí – (národní kulturní a přírodní památka – takto bylo údolí označeno lékařem a spisovatelem
Otakarem Jedličkou již v roce 1878), bude pokračovat přes Staré Bělidlo, Viktorčin splav, Rýzmburský altán a rozhlednu Žernov (možnost výstupu) do obce
Žernov, kde pěší trasa po cca. 5 km končí a kde nás bude čekat autobus. Je
možné si udělat i vlastní program pouze v okolí zámku. Po ukončení programu
odjezd po stejné trase do Českých Budějovic.
Termín

Cena za osobu

26.06.

790

Cena za osobu
ve 2 lůžkovém pokoji
2.500

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu v Dobrušce (ve dvoulůžkových pokojích s možností 1 přistýlky), polopenzi (večeře a snídaně), služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (dospělí cca 500,- Kč
a 45 ZL, senioři nad 65 let cca 400,- Kč a 30 ZL; pstruh v Polsku lze platit i v korunách (v roce 2020 to bylo 100,- Kč)
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

JIŽNÍ MORAVA

Znojemsko - vinice a památky Podyjí
Znojmo

Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (dospělí cca 500,- Kč,
senioři nad 65 let cca 400 Kč)
Minimální počet klientů: 38
Organizátor: CA Lenka Krupková

2-denní zájezd
1. den: odjezd v ranních hodinách, první zastávkou bude Česká Skalice – prohlídka 2 muzejních areálů: muzea Boženy Němcové a Barunčiny školy. Dále budeme pokračovat do Ratibořic (prohlídka zámku v době vévodkyně Zaháňské) a Rudrova mlýna. Po prohlídce program v Babiččině údolí – (národní
kulturní a přírodní památka – takto bylo údolí označeno lékařem a spisovatelem Otakarem Jedličkou již v roce 1878), bude pokračovat přes Staré Bělidlo,
Viktorčin splav, Rýzmburský altán a rozhlednu Žernov (možnost výstupu) do
obce Žernov, kde pěší trasa po cca. 5 km končí a kde nás bude čekat autobus.
Je možné si udělat i vlastní program pouze v okolí zámku. Po procházce odjezd
do Dobrušky, večeře.
2. den: po snídani vyrazíme do tzv. Českého koutku v Polsku – území, kde
naši předchůdci zanechali mnoho stop v životě i kultuře. Czermna – prohlídka třetí největší kostnice na světě. Dále navštívíme zdejší historický pohyblivý
betlém (250 figurek) pana Františka Štěpána a uvidíme i jeho již dnes restauro-

1.den: ráno odjezd z Prahy a Českých Budějovic, Znojmo – Loucký klášter
– monumentální premonstrátský klášter z 12.století, nachází se zde muzeum
vinařství a bednářství, organizovaná prohlídka štukových sálů a sklepů včetně
ochutnávky vína. Znojmo: prohlídka města, městského podzemí a radniční
věže, ubytování, večeře.
2. den: ráno po snídani prohlídka vodního mlýna na Slupi. V pozoruhodné
renesanční stavbě velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským
náhonem se nachází expozice Vývoje mlynářství. Dále nás čeká nenáročná turistická trasa „Po vyhlídkách Národního parku Podyjí“. Z Hnanic půjdeme na
Šobeskou vyhlídku (krásný pohled na meandry řeky Dyje a vinice Šobes),
od Havranického vřesoviště přijdeme až k visuté lávce přes řeku Dyji, kterou
20
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Pokyny k odjezdu k tomuto 1-dennímu výletu již nebudou zasílány.
Jako pokyny slouží následující informace: odjezdy: 6:00 České Budějovice – Mariánské náměstí, 6:45 Soběslav – před zimním stadionem, 7:15
Tábor – před vlakovým nádražím, 7:45 Votice – Lídl, parkoviště pod hlavní
silnicí, 8:45 Praha – Černý most, parkoviště autobusů u metra směr z centra
Sraz klientů 15 min. před odjezdem. Návrat do Českých Budějovic do 22:30 hod.

ČESKÁ REPUBLIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Šobes - vinice

Termín
03.09.–05.09.

Cena
za 1. a 2. dosp.
osobu
3.300

Cena
za 3. dosp. os.
na přistýlce
3.200

Dítě
do 10 let
na přistýlce
2.700

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v ***hotelu ve Znojmě, 2x polopenze (snídaně a večeře), průvodcovské služby
Cena nezahrnuje: kapesné na vstupy cca 750,-Kč, degustace vín ve vinnném
sklípku, jednolůžkový pokoj (dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou) –
1.000,-Kč, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
© Quicktour

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Soběslav, České Budějovice,
Třeboň
Minimální počet pro uskutečnění zájezdu: 35
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
přejdeme a dojdeme až k nejznámější a zároveň nejstarší vinici na Moravě –
Šobes. V místech, kde se réva rodí, můžeme ochutnat šobeská vína. Od vinice
budeme stoupat až k vyhlídce Železné schody. Návrat k autobusu do Hnanic.
(cca 11km), ev. pěšky až do Podmolí, kam přijede autobus. V případě, že bude
otevřen, návštěva Malovaného sklepa v Šatově. Jedná se o vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce Maxmilliana Appeltauera, který
je vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem. Po večeři posezení ve sklípku s degustací vín.

KRUŠNÉ HORY

- turistika

© Quicktour

Vranov nad Dyjí

© Dreamstime.com

Klínovec 1.244 m n.m.

1. den: odjezd z Prahy v 7:45, (vlakový přípoj od Č. Budějovic přijede do Prahy 7:27); první zastávka bude v Libyni – prohlídka unikátního muzea vitráží
v kostele sv. Jiljí, poté procházka na rozhlednu Vochlice (cca 2km). Chyše – novogotický zámek (prohlídka), zámecký pivovar (ochutnávka zámeckého piva),
přejezd místa ubytování Horní Blatné. Pěší turistika přes Vlčí jámy (propadlina po středověkých cínových dolech), dále výstup na Blatenský vrch 1.043
m n. m. s rozhlednou „Zitina vyhlídka“, odkud je rozhled na nejvyšší vrcholky
Krušných hor (Klínovec a Fichtelberg), dále na Tisovský vrch, Doupovské vrchy,
horu Plešivec a Horní Blatnou.
zámek Chyše

hrad Bítov

© Quicktour

2. den: ráno vlakem do Nových Hamrů. Odsud výstup na rozhlednu Pajndl
na Tisovském vrchu 960 m n. m. (rozhledna otevřena bez časového omezení)
(pěšky 9 km cca 3,5 hodiny); sestup pěšky do Nejdku (jedno z nejstarších hornických měst v Krušnohoří v údolí řeky Rolavy, krátká fotopauza u Nejdecké
skalní hradní věže, Rotava – vycházka ke geologickému unikátnímu přírodnímu
výtvoru: tzv. čedičovým varhanům (trasa Rotavská myslivna - Rotava cca 4 km).
3. den: autobusem do německého městečka Cranzahl, odkud přejezd romantickou krušnohorskou železnicí do lázní Oberwiesenthal. Zastávka u skokanských můstků, na kterých vítězil Jens Weissflog. Přesun na nejvyšší horu Kruš21
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3. den: po snídani odjezd do Vranova nad Dyjí. Zdejší zámek, jehož interiéry
si prohlédneme, patří k nejhodnotnějším světským stavbám středoevropského baroka. Určitě se podíváme na Vyhlídku zamilovaných, odkud je nejkrásnější pohled na městys Vranov a panorama zámku. Pro zájemce nabídneme
pěší procházku z Vranova nad řekou Dyjí s krásnou vyhlídkou až na přehradu.
(3,5 km). Po přehradě absolvujeme malý vyhlídkový lodní okruh po Vranovské přehradě cca 60 minut. Ev. bude-li v provozu pravidelná lodní doprava,
uskutečníme z Vranova plavbu na Bítov. Z rozhledny Rumburak, která byla
postavena v letech 2008-9 na úpatí Velkého kopce, u silnice k hradu Bítov se
pokocháme výhledem na hrad Cornštejn, vesnici Bítov a do údolí Vranovské
přehrady. Hrad Bítov si nejlépe vyfotíme z Hradní vyhlídky, která je na cca 3 km
dlouhém pěším okruhu kolem hradu. Odpoledne odjezd přes České Budějovice do Prahy
V případě, že nebude v provozu lodní doprava po Vranovské přehradě, navštívíme v obci Bítov muzeum Tatra veteran. V muzeu je výstava automobilů
zn. Tatra, Škoda, Aero, VW a Citroen).
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ných hor Klínovec 1.244 m n.m. (možnost návštěvy rozhledny), odsud pěšky
do Božího Daru přes Boží vyhlídku. Návštěva Božídarského rašeliniště,
v okolí hory Špičák, vede zde 3,2 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními
tabulemi (1,5 km od Božího Daru). Další možností je návštěva místního muzea
a Ježíškovy poštovny.
4. den: ráno odjezd autobusem do Kyselky (prohlídka nového Mattoniho
muzea), poté pěší okruh (cca 5 km) kolem minerálních pramenů a Mattoniho
romantického vodopádu na vrch Bučina, odkud jsou krásné výhledy z místní
rozhledny na Doupovské vrchy aj. Horní hrad (Hauenštejn) – návštěva zdejšího hradu a zámku. Vykmanov u Ostrova nad/Ohří – prohlídka národní kulturní
památky Rudá věž smrti – jedna z památek UNESCO hornického regionu Krušné hory (těžba uranové rudy v 50. letech 20. století). Fotopauza v Jáchymově.
5. den: Abertamy: důl Mauritius na Hřebečné (návštěva největšího cínového dolu v českém Krušnohoří) a rukavičářského muzea. Výjezd lanovou dráhou
na horu Plešivec 1.028 m n. m., odsud sestup naučnou stezkou do Abertam.
Odjezd odpoledne s návratem do Prahy v 19 hodin.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

k Hranické propasti, cesta povede k jedné z nejhlubších propastí na světě
(zatím naměřeno 473,5 metru). Lešná u Valašského Meziříčí – prohlídka zámečku Kinských, který byl v nedávných letech restaurován. Ubytování ve Valašském Meziříčí, večeře.
2. den: po snídani odjezd do Frenštátu pod Radhoštěm - návštěva jedinečného pohankového mlýna v ČR. Zanícený výklad pana Šmajstrly je vždy velkým
zážitkem (možnost nákupu výrobků z pohanky). Ráztoka – zdejší dvousedačkou se dostaneme z Trojanovic na Pustevny 1.018 m, stojí zde dřevěné stavby
„Libušín“ a „Maměnka“, postavené v lidovém slohu podle projektu architekta
Dušana Jurkoviče. Nově na nás čeká Stezka v korunách stromů s názvem
Valaška. Od Pusteven se vydáme po naučné stezce Radegast (modrá turistická značka). Naše první zastavení je hned po 500 metrech u vyhlídkového
altánu Cyrilka, odkud máme mimo jiné pěkný pohled na stavby na Pustevnách. Asi po kilometru se ocitneme u sochy Radegasta, pohanského boha
pohostinnosti, plodnosti a úrody. Pokračujeme přes rozcestí Radhošť - hřeben
na vrchol Radhošť (1 129 m), kde se vypíná dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje a před ním sochy těchto dvou věrozvěstů. Vrchol nám poskytuje krásné výhledy na Beskydy, Valašsko, Jeseníky (Praděd), Malou a Velkou Fatru. Cesta
nám bude trvat pohodlně 2,5 hodiny. Návrat na ubytování večeře.
3. den: po snídani gurmánská prohlídka v Muzeu řeznictví při MP Krásno,
Vizovice, kde nás čeká exkurze a degustace ve zdejší palírně Rudolf Jelínek.
Lehká turistika Jasenná – Syrákov, po 3 kilometrech se dostaneme na vrchol
Vartovny, odkud je z rozhledny překrásný výhled na Vizovickou část Valašska,
ale při štěstí na počasí až na Malou Fatru či Jeseníky. Dále sestoupíme směr
na Liptál po části chodníku valašského malíře Jana Kobzáně. Zastavíme se ve
svérázné valašské vesničce Ublo u zdejší rarity – zemské osy, kterou při troše
štestí i promažeme „Ať se točí!“. Návrat na ubytování večeře.
4. den: po snídaní Rožnov pod Radhoštěm – prohlídka Valašského muzea
v přírodě, a to dvou části skanzenu: Mlýnská dolina (komentovaná prohlídka )
a pak individuální prohlídka Valašského městečka. Nad skanzenem si prohlédneme novou Jurkovičovu rozhlednu – unikát mezi našimi rozhlednami, byla
totiž postavena až 100 let po vypracování plánu Dušana Sama Jurkoviče. Trasa
pěší cca. 2,5 km. Návrat do Prahy k vlakovému přípoji do Českých Budějovic:
spoj R 733 Vltava ve 20.31.

© Dreamstime.com

Rotava - čedičové varhany

Termín
21.07.–25.07.

Cena za osobu
ve 2 lůžkovém pokoji
5.750

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu Ochsendorf ***, 4x snídani, dopravu busem,
služby průvodce
Cena nezahrnuje:
večeře, kapesné na exkurze, prohlídky a lanovky (cca 700 Kč a 10 EUR)
Slevy: dospělá osoba ve 3-lůžkovém mezonetovém pokoji nebo v apartmánu 4.990,- Kč, dospělá osoba na přistýlce 4.790,- Kč, dítě do 15 let na přistýlce
3.200,- Kč, dítě do 6 let bez lůžka 1.900,- Kč
Ubytování v Horní Blatné – hotel Ochsendorf: k dispozici jsou dvoulůžkové
pokoje, mezonetové 3-lůžkové pokoje, 2x apartmány se 2 ložnicemi.
Minimální počet klientů: 18
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

© Dreamstime.com

Valaška - stezka v korunách stromů

VALAŠSKO

© Dreamstime.com

- naučně poznávací exkurze

Termín
08.07. –11.07.

Cena za osobu
ve 2 lůžkovém pokoji
5.990

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu **** Rajka ve Valašském Meziříčí, 3x polopenzi,
dopravu busem, služby průvodce

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm

Cena nezahrnuje:
kapesné, lanovky, vstupy, příplatek za pokojovou klimatizaci 420 Kč

1. den: ráno odjezd z Prahy v 6:45 (příjezd vlaku Vltava od Č. Budějovic v 6.27).
První zastávkou bude Zbrašovské aragonitové jeskyně – prohlídka jedinečných jeskyní, které vynikají vzácnou aragonitovou výzdobou. Teplice nad
Bečvou – procházka lázněmi. Vycházkou z Teplic (celkem 2 km) se dostaneme

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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WELLNESS ZÁJEZDY

SLOVINSKO – Moravské Toplice

CHORVATSKO – Tuheljske Toplice

Terme Vivat – relax pobyt s výlety

1.den: odjezd z Prahy od Hlavního nádraží v 0:15 hod., Č. Budějovice ve 2:00
hod. průjezd Rakouskem a Slovinskem. První zastávkou již v Chorvatsku bude
hrad Trakoščan - prohlídka nejslavnějšího středověkého chorvatského hradu,
který se z malé pevnůstky ze 13. století rozrostl do dnešní krásy. Prohlídka bude
s českým textem. Přejezd do Krapiny (unikátní muzeum pravěkého neandertálského člověka). Příjezd do lázní Tujeljske Toplice, ubytování a relaxace
v bazénech. Večeře (19.00–21:00 hod.)
2. den: snídaně (07:00–09:00), celodenní relax v bazénech (otevřené 08:0022:00); doporučujeme si individuálně připlatit celodenní wellness spa se saunami (10:00 - 22:00, cena 100 HRK/os.), volný čas - nabízí se vycházka ke kostelíku
ve Sv. Križi nebo ve Vilanci (cca 2 hodiny) nebo možnost zapůjčení e-kol (20-25 €
za 4 hodiny); k dispozici jsou speciální cyklistické trasy 30-50 km), večeře
3. den: snídaně, dopoledne návštěva vesnice Kumrovec, prohlídka skanzenu
(muzea v přírodě) Stare Selo, včetně rodného domu prezidenta Josipa Broz
Tita (bývalý prezident Jugoslávie); přesun do Klanjce: prohlídka kostela (z důvodu stavebních prací není možná návštěva hrobky významného šlechtického
rodu Erdödy), návštěva a degustace ve vinařství SEVER (ochutnávka 6 vzorků
vína s možností jejich nákupu), návrat do hotelu s možností relaxace (bazény
jsou otevřeny až do 24:00), večeře
4. den: po snídani (07:00-09:00) možnost koupání v bazénech (08:00-10:30),
opuštění pokojů do 11:00, odjezd z hotelu v 11:15; cesta non-stop do ČR, předpokládaný příjezd do Českých Budějovic v 18:30 a do Prahy ve 20:30

Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – lázní Moravské Toplice. Zdejší
prameny byly objeveny v 50. letech minulého století čirou náhodou při hledání ropy, kdy z pokusných vrtů vytryskla z hloubky 1.500 m horká voda, jež dala
vzniknout oblíbenému modernímu lázeňskému komplexu.

Hotelový komplex Terme Vivat**** nabízí přímý vstup do bazénů a wellness, klienti mohou využívat hotelovou saunu, fitness, cvičit aquaaerobik.
Ubytování v příjemných 2-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a klimatizací.
1. den: odjezd v 0.15 hod. z Prahy na České Budějovice, ráno příjezd do Slovinska, Ptujska Gora – návštěva františkánského poutního chrámu, postaveného
jedním z Mistrů Parléřovské huti a spojeného se vzácným gotickým reliéfem
Panny Marie. Ptuj – prohlídka města s bohatou historií, tradicemi a významným
regionálním muzeem na zdejším hradě (světově proslulá sbírka masopustních
masek). Po 14. hodině příjezd do Moravských Toplic, ubytování v hotelu, odpolední relaxace u bazénů s termálními vodami: bílou vodou (blahodárné
účinky na pohybové ústrojí) a černou vodou (jedinečná voda s příměsí ropy
má léčebné účinky na kožní problémy).
2. den: celodenní lázeňský relax nebo možnost krátkého výletu do Dobrovniku, kde navštívíme zdejší „Svět orchideí“, největší pěstírnu svého druhu
ve Slovinsku s možností nákupu z pestré nabídky rostlin všeho druhu.
3. den: celodenní lázeňský relax nebo možnost polodenního výletu: obec
Selo s krásnou románskou rotundou, u místního chovatele a vinaře si můžete
objednat specialitu bograč (guláš ze tří mas z oblasti Prekmurije), možnost nákupu výborných uzených výrobků z místního chovu - mangalic. Sladkou tečkou je zdejší cukrářská specialita gibanica.
4. den: po snídani dopolední koupání v lázních, po ukončení pobytu v lázních
se na zpáteční cestě zastavíme dle provozních možnosti v malé sýrárně nedaleko Mariboru. Odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.

28.10.–31.10

Osoba
ve 2-lůžk. pokoji
6.990

Dítě do 10 let
na přistýlce
4.690

Dítě 10–12 let
na přistýlce
5.490

04.11.–07.11.

6.990

4.690

5.490

11.11.–14.11

6.990

4.690

5.490

Termíny

Poznámka: Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit program jednotlivých dnů vzhledem k otevíracím dobám památkových objektů nebo dalším turistickým atrakcím.
Termín
10.06.–13.06.

Osoba
ve 2-lůžk. pokoji
6.990

Dítě do 4–12 let
na přistýlce
5.250

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x noci v hotelu ****, 3x polopenzi formou bufetu, neomezený vstup do lázní, zapůjčení županu, výlety podle programu, průvodce
Cena nezahrnuje:
pobytovou taxu (cca 4 € - platí se na místě), vstupy, komplexní cestovní pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)

Ubytování: Terme Tuhelj je lázeňský komplex hotelů, který se nachází v chorvatské horské oblasti Zagorje, 40 km severně od Záhřebu. Na místě jsou kryté i venkovních bazény, suché sauny a parní sauny. 264 pokojů je umístěno v 6 budovách, které jsou propojené chodbami a spojené s krytými a venkovními bazény.
Všechny pokoje v hotelu Well Terme Tuhelj **** jsou klimatizované, mají satelitní TV, Wi-Fi a je v nich připravený župan. Hosté mají bezplatný vstup do krytých
a venkovních bazénů, fitness centra a na hodiny aquaerobiku a aqua strečinku.
Velké wellness centrum (za příplatek) tvoří 4 finské sauny, 3 parní sauny, vířivka,
relaxační místnost s vodními postelemi a mnoho dalších zařízení. Centrum SpaeVita nabízí různé druhy masáží, kosmetické kúry obličeje i celého těla, solárium
a speciální procedury s využitím léčivého bahna. U vstupu do lázní je bankomat.

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelovém komplexu Terme Vivat, zapůjčení županu,
1x hotelová sauna, 3x polopenzi formou bufetu, dopravu busem, služby průvodce, 4-denní vstup do areálu Terme Vivat, výlety dle programu
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 50 EUR), pobytovou taxu a registrační poplatek (cca 7 € - platí se na místě), komplexní cestovní
pojištění UNION pojišťovna (viz str. 2)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor / Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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WELLNESS ZÁJEZDY

MAĎARSKO – Zalakáros

MAĎARSKO – lázně Mórahalom

Hotel Park Inn****

se zastávkou v lázních v Kecskemétu
Navštivte krásné a českou klientelou ještě neobjevené lázně Mórahalom. Pramen „Alžbětin“ je známý od 60.let 20. st., má teplotu 39,5 °C,
vyvěrá ze studny 660 m hluboké a má vysoký obsah jódu Pramen „ Arpádův“ z hloubky 1300 m má 67,5 °C a je využívaný od r. 2014. Oba prameny mají léčebné účinky na pohybový aparát, klouby, zažívací potíže
aj. Příjemná relaxace v lázních je doplněna výlety do okolí.
Z hotelu je přímý vstup do lázní, v ceně je neomezené využívání všech
termálních a léčebných bazénů a saunového světa v prostorách lázeňského
komplexu Erzsébetfurdo = Alžbětiny lázně. Najdete zde 21 bazénů (14 venkovních a 7 krytých) o teplotě až 39 st., 11 saun, skluzavky – venkovní Anakonda je dlouhá 103 m, vnitřní 76 m - a jiné atrakce. K dispozici je navíc hotelové
wellness, které nabízí bazény - zážitkový, jacuzzi, Kneippův, „koktejlový“, vše
s vodou 33 – 38°C, dětský bazén, 3 sauny a solnou komoru. Dále lze využít
fittness nebo si zapůjčit kolo či posedět na sluneční terase.

Léčebné a termální lázně Zalakáros byly oficiálně uznány za léčebné
v roce 1978. Vnitřní a venkovní termální bazény se nacházejí v tiché
zóně, kde si mohou dospělí vychutnat léčebné účinky termální vody
s teplotou od 28–36 °C. Zalakarošská termální voda je teplá 96°C a vyvěrá z hloubky 2500 metrů, díky svému složení je v Evropě unikátní.
Pomáhá na regeneraci pohybového ústrojí, při bolestech kloubů, ale
i při potížích dýchacích cest aj.
Hosté hotelu Park Inn Radisson ****(otevřen v roce 2017) mají zajištěn
chodbou přímý vstup do lázní GRÁNIT a volné využívaní termálních, vnitřních i venkovních bazénů. Standartní pokoje (26m2 jsou nabízeny s možností
1 přistýlky (mobilní rozkládací lůžko) K vybavením pokojů patří klimatizace,
koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT-TV, WIFI připojení zdarma,
trezor. Všechny pokoje mají balkon. Dvě restaurace nabízejí maďarskou a mezinárodní kuchyni formou bufetu.

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

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

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

Termín

Cena za 1.a
2.osobu

24.09–28.09.

8.390

Cena za 3. Dítě do 6 let
dosp.os.
na přistýlce
na přistýlce jako 3.osoba
7.290
3.590

Dítě 6-18 let
na přistýlce
jako 3.osoba
6.750

Termíny:
06.05.–09.05
09.09.–12.09.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 4 noci v hotelu ****, 4x polopenzi, neomezený vstup do bazénů, zapůjčení županu, služby průvodce

za 3. osobu
Cena za 1. a 2.os. Cena
na přistýlce
7.990
7.490
7.990
7.490

Dítě 6-15 let
na přistýlce
5.790
5.790

Cena nezahrnuje:
vstupné do navštěvovaných objektů (cca 2.000 HUF), povinná taxa 1,70 €/os./
den (platba na místě), 1-lůžkový pokoj 9.950,- Kč, komplexní cestovní pojištění
UNION pojišťovna (viz str. 2)

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3 noci ubytování v hotelu Colosseum ****+
(standardní pokoje), 3x polopenzi (snídaně a večeře formou bufetu), neomezený vstup do lázní, služby průvodce, výlety do okolí dle programu
Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu (cca 6 € - platí se na místě), komplexní cestovní pojištění UNION
pojišťovna (viz str. 2)

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice
Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek

Minimální počet klientů: 38
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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WELLNESS ZÁJEZDY – pobyty s vlastní dopravou

MAĎARSKO

MAĎARSKO – Sárvár

HOTEL ORCHIDEA LIPÓT ****

Spirit Hotel Thermal
Spa Sárvár ***** superior

Hotel Spirit ***** Superior

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

Orchidea Hotel **** v Lipótu leží v severozápadní části Maďarska v oblasti Szigetköz, mezi městem Györ a lázněmi Mosonmagyaróvár. Je pouze 15
km od dálnice M1, která vede od Vídně a Bratislavy.
Orchidea Hotel má pěkné okolí, zvláště pak park, který protínají potůčky teplé
vody. Největší atrakcí hotelu je vnitřní a venkovní bazén. Místní minerální
voda o teplotě 65 °C vyvěrá z hloubky 2.200 m (v zimě se ochlazuje na příjemných 37-39 °C, v létě mají bazény teplotu 35–36 °C). Tato léčivá sodno-uhličitanová voda s nízkou tvrdostí je vhodná na léčbu kloubů, páteře a je
vhodná na rehabilitaci po úrazech.
Ubytování: stylový hotel s krásnými dřevěnými motivy nabízí 31 pokojů
(dvou- až čtyřlůžkových). Klimatizované pokoje jsou vybaveny koupelnou, fénem, minibarem, TV, sejfem a některé i balkónem.
Wellness: je časově k dispozici nepřetržitě od 7:00 do 23:00 hod. Hostům je
k dispozici venkovní bazén a vnitřní bazén s chrliči vody, proudovými tryskami
(je zde možné si zahrát i šachy a dámu). Ve vnitřním areálu jsou 4 typy infrasaun, finská sauna a fitness posilovna. Klienti si mohou připlatit lékařské procedury, kosmetiku, kadeřnictví a solárium (za příplatek).
Aktivní relaxace: půjčování jízních kol, možnost využití vyhřívaného fotbalového hřiště. Klienti si mohou zahrát v hotelu billiard a venku badminton, stolní
tenis a tenis. Ve vesnici Lipót je také celoročně otevřené Termální koupaliště
Lipotfürdö s bazény a tobogány na ploše 350 m2. V zimě je větší část termálního koupaliště uzavřena.
Stravování: formou all inclusive (snídaně, oběd a večeře formou bohatého
bufetu, odpolední svačina (16-17 h: káva, čaj, pečivo); cena zahrnuje nabídku
nápojů od 11:00 do 22:00 hodin: nealko nápoje, džusy, čaj, kávu, víno pivo Borsodi, místní pálenka.

Termíny
09.01.–05.06.
06.06.–11.09.
12.09.–17.12.

Cena za os.
ve 2-lůžk.
pokoji
4.090
4.490
4.090

Cena za dítě
3-10 let
na přistýlce
2.490
2.790
2.490

Cena za dítě
10-14 let
na přistýlce
3.190
3.490
3.190

Termíny
06.01.–12.06.
02.09.–19.12.

Cena za osobu ve 2-lůžk.
pokoji Premium
8.950
8.950

Cena za osobu v 1-lůžk.
pokoji Premium
10.610
10.610

Nástupní den na pobyt: neděle, pondělí, úterý

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

Cena
za dítě
do 3 let
500
500
500

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

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

Cena nezahrnuje: turistickou taxu (platí os. starší 18-ti let na místě cca 1,60 € / noc)

Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková

Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková
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Ostrov Rab
Doprava na Rab: 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.
Samostatnou autobusovou dopravu můžete objednat v CA.
Cena jízdenky: obousměrně z Prahy 3.240,- Kč, z Jihlavy 3.040,- Kč, z Brna
2.800,- Kč, z Mikulova 2.800,- Kč; jednosměrně 1.900,- Kč.

ostrov Rab
Karlobag
Sabunike

Nástupní místa:
Trasa: Praha – Jihlava – Brno – Mikulov.
Dopravu po této trase lze zajistit po celou sezónu 04.06.–26.09.
Další nástupní místa a svozy za příplatek na dotaz v CA.

Trogir
Zaostrog
Orebič

Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli (z Prahy odjezd orientačně v 15.30,
z Jihlavy v 17.15, z Brna v 19.00, z Mikulova 19.45).

Ostrov Rab

Dopravu organizuje: CK Victoria Brno a CK Čedok
městečko Rab

Valamar Hotel Carolina

letovisko San Marino (15km)

FKK
pláže na Frkáni

městská pláž
Hotel International

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 zmrzlinu 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 možnost 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 jezera a lodní výlety: plavba kolem ostrova Rab s návštěvou ostrova Krk - letovisko Baška, lodní výlet na ostrov Lošinj, výlet s rybařením aj.

Ubytování na Rabu:
Nástupy na pobyt: obvykle sobota – sobota, lze vyžádat libovolný den
nástupu i jakýkoli počet nocí (min. 3 noci).
Nabídka hotelů na Rabu na rok 2021:
Město Rab: Hotel International a na vyžádání Valamar Hotel Imperial
Suha Punta: Valamar Hotel Carolina. Ke dni vydání katalogu hotelová společnost neuvažuje o otevření hotelu Eva a Residence Suha Punta. Případné
změny budou uvedeny na webu.
San Marino: Hotel Sahara/Rab a Veli Mel, na vyžádání Hotel Lopar (ridinné
pokoje a suity)
Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková
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Rab – město

Rab – Suha Punta

Hotel International***

Valamar Carolina Hotel ****

leží přímo u moře v městečku Rab, v blízkosti promenády. do malebného historického 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.

patří mezi nejluxusnější hotely na Rabu. Je krásně umístěný v zeleni lesoparků
Suha Punty, 4,5 km od městečka Rab. Nabízený komfort jej řadí k nejvyhledávanějším hotelům na ostrově. Pláže přímo pod hotelem jsou oblázkové,
v blízkosti najdete FKK pláž nebo další menší pláže, písčité a kamenné. U hotelu jsou dva bazény se slanou vodou, v jednom z nich je vířivka. Sprchy jsou
na sluneční terase u bazénu i na pláži. Lehátka u bazénu jsou zdarma, u moře
placená.
Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: hostům se nabízí posezení
v gril baru u moře, pool baru u bazénu a lobby baru u recepce. Na terase hotelu hraje večer v hlavní sezóně 3x týdně živá hudba k poslechu i tanci. Fittness
centrum v hotelu je zdarma (dle r. 2020), wellness a masáže jsou placené. Pro
sportování lze využít tenisové kurty u hotelu, stolní tenis, minigolf. Půjčují se
zde kola a elektrokola. Parkování na hotelovém parkovišti zdarma. Domácí zvířata nejsou dovolena.

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

Ubytování: 2-lůžkové pokoje Superior jsou možné na stranu park
nebo za příplatek na moře. 3-lůžkové pokoje Superior jsou orientované
na stranu moře. Všechny pokoje mají koupelnu a WC, klimatizaci, SAT/TV, minibar a balkón. Připojení WiFi zdarma.
Stravování: polopenze formou bohatého bufetu, výborná kuchyně (nápoje k večeři nejsou v ceně)

Akce: sleva 10% při zaplacení celé částky do 15.4.2021
Hotel International - strana město – pokoje 1/2 s 1-2 přistýlkami a 1 /1 pokoje
1. dítě
Termíny
1. a 2.
do 6 let
ubytování dosp. os. na
přist.
05.06.–19.06. 8.790
zdarma
19.06.–19.07. 11.590 zdarma
19.07–21.08. 13.490 zdarma
21.08.–11.09. 11.590 zdarma
11.09.–25.09. 8.790
zdarma
•
•
•
•

2. dítě 1. a 2. dítě Dosp.
do 6 let 6–12 let osoba
na přist na přist. na přist.
4.390
4.390
7.090
5.790
5.790
9.290
6.690
6.690
10.790
5.790
5.790
9.290
4.390
4.390
7.090

1-lůžk.
pokoj

Valamar Carolina Hotel **** - pokoje Superior 1/2–1/3 a Single 1/1

10.990
13.790
15.490
13.790
10.990

Termíny
ubytování
29.05.–19.06.
19.06.–03.07.
03.07.–31.07.
31.07.–21.08.
21.08.–04.09.
04.09.–11.09.
11.09.–25.09

nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí
dítě do 12 let s 1 dospělým sleva 30%
dítě do 2 let bez lůžka zdarma
DÍTĚ ZDARMA platí povinný poplatek 250,– Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetových stolů), pobytovou taxu
Cena nezahrnuje:
- mořská strana 1.100,- Kč/dosp. os., 550,- Kč/dítě do 12 let (nelze u 1 /1 pokojů)
- 7 - 7x plná penze 3.100,- Kč/dosp. os., 1.550,- Kč/dítě do 12 let, platí i dítě zdarma
- dětská postýlka 900,- Kč/týden

•
•
•
•
•
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1. a 2.
Dítě
1. a 2.
Dítě
1-lůžkový
dosp. os. do 13 let dosp. os. do 13 let
pokoj
v 1/2 s 1 dosp. v 1/2 v 1/3 na přist. v 1/3
14.890
10.390
17.790
zdarma
20.490
16.490
11.590
20.190
zdarma
25.290
20.490
14.390
27.190
zdarma
29.990
23.090
16.190
27.890
zdarma
33.990
16.490
11.590
20.190
zdarma
25.290
14.890
10.390
17.790
zdarma
20.490
12.790
8.990
14.690
zdarma
17.690

mořská strana u 2-lůžkových pokojů 1.500,- Kč na os.
nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí (min 3 noci)
dítě do 2 let bez lůžka zdarma
DÍTĚ ZDARMA v pokoji 1 /3 jen de dvěma dospělými, platí poplatek 250,- Kč
1 dospělý a 2 děti v 1 /3 pokoji – každé dítě platí 50% ceny (=platí se 2x plná cena)

CHORVATSKO
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Rab - San Marino – poloostrov Lopar

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

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

Letovisko San Marino patří mezi nejvyhledávanější místa na ostrově
Rab. Leží v klidné zátoce poloostrova Lopar, 15 km od centrálního městečka 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 potíží. Příjemné jsou procházky okolní přírodou, nezapomenutelná je vycházka
za východem slunce. V centru San Marina se nacházejí restaurace, minimarkety, pošta. Výlety lze uskutečnit z městečka Rab.

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

Hotelový komplex San Marino

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.

Termíny
ubytování

1. a 2.
dosp. os.

29.05–12.06.
12.06–19.06.
19.06–26.06.
26.06.–10.07.
10.07–31.07.
31.07.–21.08.
21.08.–28.08.
28.08.–04.09.
04.09.–25.09.

9.190
9.790
10.490
12.290
13.390
13.990
12.290
10.490
8.490

Dítě
do 12 let
na přist.
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Dosp.
osoba
na přist.
6.490
6.890
7.390
8.590
9.390
9.790
8.590
7.390
5.990

Dítě
do 12 let
s 1 dosp.
9.190
9.790
10.490
12.290
13.990
13.990
12.290
10.490
8.490

1-lůžkový
pokoj
9.490
9.990
10.690
12.490
13.590
14.190
12.490
10.690
8.690

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

Hotel Veli Mel
Hotel Sahara / Rab
Restaurant

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

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 prostorách hotelu za poplatek. Je možný pobyt s domácími mazlíčky.
Ubytování v hotelovém komplexu je možné vybrat ze tří hotelů: Sahara/
Rab, Veli Mel a vyžádání Lopar, ve kterém jsou i rodinné pokoje – suity.
Stravování pro hosty je ve společné restauraci, 50 m od hotelových budov.
Polopenze formou bufetových stolů, nápoje k večeři zdarma.
Ubytování na San Marinu často volí i skupiny, které chtějí mít společný program, např. cvičení, kurzy, ozdravné pobyty pro děti, pobyty pro seniory aj.
Zvýhodněnou cenu pro skupinu Vám rádi připravíme v CA.

Termíny
ubytování

1. a 2.
dosp. os.

29.05–12.06.
12.06–19.06.
19.06–26.06.
26.06.–10.07.
10.07–31.07.
31.07.–21.08.
21.08.–28.08.
28.08.–04.09.
04.09.–25.09.

9.790
10.790
11.490
13.190
14.290
14.990
13.190
11.490
8.990

Dítě
osoba doDítě
do 12 let Dosp.
12 let
na
přist.
na přist.
s 1 dosp.
zdarma
6.890
9.790
zdarma
7.590
10.790
zdarma
8.090
11.490
zdarma
9.290
13.190
zdarma
9.990
14.290
zdarma
10.490
14.990
zdarma
9.290
13.190
zdarma
8.090
11.490
zdarma
6.290
8.990

1-lůžkový
pokoj
9.990
10.990
11.690
13.390
14.490
15.190
13.390
11.690
9.190

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí
• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,‑ Kč
Cena hotelového komplexu San Marino zahrnuje: 7x ubytování v hotelu,
7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetových stolů včetně nápojů k večeři
- nealko, pivo, víno), pobytovou taxu
Cena nezahrnuje:
- dětská postýlka 900,- Kč
- pobyt se psem na vyžádání, platba 20 EUR/den na místě
Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková
28

CHORVATSKO

POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Karlobag

Termíny
ubytování
12.06.–19.06.
19.06.–26.06.
26.06.–03.07.
03.07.–21.08.
21.08.–28.08.
28.08.–04.09.

2. dítě
do 2 let
na přist.
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

3. dítě
1. dítě
do 6 let 13 – 16 let
bez lůžka na přist.
zdarma
3.690
zdarma
4.490
zdarma
4.990
zdarma
5.090
zdarma
4.490
zdarma
3.690

2. dítě
1. a 2. dítě
2 – 16 let od 16 do 18
na přist. let na přist.
3.690
5.190
4.490
6.190
4.990
6.890
5.090
6.990
4.490
6.190
3.690
5.190

Příplatky za pobyt se stravou all inclusive v hotelu Zagreb:
- dospělá osoba na lůžku: 2.200,-Kč 26.6.-3.7., 2.700,-Kč 12.-19.6., 28.8.-4.9.,
2.800,-Kč v ostatních termínech
- 1. dítě od 13 do 16 let na přistýlce: 1.100,-Kč 26.6.-3.7., 1.400,-Kč v ost. termínech
- 2. dítě od 2 do 16 let na přistýlce: 1.100,-Kč 26.6.-3.7., 1.400,-Kč v ost. termínech
- 1. a 2. dítě od 16 do 18 let na přistýlce: 1.500,-Kč 26.6.-3.7., 1.800,-Kč 12.19.6., 28.8.-4.9., 2.000,-Kč v ostatních termínech
- dospělá osoba na přistýlce: 1.700,-Kč 26.6.-3.7., 2.100,-Kč 12.-19.6., 28.8.-4.9.,
2.200,-Kč 19.-26.6., 21.-28.8., 2.300,-Kč 3.7.-21.8.
DĚTI ZDARMA mají také all inclusive zdarma, připlatí-li si dospělé osoby.

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

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi včetně nápojů (za příplatek 7x all
inclusive), klimatizaci, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní zdravotní pojištění UNION (str. 2),
doprava autobusem 2.390,-Kč, parkování 3 EUR/den
Nástupní místa: viz Orebič (str. 31)
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 1,40 EUR/dospělá os./noc, děti
od 12 do 18 let 0,70 EUR/noc, děti do 12 let taxu neplatí

Hotel Zagreb***

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

Hotel Zagreb - Depandance Pinia

je vzdálena pouze cca 50 m od hotelu Zagreb, pláž se nachází přímo pod depandancí, betonová a oblázková. Hosté mohou využívat veškeré služby hotelu Zagreb.
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek (možnost ubytování 1. dítěte do 13 let bez nároku na lůžko nebo 2. nebo 3. dítěte do 6 let bez nároku na lůžko) jsou orientovány na mořskou stranu a mají vždy TV, klimatizaci,
ledničku, vlastní sociální zařízení a francouzské okno nebo terasu. Stravování:
polopenze formou bufetu v hotelu Zagreb, možnost dokoupení all inclusive
Depandance Pinia – ubytování s polopenzí
Termíny
ubytování
12.06.–19.06.
19.06.–26.06.
26.06.–03.07.
03.07.–21.08.
21.08.–28.08.
28.08.–04.09.

1. a 2.
dosp. os
7.290
8.790
9.790
9.990
8.790
7.290

1. dítě do 13 let
na přistýlce
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

1. dítě do 13 let
na přistýlce
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

3. a 4. dosp. os.
na přistýlce
4.790
5.990
6.690
6.790
5.990
4.790

1. dítě do 13 let bez lůžka
1. dítě
2. dítě 1. a 2. dítě
Termíny
2. dítě do 2 let na přist.
13–16 let 2–16 let 16–18 let
ubytování 2. nebo
3. dítě do 6 let bez lůžka na přist. na přist. na přist.
12.06.–19.06.
zdarma
3.090
3.090
4.190
19.06.–26.06.
zdarma
3.790
3.790
5.290
26.06.–03.07.
zdarma
4.190
4.190
5.890
03.07.–21.08.
zdarma
4.290
4.290
5.990
21.08.–28.08.
zdarma
3.790
3.790
5.290
28.08.–04.09.
zdarma
3.090
3.090
4.190

Hotel Zagreb – ubytování s polopenzí, mořská strana
Termíny
ubytování
12.06.–19.06.
19.06.–26.06.
26.06.–03.07.
03.07.–21.08.
21.08.–28.08.
28.08.–04.09.

1. a 2.
dosp. os
5.990
7.490
8.290
8.490
7.490
5.990

3. a 4. dosp. os.
na přistýlce
5.890
7.090
7.890
7.990
7.090
5.890

Cena zahrnuje a nezahrnuje – viz hotel Zagreb.
Příplatky za pobyt se stravou all inclusive v Depandanci Pinia na dotaz
Zájezd organizuje: CK Amico travel Písek
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Sabunike u Ninu

Střední Dalmácie – Trogir

Sportovní resort Eklata Medena

se nachází v apartmánovém komplexu Medena *** v obci Seget Donji nedaleko města Trogir (UNESCO) 25 km od Splitu. V klidném a bezpečném areálu
se středomořskou vegetací je krásná oblázková pláž. V rezortu nejsou žádné
silnice, pouze pěší trasy. Apartmánové domky mají přízemí + první patro, ve
kterých jsou umístěny apartmánové byty. V resortu se nachází restaurace, kde
se klienti stravují, dále se zde nachází mini market, hřiště na volejbal, plážový
volejbal, tenisové kurty, dají se půjčit šlapadla, kajaky atd.

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

Ubytování je v apartmánech:
Typ: 2+1 (pro 3 osoby) s jednou třílůžkovou ložnicí, k dispozici jsou 3 tyto
apartmány
Typ: 4+2 (obývací pokoj + dvě samostatné dvoulůžkové ložnice). K dispozici
je 8 těchto apartmánů. Apartmány mají obsaditelnost 4-5 osob. Vyhrazujeme
si právo sloučit dvě dvojice na ubytování do jednoho apartmánového bytu.
Na vyžádání zajistíme i ubytování pro 5. osobu (navíc jedno lůžko v ložnici).
Apartmány patří do kategorie ***, všechny mají sociální zařízení WC/sprcha,
vybavenou kuchyni, TV, klimatizaci a WiFi.
Stravování: snídaně: formou bufetu, večeře: výběr ze tří jídel s přílohou (servírované), teplý nebo studený předkrm (formou bufetu), salát, dezert

Pension „Plava Laguna“

se nachází v rekreačním středisku Sabunike, nedaleko Ninu u Zadaru. Vzdálenost z Prahy je 990 km.
Pension leží 100 m od moře, v okolí je množství mělkých a písčitých zátok a pláží, které jsou ideální pro rodiny s dětmi. Nejznámější je 2 km dlouhá
Královnina pláž s ložiskem léčivého bahna. Podél pláže jsou hřiště pro rekreační sportovce.

Nabízíme ubytování s polopenzí. K dispozici je 15 dvou- až třílůžkových
pokojů, vybavených ledničkou, ventilátorem, koupelnou s WC, balkónem
a 6 apartmánů pro 4 osoby, které se skládají ze dvou dvoulůžkových ložnic.
Nejedná se o klasické apartmány, není zde kuchyňka ani obývací místnost, jsou
vybavené ledničkou, ventilátorem, koupelnou s WC a balkónem. V areálu je bazén. Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu a večeře menu - polévka, hlavní jídlo, salátový bufet, desert. Doprava: autobusem nebo vlastní.
Pobyt je vhodný i pro skupiny, např. je zde možné cvičení v prostoru vedle
penzionu nebo v parku směrem k moři.

Termín včetně
dopravy:
13.08.-22.08.

1. a 2. osoba
7.990
6.990

Dítě 3-12 let
na 3.–4. lůžku
3.990
3.490

10.290,-Kč

Cena na 5.osobu
pro děti do 16 let
8.290,-Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování a 7x stravování formou polopenze, autobusovou dopravu
Cena nezahrnuje: místní turistickou daň dle chorvatských právních předpisů.
Cena nad 12 let 1,4 EUR/den, tj. 10 EUR/os., platí klienti při příjezdu na místě,
cestovní pojištění UNION str. 2
Sleva na vlastní dopravu: 2.000,-Kč/os.
Odjezdová místa: viz Orebič (str. 31)

Penzion Plava Laguna – ceny za os. jsou stejné v pokoji i v apartmánu
Termíny
ubytování
03.07.–10.07.
14.08.–21.08.

Cena na 1-4 osobu

Dospělá os.
na 3.-4. lůžku
6.390
5.590

Program: odjezd v pátek v poledních/odpoledních hodinách, ubytování v sobotních odpoledních hodinách, ukončení pobytu další sobotu s vyklizením
ubytováním v dopoledních hodinách, odjezd do ČR v sobotu večer, návrat
v neděli v dopoledních hodinách.

• dítě do 3 let bez lůžka zdarma, platí povinný poplatek 250,- Kč
Cena zahrnuje: 7x ubytování včetně ložního prádla a závěrečného úklidu, polopenzi – snídaně, večeře, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: cestovní zdravotní pojištění UNION (str. 2)
- příplatek na 1-lůžkový pokoj 2.300,- Kč
- doprava autobusem 2.500,- Kč (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli)
Základní nástupní místa: viz Orebič (str. 31)

Možnost výletů: Trogir (UNESCO) - lodí nebo busem, Split – Diokleciánův
palác, polodenní nebo celodenní lodní výlet, vodopády Krka (UNESCO), není
v ceně zájezdu, platí se na místě
Není stanoven minimální počet účastníků.
Organizátor zájezdu: CK Karel Úlovec - Přeštice tour.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
Organizátor zájezdu: CK Karel Úlovec – Přeštice - tour
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Jižní Dalmácie
Jižní Dalmácie – Orebič

Cena jízdenky: obousměrně 2.690,- Kč, jednosměrně 1.900,- Kč
Místenka za příplatek 200,- Kč na osobu
Dopravu po této trase lze zajistit po celou sezónu 04.06.–26.09.

Městečko Orebič a blízké letovisko Perna se nacházejí v jihozápadní části
poloostrova Pelješac, jižně od Makarské. Leží naproti ostrovu a městu Korčula,
v srdci slavné vinařské oblasti, je to turisty vyhledávané místo s krásnou
přírodou a čistě křišťálovým mořem. Převažují oblázkové pláže s 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
městečkem jsou nádherné výhledy na Pelješacký průliv a Korčulu.
Centrum Orebiče: od přístavu směrem k pláži Trstenica vede podél moře
pěší promenáda, která ožívá zejména ve večerních hodinách, najdete zde restaurace, pizzerie, kavárny... Budovy v historickém centru s kostelem pocházejí
z 15.–17. st., historii zdejšího loďařství přibližuje Námořní muzeum.

Nástupní místa v Čechách: Praha, Benešov, Dobříš, Příbram, Písek, Strakonice, České Budějovice, Kaplice
Svozy: + 200,- Kč Chomutov, Most, Teplice, Ústí n. L., Děčín, Liberec, Jablonec, Turnov, Pardubice, Hradec Králové, Hořice
+ 150,- Kč Tábor, Mladá Boleslav, Plzeň, Klatovy, Horažďovice, + 100,- Kč
Brandýs n. Labem
Nástupní místa na Moravě: Brno
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 Písku 15.15, z Českých Budějovic v 16.30, z Brna v 16.30)
Dopravu organizuje: firma Gumdrop s. r. o.

Vila Senka

Vila Zora

Hotel Orsan***

Hotel Bellevue

je obklopen borovicemi a cypřiši, nachází se přímo na mořském břehu,
na okraji města Orebič, jehož centrum je vzdáleno cca 1,5 km.
Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: pokoje v hotelu jsou jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky a rodinné pokoje (2+2). Mají SAT/TV,
telefon, koupelnu, vysoušeč vlasů, klimatizaci, WI-FI, balkon na mořskou stranu
nebo do parku. Hostům je k dispozici recepce, trezor na recepci, klimatizovaná
restaurace s venkovní terasou, aperitiv bar, venkovní bazén s terasou, dětské
hřiště, hřiště na plážový volejbal, stolní tenis, pétanque, parkoviště. V hlavní sezoně hotel zajišťuje animace pro děti i dospělé, večery s živou hudbou.
Oblázkovo - písčitá pláž je přímo před hotelem vzdálena cca 35 m. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou k dispozici za poplatek. Na pláži je také nabídka místních vodních sportů: pronájem šlapadel, kajaků a motorových člunů.

Hotel Orsan

Celkový pohled na Orebič

Orebič i Perna jsou ideálními místy pro strávení příjemné dovolené. Perna
je oblíbené místo pro surfování, je zde surfařská základna s možností výuky.
Pobyt a lenošení u moře si můžete zpestřit výlety - lodě vyplouvají jak z přístavu v Orebiči, tak z mola u hotelového areálu v Perně. Na ostrov Korčula,
do stejnojmenného 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 koupáním na písečné pláži Lumbarda na ostrově Korčula.
Dále můžete navštívit lodí, busem nebo vlastním autem vyhlášený historický
Dubrovník, město UNESCO. Oblíbený je také lodní výlet na ostrov Mljet, národní park UNESCO.
Doprava do Orebiče: dopravní 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.
Samostatnou autobusovou dopravu můžete objednat v CA.
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Vila Senka

Sleva: v termínech do 4.6. a po 18.9. akce 7=6 & 14=12 dní,
pobyty delší než 10 dní – 10%.
Dítě do 14 let na přistýlce v těchto termínech ZDARMA

Apartmánový dům Senka se
nachází 100 m od moře a cca
200 m od písčito-oblázkové
pláže Trstenica, na jejímž konci
je neoficiální nudistická pláž.
Cca 100 m pod domem vede
pobřežní kolonáda, která vede
do cca 1,5 km vzdáleného centra Orebiče.
Ubytování je ve 4-lůžkovém apartmánu, který se nachází v prvním patře
domu. Je pro 2-4 osoby, skládá se z 2-lůžkové ložnice a obývací místnosti se
dvěma lůžky, kuchyňského koutu, koupelny s WC a sprchou. K vybavení patří
TV/SAT. Parkování auta je možné v areálu apartmánového domu.

Hotel Orsan
1 a 2.
dosp. os.
8.550,10.250,11.950,13.350,14.350,13.350,11.950,10.250,8.550,-

Termíny
01.05.–14.05.
15.05.–04.06.
05.06.–18.06.
19.06.–02.07.
03.07.–13.08.
14.08.–27.08.
28.08.–03.09.
04.09.–10.09.
11.09.–24.09.

Dítě do 7 let
na přistýlce
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Dítě 7 - 14 let Os. nad 14 let
na přistýlce
na přístýlce
4.275,6.840,5.125,8.200,5.975,9.560,6.675,10.680,7.175,11.480,6.675,10.680,5.975,9.560,5.125,8.200,4.275,6.840,-

Termíny
ubytování
30.05.–26.06.
26.06.–28.08.
28.08.–25.09.

Apartmán
pro 3-4 osoby
12.990
14.990
12.990

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí
Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu včetně ložního prádla a závěrečného úklidu, pobytovou taxu
Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková

Jižní Dalmácie – Zaostrog

Poznámka: minimální počet dní do 3.7. a po 13.8. – 3 dny,
v období 3.7.–13.8. – 4 dny, jinak příplatek 20%

Resort Dalmácie**

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x ALL INCLUSIVE LIGHT – snídaně, oběd a večeře (bufet), u večeře místní točené nápoje (voda, ovocné šťávy, pivo a víno)
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu na dospělou osobu 12 HRK/noc, dítě 12-18
let 6 HRK/noc, dítě do 12 let ZDARMA - platí se na místě v recepci

nachází se 35 km jižně od Makarské, na makarské riviéře, naproti ostrovu
Hvar. Do centra letoviska Zaostrog je 150 m. V areálu je borovicový háj
a dlouhá oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody. Klienti zde mají
veškeré zázemí pro spokojenou dovolenou.

Příplatky: pohled na moře: 1.890,-Kč/os., jednolůžkový pokoj s pohledem do parku
3.490,- Kč, jednolůžkový pokoj - mořská strana 3.890,-Kč, dítě zdarma platí manipulační poplatek 250,-Kč. Ceny za dítě s jednou dospělou osobou na vyžádání.
Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková
Cenové relace na hotel Bellevue ****, depandance Bellevue ****
a VILLAS Bellevue **** jsou na webu www.quicktour.cz

Soukromé apartmány v Orebiči
Vila Zora

dítě
dítě
osoba
Termín
1. a 2.
dosp. os.
6 let
6–13 let
13–18 let na
s dopravou dosp. os. nado
přistýlce
přistýlce na přistýlce na přistýlce
20.08.–29.08. 10.490
3.500
6.990
8.290
8.990

nabízí ubytování v moderně zařízených apartmánech.
Jednopatrová vila se nachází v klidném místě Orebiče,
150 m od menších oblázkových pláží, 15 min pěšky
od centra městečka Orebič.
Pobyty jsou obvykle na 7
nocí, na vyžádání je možný
libovolný počet nocí a nástup
jakýkoli den (doporučujeme včasnou rezervaci). Parkování aut u objektu. Možná je i doprava autobusem k blízkému hotelu Bellevue. Ubytování: 1 studio
a 4 apartmány, všechny mají vybavený kuchyńský kout nebo kuchyni, koupelnu
s WC, SAT/TV, bezplatné připojení WiFi, klimatizaci, balkón nebo terasu. Studio
pro 2-3 osoby má na spaní dvoulůžko a přistýlku (cena za studio je podle počtu
osob), apartmány pro 3-4 osoby mají ložnici s dvoulůžkem a rozkládací gauč
pro 1-2 osoby v obývací místnosti. Domácí zvířata nejsou povolena.
Termíny
ubytování
30.05.–26.06.
26.06.–28.08.
28.08.–25.09.

Studio cena
za 2 osoby
9.625
11.550
9.625

Studio cena
za 3 osoby
10.990
12.990
10.990

Ubytování: patrové pavilony - dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek,
vlast. soc. zařízení WC/sprcha, klimatizace TV/SAT
Stravování: snídaně: bufet, večeře: výběr ze 2 jídel, saláty a dezerty bufetem
Cena zahrnuje: 7x ubyt. s polopenzí, autobusovou dopravu a delegátské služby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění – viz strana 1, turistická taxa
pro osoby nad 18 let: 10 EUR, 12–18 let 5 EUR, do 12 let děti turistickou taxu
neplatí (platba na místě), balkon: 500,- Kč, příplatek na 1-lůž. pokoj: 3.450,- Kč
Sleva: vlastní doprava 2.000,- Kč / os., více na www.quicktour.cz
Program: odjezd v pátek z ČR, noční přejezd Rakouska a Slovinska, příjezd do
letoviska dopoledne, ubytování v odpoledních hodinách. Neděle – pátek volný program. Ukončení pobytu další sobotu dopoledne, odjezd večer stejnou
trasou do ČR, příjezd v dopoledních hodinách.
Nástupní místa: Rakovník, Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice, Kaplice, D. Dvořiště (další místa z ČR: Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava (Pávov), Brno, Mikulov- za příplatek)

Apartmán
pro 3-4 osoby
12.990
14.990
12.990

Během pobytu doporučujeme navštívit blízkou Makarskou nebo jiná blízká
letoviska např. Gradac a Drvenik na pevnině. Na ostrově Hvar (trajekt z Drveniku) doporučujeme se podívat do starobylé Jelsy, Starigradu nebo stejnojmenného městečka Hvaru s městskou pevností Španjola nad městem. Oblíbené
jsou polodenní nebo celodenní plavby po moři (fishpicknik) atd.

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí
Cena zahrnuje: 7x ubytování ve studiu či apartmánu včetně ložního prádla
a závěrečného úklidu, pobytovou taxu
Ubytování organizuje: CA Lenka Krupková

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
Organizátor zájezdu: CK Karel Úlovec – Přeštice - tour
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY

ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ
© Správa zámku Ratibořice

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

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

Cena:

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

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

850

6:45

Praha, na Florenci, dům č. 19

750

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

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

Termín: 4.12.2021
Odjezd

DRÁŽĎANY A STAROČESKÝ
ADVENT NA SEVERU ČECH

Termín: 5.12.2021
Odjezd
6:45

Odjezdové místo
Praha, na Florenci, dům č. 19

Cena:
750

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Minimální počet klientů: 38
Organizátor: CA Lenka Krupková
© NPÚ, Hrádek u Nechanic

JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY:

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

2. den: po snídani odjezd na hrad Grabštejn - prohlídka severočeského hradu, který o adventních víkendech tradičně ožívá vánoční atmosférou dobových prohlídek. Zákupy - návštěva zámku, kam se rád vracel i císař František
Josef I. či korunní princ Rudolf. Naše prohlídka bude opět situovaná do adventní atmosféry. Zubrnice - jako protipolem předchozích vánoc na šlechtických
sídlech bude naše zastavení ve skanzenu v Zubrnicích, kde si slavnostní dny
konce roku připomeneme v lidovém prostředí.
Návrat do Prahy v cca 20:00 a do Č. Budějovic kolem 22.30.
Cena za 1. a 2. os. Cena za 3. osobu
ve 2-lůž. pokoji
na přistýlce
04.12.–05.12.2021
2.890
2.690
Termín

Dítě do 10 let
na přistýlce
2.490

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x hotelové ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s vlast.soc.zař., 1x polopenzi (snídaně - bufet, večeře - výběr ze 2 jídel),
průvodcovské služby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,- Kč, příplatek na jednolůžkový
pokoj 500,- Kč, pronájem bowlingové dráhy 280,- Kč/hodina (platba na místě), služby wellness centra (platba na místě, nahlášení zájemců na začátku zájezdu průvodci) - sauna bylinná nebo finská 490,- Kč/90 min., venkovní vířivka 600,- Kč/90 min.
Doporučené kapesné na vstupy: 400 Kč a 25 EUR (Zwinger, muzeum hygieny, Panometer - panoráma pochodu Augusta Silného, Frauenkirche atd.).
Odjezdová místa: Č. Budějovice, Tábor, Votice, Benešov a Praha
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
Zájezd organizuje: CK Karel Úlovec – Přeštice – tour
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