Z AMERIKY
NA KARLŠTEJN

PRAHA NÁRODNÍ

NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRADY PRAHY
Skleník Fata Morgana

Karlštejn

1 den

1 den

1 den

Klementinum – Zrcadlová kaple
Pojeďte s námi do Ameriky! Naše Amerika leží
v Českém krasu a představuje několik jámových
vápencových lomů s nádhernými jezírky, štolami
a jeskyněmi. Z vyhlídkových teras se budete kochat
krásou zdejšího největšího a nejkrásnějšího lomu
VELKÁ AMERIKA, přezdívaného český Grand
Canyon. Na jeho dně se třpytí dvě vzájemně propojená jezírka s blankytně modrou vodou a v blízkosti rozkládají lomy Malá Amerika a Mexiko.
SVATÝ JAN POD SKALOU je považován za perlu
Českého krasu. Návštěvníky láká kouzelná poloha
a cenný barokní kostel sv. Jana Křtitele, který projektoval významný italský architekt Carlo Lurago
a přestavěl slavný stavitel K. Diezenhofer. Kostelík
si prohlédnete s místním průvodcem. Možnost
obědu v místní restauraci (fakultativně).
Lom Amerika

Česká republika

V naší zemi je mnoho míst a objektů, která jsou
symbolem naší národní identity. Nejnárodnější
však zůstává naše zlatá Matička Praha. Nedaleko
Karlova mostu se rozprostírá jeden z největších
stavebních komplexů v Evropě KLEMENTINUM.
Klementinum je od minulosti významná budova
založená jezuity v 16. století jako kolej, která později přešla pod Karlovu univerzitu. Za doprovodu
odborného průvodce budete mít jedinečnou příležitost navštívit vzácný BAROKNÍ KNIHOVNÍ
SÁL, MERIDIÁNOVOU SÍŇ, tj. unikátní místnost,
dříve využívanou na určování poledne, atraktivní
ASTRONOMICKOU VĚŽ, do jejíhož 3. patra vyjedete výtahem a poté po 87 schodech vyjdete na
ochoz věže, který nabízí ty NEJÚŽASNĚJŠÍ VÝHLEDY na historické centrum Prahy do všech světových stran. Ve věži se zastavíte i v původní
pracovně observatoře, kde byly rozmístěny astronomické, geofyzikální a meteorologické přístroje
pocházející zejména z dílen jezuitských mechaniků i učenců. Řeka Vltava svým více než 400 km
dlouhým tokem tvoří přirozenou osu naší vlasti
protínající hlavní město Prahu. A právě spojení
životodárné řeky a někdejšího sídla prvních českých knížat vytváří symboliku, kterou se inspirovala celá řada nejrůznějších umělců. Zaposlouchejte se do Vltavy při PLAVBĚ PRAŽSKÝMI
BENÁTKAMI. Nabízí kouzelnou Čertovku u Malé
Strany a nádherné výhledy na Hradčany, Národní
divadlo, Karlův most apod.
Pražské Benátky

Není snad Čecha, který by neznal Vrchlického veselohru „Noc na Karlštejně“ a náš
nejslavnější HRAD KARLŠTEJN ležící v sousedství Velké Ameriky. Byl založen králem Karlem
IV. jako místo pro uložení sbírek svatých relikvií
a říšských korunovačních klenotů. Dodnes chrání
soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika
v KAPLI SV. KŘÍŽE, jež je největší kaplí na světě,
a největší portrétní galerií českých panovníků v ČR.
Další možností je prohlídkový OKRUH SOUKROMÝCH A REPREZENTATIVNÍCH POKOJŮ A SÁLŮ
císaře Karla IV. Na konci prohlídky uvidíte repliku
SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY českých králů. Z Karlštejna bude následovat odjezd domů. Návrat cca
19.30–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Svatý Jan p. Skalou

Na závěr jsme připravili alternativní program.
Samostatně můžete navštívit NÁRODNÍ MUZEUM,
které je největším českým muzeem. Monumentální
novorenesanční stavba, na jejíž výzdobě se podílela celá řada našich umělců, představuje sbírky ze
všech vědních disciplín a zachycuje naši historii od
pravěku po moderní dobu. Nebo se můžete zúčastnit komentované prohlídky OLŠANSKÝCH HŘBITOVŮ, místa posledního odpočinku významných
osobností divadla, filmu a televize, jako byli např.
J. Schelinger, V. Menšík, Jiří Kodet, R. Lukavský,
Miki Volek, Saša Rašilov či J. Werich a Jiří Voskovec, kteří tu spolu leží od r. 1990. Se svými 50 ha
plochy je toto místo největším hřbitovem ČR. Mnohé náhrobky od historických až po současné
moderní jsou vzácnými uměleckými díly. Návrat
domů cca 19.30–20.30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

15.10.

28.05.
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CENA
790,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné:
Pozn.:
cca 350 Kč nebo 650 Kč/okruh s kaplí
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Skleník Fata Morgana
Pražská BOTANICKÁ ZAHRADA nabízí venkovní
expozici, ve které mohou návštěvníci vidět asi
15.000 stromů, keřů a květin a TROPICKÝ SKLENÍK
FATA MORGANA, který je svojí důmyslnou stavbou
a sbírkou rostlin evropským unikátem. Interiér
skleníku je rozdělen do 3 částí a seznamuje s rostlinami tropického a subtropického pásma. Expozice
jsou navíc doplněny atraktivními vodními prvky,
jezírky a dokonce šestimetrovým vodopádem. My
navštívíme skleník. Cesty a přístupy tu jsou
bezbariérové. Součástí botanické zahrady jsou také
památkově chráněné VINICE SV. KLÁRY s vinařskou naučnou stezkou, expozicí o výrobě vína
a vinotékou s příjemným posezením na terase
s výhledem do vinic a na Trojský zámek.
Jižní zahrady

Kód zájezdu: 990400

Kód zájezdu: 990335

Splňte si sen výletu do tropické přírody. Cesta bude
rychlá a příjemná, neboť její cíl je v Praze-Troji.

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
Pozn.:
nebo 700 Kč/včetně Národního muzea
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Odpoledne Vás odborný průvodce provede JIŽNÍMI ZAHRADAMI PRAŽSKÉHO HRADU. Do zahrad vstoupíte ze III. nádvoří Pražského hradu
BÝČÍM SCHODIŠTĚM. Skvostem tohoto komplexu
je ZAHRADA NA VALECH, držitelka prestižního
ocenění udělované nejvýznamnějším historickým
parkům a zahradám světa. Býčí schody i zahradu
vytvořil slovinský architekt Josip Plečnik pro
prezidenta Masaryka. Její unikátnost podtrhují
především Plečnikovy pavilonky s FASCINUJÍCÍMI
VYHLÍDKAMI na Prahu. Po prohlídce bude
následovat odjezd domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 990130
04.06.

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 300 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

PRAHA
LETECKÁ

ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE
A ZÁMEK V TRÓJI
1 den

KOKOŘÍN A SKALNÍ
MĚSTO POKLIČKY
1 den

Letiště Václava Havla

1 den

Trója

Dalším pražským skvostem je ZÁMEK V TRÓJI, jeden z nejkrásnějších barokních zámků
v ČR, který reprezentuje architekturu honosných předměstských vil z Říma, které na své
cestě světem obdivoval stavitel zámku hrabě
Václav Vojtěch ze Šternberka. Jeho interiéry
můžete navštívit. Kolem zámku se rozkládá
volně přístupná nádherná barokní FRANCOUZSKÁ ZAHRADA plná soch, pergol, váz,
altánů, kašen, vodotrysků s unikátní štěpnicí
s velkým kruhovým labyrintem ve svém středu. V blízkosti zámku sídlí Botanická zahrada
s vyhlášeným TROPICKÝM SKLENÍKEM FATA
MORGANA. V případě volného času možná
jeho prohlídka.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 990124
14.05.

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné:
Pozn.:
cca 350 Kč
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Hrad Kokořín
Načerpejte s námi pohodu na Kokořínsku, v malebné oblasti pískovcových skal s unikátními útvary,
zdravou přírodou a architektonickými skvosty
vzdálené jen hodinu jízdy od Prahy.
Kokořínsko je naší nejkrásnější přírodní rezervací.
Jejím srdcem je Kokořínský důl, romantické údolí
lemované pískovcovými skalami. Díky zvětrávání
pískovců tu uvidíte bizarní skalní útvary, jako jsou
skalní okna, voštiny a především proslulé POKLIČKY. Tyto skály vypadají jako hříbky na dlouhých
hubených nohách. Úchvatná podívaná! Další
ozdobou Kokořínského dolu je nejromantičtější
český HRAD KOKOŘÍN. Interiéry gotického paláce
si můžete prohlédnout s průvodcem, samostatně
pak zažít impozantní vyhlídku z hradní věže nebo
z jeho ochozů.
Pokličky

Česká republika

Bez zahrad Praha Prahou byla by jen stěží,
tak jako by nebyla bez stovek svých věží.
Vyhlášené pražské zahrady jsou stále více
vyhledávaným cílem. Představíme vám ZÁMECKÝ PARK PRŮHONICE, jeden z největších a nejvýznamnějších krajinných parků
v Evropě, který byl jako mimořádné dílo
zahradní architektury zapsán na Seznam
světového dědictví UNESCO. Obklopen rybníky, leží v členitém údolí meandrující říčky
Botič. Pyšní se více než 1.600 druhy cizokrajných rostlin a dřevin, 600 druhy trvalek
nebo rozlehlým alpiniem na skalách. Nejkrásnější je park na jaře, kdy kvete. My jsme
pro vás vybrali nejatraktivnější období, kdy je
celý park rozzářen bohatými KVĚTY RODODENDRONŮ, jejichž unikátní sbírka čítá více
než 8.000 kusů! Rododendrony doplňují
kvetoucí azalky, kosatce, rané pivoňky
a pozdní cibuloviny. Částí kvetoucí zahrady
vás provede zkušený MÍSTNÍ PRŮVODCE.

Báječný výlet začnete na NEJVĚTŠÍM ČESKÉM
LETIŠTI – Letišti Václava Havla v Praze. Ve 3. terminálu nastoupíte do letištního autobusu a zahájíte za doprovodu odborného průvodce jeho cca
1,5 hodinovou zážitkovou prohlídku. Uvidíte
původní terminál Letiště Praha z r. 1937, kde se
dnes odbavují vládní lety. Navštívíte hangáry
Úřadu pro civilní letectví ČR a letecké společnost
Travel Service, seznámíte se s interiérem a zejména technikou Záchranné požární stanice letiště,
zažijete ukázky odbavení letadel před startem a po
přistání nebo zavádění letadel na stání.

Staroměstská radnice – orloj
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ je nejstarším a nejkrásnějším pražským náměstím s nádherně zachovalým souborem budov. V jednom z těchto historických domů bylo nedávno otevřeno atraktivní
a zábavné MUZEUM ILUZIVNÍHO UMĚNÍ
A TRICK-ARTU. Ve třech patrech domu si expozici
nejen prohlédnete, ale rovnou si vyzkoušíte
iluzivní umění a přitom pořídíte jedinečné
fotografie. Témata iluzí jsou různá. Vztahují se
např. k české historii a různým osobnostem.
V nejvyšším patře na Vás čekají fotografie
cestovatelů M. Zikmunda a J. Hanzelky a také
příležitost vyzkoušet si MALOVÁNÍ SVĚTLEM.
Výjimečným zážitkem je i dechberoucí VÝHLED
Z OKNA muzea na STAROMĚSTSKOU RADNICI
S ORLOJEM. Pro zájemce je zajištěna její komentovaná prohlídka. Uvidíte reprezentativní sály,
podzemí i kapli s apoštoly z orloje. Ve volném
čase si pak můžete staroměstskou atmosféru
vychutnat u šálku kávy nebo sklenice piva. Návrat
domů vpodvečer.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Poté autobusem přejedete do Želíz. Od zdejší
„ZÁJEZDNÍ RESTAURACE“ proslavené „křupavými domácími rohlíky s polévkou“ se kratičkou
cestou dojde na ČERTOVY HLAVY, obrovské sochy
vytesané do dvou skalních bloků. Z Čertových hlav
je pěkný výhled do okolí. Ti, kteří se na Čertovy
hlavy nevydají, mohou zůstat např. v restauraci
a u obědu nebo u sklenice polotmavého holba si
užívat doslova božského posezení na terase s výhledem do zahrady.
Nakonec navštívíte MĚLNÍK. Uvidíte soutok
Labe s Vltavou, projdete se půvabným historickým centrem a zájemci ochutnají VÍNO SV.
LUDMILA v mělnických zámeckých sklepech.
Návrat domů cca 19.30–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Muzeum iluzí
Kód zájezdu: 990115
21.05.

CENA
dospělý
1. 090,- Kč

do 6 let
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, exkurze na letišti,
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 300 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Čertovy hlavy
Kód zájezdu: 990412
03.09.

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 250 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:
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NÁDHERNÁ
ČESKÝ KRUMLOV
& OTÁČIVÉ DIVADLO KUTNÁ HORA (UNESCO)

LETNÍ
JIŽNÍ ČECHY
Lipno

Sv. Barbora a Jezuitská kolej

1 den

Česká republika

Vydejte se s námi do krásných jižních Čech.
Léto je tu zážitkové! Dopoledne Vás přivítá
renesanční ZÁMEK KRATOCHVÍLE. Představuje honosně zařízenou jednopatrovou vilu
předního velmože českého království Viléma
z Rožmberka, ve které můžete obdivovat
např. nové zrekonstruované interiéry patra
vily včetně pokojů Petra Voka, Vilémův
osobní „zlatý“ pokoj, Zlatý sál, který reprezentuje vrchol překrásné renesanční štukatérské práce. Zámek obklopuje vodní příkop,
aleje, uzavřená hradní zeď se vstupním traktem, prostoupená malými zahradními domky
a zámeckou kaplí a především DECHBEROUCÍ ZAHRADA ve francouzském stylu,
která určitě stojí za prohlídku. V jednom ze
zahradních domků je umístěna příjemná
kavárna, před zámkem je pěkná restaurace s posezením uvnitř i na zahrádce.
Po obědě je připravena VYHLÍDKOVÁ
PLAVBA po LIPENSKÉM JEZEŘE, které
Jihočeši nazývají „jihočeským mořem“.
Z palubní terasy si vychutnáte neopakovatelné pohledy na nádhernou šumavskou přírodu a dozvíte se místopisné
zajímavosti. K dispozici bude lodní
restaurace.
Kratochvíle

Nedaleko severního břehu lipenské nádrže
navštívíte rodinnou BIOFARMU SLUNEČNÁ.
Majitelé Vás seznámí s provozem farmy,
ochutnáte jejich produkty, které bude také
příležitost koupit si s sebou domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1 den

1 den

Český Krumlov

Prožijte královský den v Českém Krumlově!
ČESKÝ KRUMLOV leží v esovitě zakřivených
meandrech řeky Vltavy. Má překrásné historické centrum. V roce 1992 byl zařazen do
Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO a jako jediné české město
se dostal mezi 100 nejkrásnějších měst světa!
Při návštěvě Českého Krumlova zažijete českokrumlovský ZÁMEK, který je 2. největším
zámeckým komplexem v ČR. Doporučujeme
vám prohlídkovou trasu renesančních a barokních komnat, kde mj. uvidíte zámeckou kapli,
honosný Eggenberský sál se ZLATÝM KOČÁREM. Oblíbeným místem je zámecká FRANCOUZSKÁ a ANGLICKÁ ZAHRADA s kaskádovou fontánou, jezírkem a medvědím příkopem.
V Českém Krumlově budete očarováni
malebností a krásou starobylých domů,
křivolakých uliček i tajuplných zákoutí. Až
do večerních hodin můžete využít volný čas
k návštěvě mnoha galerií, zajímavých muzeí,
unikátního GRAFITOVÉHO DOLU, toulat se
v historickém centru, které je plné nejrůznějších restaurací a kaváren.
Večer pak v unikátním DIVADLE S OTÁČIVÝM HLEDIŠTĚM zhlédnete vtipnou komedii o cestě do časů Leonarda „DA VINCI“.
V hlavní roli Silvia se představí výteční herci
Jiří Langmajer nebo Viktor Limr a příběh
„MUŽ DVOJHVĚZDY“ s ojedinělým audiovizuálním zážitkem v režii zkušeného Petra
Formana a cca 20 herci na jevišti.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Večerní Český Krumlov

Plášťový most

Kutná Hora, která ve středověku patřila díky
těžbě stříbra k nejvýznamnějším městům v českém království, dodnes představuje architektonický skvost světového významu (UNESCO).
Připravili jsme pro Vás celodenní program, ve
kterém budete žasnout nad dovedností našich
předků. V komentované prohlídce městem si
prohlédnete velkolepý CHRÁM SV. BARBORY,
postavený podle vzoru slavných francouzských katedrál. Navštívíte interiér chrámu a dokonce se projdete i po jeho vnitřních balkonech. Poznáte Kapli Božího těla, z jejíž zahradní terasy se otevírají JEDINEČNÁ PANORAMATA na město. Po kutnohorském „Karlově
mostě“, lemovaném sousošími a komplexem
Jezuitské koleje, projdete kolem unikátního
pozdně gotického DAČICKÉHO DOMU
přístupného od sklepa po podkroví až ke
KAMENNÉ KAŠNĚ, jež byla součástí
městského středověkého vodovodu. Minete
KAMENNÝ DŮM, jehož interiéry seznamují se
životem měšťanů v 17.–19. století. Nakonec
Vás čeká sídlo králů v Kutné Hoře VLAŠSKÝ
DVŮR, majestátní komplex s MINCOVNOU.
Volný program (restaurace, kavárny, prohlídka
rodného domu J. K. Tyla, Dílna alchymistů
apod.).
Další výjimečný zážitek Vám nabídne kutnohorské podzemí. Oblečeni do bílých hornických perkytlí, vybaveni helmou a svítilnou,
projdete asi 250 m dlouhou štolu ve STŘÍBRNÝCH DOLECH.
Za branami Kutné Hory se budete moci rozhlédnout z 30 m vysoké novodobé ROZHLEDNY KAŇK, vybudované z masivního kamenného kyklopského zdiva a před cestou
domů si vychutnat kávu v kavárně na vyhlídkové terase nebo v restauraci pod rozhlednou. Návrat domů cca 19.30–20.30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 990511, 990512
23.07., 27.08.
Kód zájezdu: 991001
25.06.
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CENA
1. 290,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vyhlídková plavba po
Lipenském jezeře, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 450 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa C (viz str. 4)

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
1.350 Kč
Volitelné příplatky „Da Vinci“ (23.07.):
„Muž Dvojhvězdy“ (27.08.):
1.330 Kč
(vstupenky):
Doporučené kapesné na vstupné: cca 400 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa C (viz str. 4)

Kaple Vlašského dvora
Kód zájezdu: 990318
04.06.

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, komentovaná prohlídka
K. Hory s místním průvodcem, odborný
průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 400 Kč/os.
Pozn.:
Stříbrné doly – vstup od 6 let
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI
A ZÁMEK HOŘOVICE

LODÍ PO VLTAVĚ
Z PRAHY DO MĚLNÍKU

PERLY ČESKÉHO RÁJE

Vyhlídka Máj, meandr Vltavy

Hrad Kost

1 den

1 den

1 den

Zážitková plavba

Vyplujte s námi na jednu z nejatraktivnějších
plaveb po Vltavě. PLAVBA NA SLAPY vede
totiž překrásnou přírodou. Z Prahy-Zbraslavi
vyplujeme ke starobylé Davli, která leží na
SOUTOKU VLTAVY A SÁZAVY. Podplujeme
pod Starým davelským mostem a silničním
Mostem Vltavínů. U soutoku, na řece Sázavě,
leží nádrž Vrané, NEJSTARŠÍ ČÁST VLTAVSKÉ
KASKÁDY. Na trase uvidíte také vodní elektrárnu Štěchovice, 2. ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY, zažijte KAŇON meandrující VLTAVY
s pověstnými Svatojánskými proudy, kde se
řeka stáčí do podkovy a vytváří fascinující
přírodní podívanou. Cílem plavby jsou Slapy,
kde loď zaměníme za autobus, kterým
odjedeme do nenápadného středočeského
města HOŘOVICE navštívit nápadně krásný
ZÁMEK. Do zámeckého areálu se vstupuje
impozantní Sluneční bránou zdobenou
sochami Matyáše Bernarda Brauna. Raně
barokní zámek upravený v klasicismu Vám
představí bohatě vybavené autentické
interiéry posledních šlechtických majitelů
zámku i obytné místnosti určené pro šoféra,
kuchařku, kancelář správce zámku apod.
Návrat domů cca 18:00 – 19:30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Mělník – soutok Vltavy a Labe

Český ráj je výstavním územím Čech. O neopakovatelnosti jeho překrásné přírody svědčí fakt, že se
stal první chráněnou krajinnou oblastí tehdejšího
Československa. Náš program Vás tentokrát zavede
do jeho jižní části.
Dopoledne budete obdivovat barokní ZÁMEK
HUMPRECHT, který je v Čechách naprosto unikátní stavbou pro svoji zámeckou věž elipsovitého
půdorysu s 27 místnostmi, která nápadně připomíná Galatskou věž v Cařihradu. Snad proto je také
věž zakončena tureckým půlměsícem. V krásné
stavbě Itala Carla Luraga si můžete prohlédnout 17
zámeckých místností a ve 2. patře pak využít i vyhlídkový ochoz, ze kterého se otevírají dechberoucí
pohledy na Krkonoše, Ještěd nebo Bezděz. Z Humprechtu přejedete autobusem do obce Střehom se
ZACHOVALÝMI ROUBENKAMI a unikátním ROUBENÝM MLÝNEM.
Střehom – vodní mlýn

Česká republika

Slapy

Jen několikrát do roka je pořádána jedinečná
PLAVBA z Prahy do Mělníku Po řece Vltavě
poplujete 50 km, čekají Vás fantastické
zážitky! Z paluby lodi, která na své trase
proplouvá několika plavebními komorami,
se Vám nabídnou netradiční pohledy na
krásy naší vlasti. Celá plavba je se zajímavým komentářem. Tak neváhejte! Ráno
vyplouváme z Rašínova nábřeží, kam Vás
doveze náš autobus. Odtud loď, vybavená
restaurací a barem s rozmanitým občerstvením, popluje pod Karlovým mostem,
mosty Liběnským a Trojským až do míst, kde
končí hlavní město a začíná tzv. „zelené
údolí“. Za městem Kralupy nad Vltavou
zažijete pohled na starobylý zámek Nelahozeves tyčící se na vyvýšené skále nad řekou
a technickou památku Malou vodní elektrárnu Mířejovice se zdymadlem a jezovým
mostem. Poté se otevřou jedinečné pohledy
na středočeskou krajinu s bájnou horou Říp.
Na konci šestihodinové plavby proplujete
historickým Vraňansko-hořínským plavebním
kanálem k soutoku Vltavy a Labe, místu
s překrásnými pohledy na mělnický zámek
a jeho vinice. V MĚLNÍKU pod ZÁMKEM
plavba končí. Doporučujeme vyjít přímo
k zámku, z jehož terasy je nádherný pohled
na SOUTOK VLTAVY a LABE. Volný program
k obědu. Z Mělníku odjedete autobusem do
nedaleké Nelahozevsi, rodiště hudebního
skladatele A. Dvořáka. V pozoruhodném
pozdně renesančním ZÁMKU NELAHOZEVES si prohlédnete honosné šlechtické
interiéry rodu Lobkoviců. V provozu je
zámecká restaurace a prodejní galerie.
Návrat domů mezi 20.00–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Odtud se vydáte pěšky po nenáročné, převážně rovinaté trase k hradu Kost (asi 45
min.). Projdete kolem romantické studánky Roubenka, u které rád sedával básník Fráňa Šrámek, až
k Oborskému rybníku, který obklopují vysoká pískovcová skaliska. Nakonec širokým údolím Plakánek s působivými pískovcovými skalami dojdete až
ke Kosti. Gotický HRAD KOST stojí na mohutné
skále, ale přitom v údolí. Dnes patří rodu Kinských
a je jedním z našich nejzachovalejších středověkých hradů ze 14. století. Prohlédnout si můžete
zařízené místnosti gotického paláce nebo zažít
unikátní středověkou mučírnu. S Českým rájem se
rozloučíte v DRÁBSKÝCH SVĚTNIČKÁCH. Díky
jejich poloze na samém ochozu Příhrazských skal
Vás v cca hodinovém programu čekají impozantní
výhledy nebo si můžete pohodlně užívat pohledy
do krajiny z letní terasy restaurace ve výchozím
místě do skal. Návrat domů cca 19.30–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Drábské světničky

Kód zájezdu: 990408
Zámek Hořovice
Kód zájezdu: 990341
12.06.

CENA
do 12 let
1. 490,- Kč 1. 290,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, plavba lodí po Vltavě,
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 Kč
Pozn.:
trasa
G (viz str. 4)
ODJEZDY:

21.08.

1. 790,- Kč

CENA
do 11 let
1. 390,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, plavba lodí
Praha – Mělník, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
Klatovy, Přeštice, Plzeň

Kód zájezdu: 990362
19.06.

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 250 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:
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KRÁSNÉ POLABÍ
TURISTY NALADÍ

KLENOTNICE
SEVERNÍCH ČECH

Roudnice nad Labem

1 den

Polabí je půvabný zelený kraj položený severovýchodně nad Prahou. Navštívíte s námi elegantní město s bohatou historií i moderním
šarmem ROUDNICE NAD LABEM. Dominantou
města je majestátní barokní ZÁMEK, stojící na
skalnatém ostrohu nad Labem. S více než 200
místnostmi představuje 4. největší zámecký komplex v ČR projektovaný nejslavnějšími italskými
architekty. Těšte se na prohlídku hlavního sídla
Lobkowiczů! Posedíte v "hladomorně", poznáte
románskou část původního hradu, velkolepé
nádvoří i barokní část zámku. Prohlídku zámku
doporučujeme včetně návštěvy VINNÝCH
SKLEPŮ s DEGUSTACÍ lobkovických výborných
vín z místních vinic. Až do oběda bude čas
užívat si např. krásnou zámeckou zahradu, výhledy na Labe, seznámit se s dalšími pamětihodnostmi nebo si odpočinout u dobrého jídla.

Česká republika

Hora Říp

HORA ŘÍP je nejznámější česká hora, na
jejímž vrcholu stojí románská rotunda sv. Jiří.
Praví se, že každý Čech by měl jednou za svůj
život památnou horu Říp navštívit. S námi máte
příležitost! Na její 450 m n. m. vysoká vrchol je
to příjemná, cca 2 km dlouhá, procházka.
Odměněni budete zajímavým výkladem z české
historie i fantastickými výhledy na Polabí, České
středohoří a za opravdu příznivého počasí zahlédnete i Prahu.
Na cestě domů nedaleko Prahy stojí další česká
barokní perla ZÁMEK VELTRUSY, jehož majitelé,
šlechtický rod Chodků, vybudovali půvabnou
ZÁMECKOU FRANCOUZSKOU ZAHRADU,
kterou si prohlédnete. Návrat domů cca
19.30–20.30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Zámek Jezeří

1 den

Vydejte se s námi na sever Čech, který láká 65
výletními tipy „nej“ míst ve svém kraji. Náš
program Vám představí tři z nich, která jsou
opravdu výjimečná.
Dopoledne si prohlédnete ZÁMEK JEZEŘÍ. Nádherný barokní skvost stojí na skále, ze které shlíží
na měsíční krajinu velkolomu uhlí. Navštívíte
15 místností zámku, které Vás překvapí svojí
autentičností. Poznáte reprezentační sály, knížecí
pokoje, koupelnu se zapuštěnou vanou či divadelní sál. Druhé patro zámku nabízí výhledy do
krajiny včetně velkodolu ČSA, který v 70. letech
zcela změnil tvář okolní krajiny.
Dodnes poutá pozornost historie Duchcova.
ZÁMEK DUCHCOV, bývalou rezidenci rodu Valdštejnů, proslavil ve světě jejich knihovník, světoběžník a hlavně znalec žen GIACOMO CASANOVA. Na zdejším zámku žil plných 13 let až do
své smrti. V zámku uvidíte např. reprezentační
sály, vojenskou zbrojnici, Pařížský salónek, Benátský pokoj, pokoje Casanovy i zámeckou knihovnu.
MOST býval bohatým královským městem s dvěma desítkami historických měšťanských domů,
církevními stavbami, secesním divadlem i kubistickými stavbami, ale bývalý režim ho obětoval
těžbě hnědého uhlí. Prohlédnete si vzácný pozdně
gotický KOSTEL, který byl v r. 1975 plných 27 dní
STĚHOVANÝ PO KOLEJÍCH na jiné místo.
Odvážný přesun kostela tehdy sledoval celý svět!
V kostele si prohlédnete hlavní loď s nádhernou
klenbou a zhlédnete film o unikátním přesunu
kostela. Zájemci mohou vystoupat do kostelní
věže a kromě zajímavého výhledu zažít na
dochovaných fotografiích Most od historie až po
důlní těžbu. Odtud odjezd domů. Návrat cca
19:00 – 20:30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

ZA PORCELÁNEM S MODROU KRVÍ
A ČESKÝMI GRANÁTY
1 den

Dubí

Český porcelán proslavil naši zemi po celém světě.
Nejslavnější porcelánky začaly vznikat od konce
18. století na severozápadě ČR, kde byla kvalitní
ložiska kaolínu. Dopoledne budete obdivovat
porcelán v DUBÍ, kde již v roce 1865 firma z Míšně
zavedla výrobu porcelánu v rokokovém tvaru s tzv.
CIBULOVÝM VZOREM, jehož výroba dosáhla
mimořádného úspěchu a zájmu mezi zákazníky. Až
do roku 1959 byl označován nápisem Meissen.
Kolekce porcelánu s cibulovým vzorem nejen
v typické modré barvě si prohlédnete v DOMĚ
S MODROU KRVÍ. V sobotu dopoledne je otevřena
i PODNIKOVÁ PRODEJNA, kde bude příležitost
porcelán koupit. V Dubí ještě navštívíte kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie. Byl postaven
podle vzoru jednoho z kostelů v italských Benátkách a svým netypickým, až exotickým vzhledem
díky kombinaci bílého a červeného mramoru patří
mezi ojedinělé stavby v celé ČR.

TEPLICE s unikátním souborem historických domů
prosluly jako elegantní lázeňské město, kdysi zařazené mezi 10 nejvýznamnějších lázní světa. Staly
se oblíbeným letním sídlem umělců, vojevůdců
i králů. Pro vysokou kulturní úroveň a nádhernou
architekturu byly nazývány MALÁ PAŘÍŽ nebo
SALÓN EVROPY. Po obědě si prohlédnete historické a lázeňské centrum.
Krása, trvanlivost a vzácnost jsou hlavní vlastnosti
drahokamů. Čechy se pyšní těžbou 5 nerostů drahých kamenů. Tím nejatraktivnějším je ČESKÝ
GRANÁT. Muzeum českého granátu v TŘEBENICÍCH Vás seznámí s jejich těžbou a zpracováním.
Prohlédnete si nádherné kolekce šperků z českého
granátu včetně sady šperků Ulriky von Levetzow,
poslední lásky německého básníka Goetha. V pokladně muzea lze nejrůznější šperky též zakoupit.
Návrat cca 19.00–20.30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Veltrusy

Most – kostel Nanebevzetí P. Maire
Kód zájezdu: 990445
28.08.
Kód zájezdu: 990415
11.06.
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CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné:
Pozn.:
cca 300 Kč
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 400 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990416
10.09.

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 150 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

LÁZNĚ, ZÁMEK, STATEK,
VÝLETNÍKŮV SVÁTEK

Památník Terezín

1 den

Západní Čechy jsou malebný kraj s úchvatnou
přírodou, folklórní tradicí, světoznámými lázněmi,
cennými památkami a nejlepším pivem. Nejprve
zažijete poutavý příběh významného šlechtického
rodu Lažanských, který s přestávkami od 18. století
až do dnešní doby vlastní a spravuje malebný
ZÁMEK CHYŠE. Při prohlídce zámku, kterým Vás
možná provedou samotní majitelé, uvidíte jeho reprezentativní obytné části i pokoj spisovatele K. Čapka, který na Chyši pobýval r. 1917 jako domácí
učitel a je mu zde věnována tematická expozice.
Součástí zámeckého areálu je také historický
PANSKÝ PIVOVAR, ve kterém jsme pro zájemce
zajistili EXKURZI s degustací chyšského piva vařeného podle staročeských receptur. Součástí pivovaru je vyhlášená STYLOVÁ RESTAURACE, kde můžete chutně poobědvat a potkat např. i legendu
českého dostihového sportu J. Váňu, který má
nedaleko odtud své dostihové stáje.

1 den

Abychom měli šťastnou budoucnost, nesmíme
zapomínat na minulost.
Vydejte se s námi do srdce Čech, do míst, kde se
Labe stéká s Ohří a kde císař Josef II. založil obdivuhodnou pevnost, kterou pojmenoval po své
matce Marii Terezii. TEREZÍN představuje jednu
z nejdokonalejších bastionových pevností na světě
s důmyslným systémem opevnění a 30 km podzemních chodeb. Za 2. světové války ji nacisté
změnili ve věznici na židovské ghetto. Navštívíte
Památník Terezín, kterým Vás provede místní
průvodce. Projdete se Malou pevností, která fungovala jako věznice pražského gestapa. V Muzeu
ghetta pak uvidíte Pamětní síň terezínských dětí,
model ghetta s elektronickým označením jednotlivých částí a další pozoruhodnosti. Zavítáte také do
Magdeburské kasárny, kde sídlila židovská samospráva a bydleli její představitelé. Prohlédnete si
repliku vězeňské ubikace z dob ghetta a seznámíte
se s provozem budovy.
Ploskovice

LÁZNĚ KYSELKA byly považovány za nejkrásnější
lázně v Evropě. Lázně založil v 19. století císařský
rada a podnikatel H. Mattoni, jenž také lázně díky
své minerální vodě proslavil v dalekém světě.
S námi máte jedinečnou příležitost navštívit tento
kdysi noblesní lázeňský komplex situovaný při
břehu Ohře, prohlídka bude s průvodcem ze společnosti realizující revitalizaci Kyselky. Do historie
slavné značky Mattoni dává také nahlédnout místní
MUZEUM MATTONI. Atmosféru 30. let si tu také
můžete vychutnat v muzejní kavárně u šálku voňavé kávy. Další zdejší raritou je radošovský historický
ZASTŘEŠENÝ DŘEVĚNÝ MOST přes řeku Ohře.

Odpoledne se potěšíte návštěvou výstavního barokního ZÁMKU PLOSKOVICE vybaveného jako
„MALÉ VERSAILLES“ toskánskou velkovévodkyní.
Prohlídkový okruh představí 11 zařízených místností z dob rakouského císaře a posledního
českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Zajímavostí zámku jsou také GROTTY,
uměle vytvořené vodní jeskyně z 18. století nacházející se v suterénu zámku. Lze si je prohlédnout
v samostatné prohlídce. Zámek obklopuje volně
přístupný ZÁMECKÝ PARK s kašnami, vodotrysky,
vzácnými rostlinami a kavárnou. Návrat domů je
plánovaný cca 19:30 – 20:30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Statek Bernard

1 den

Jemniště

Zajímavý dokumentární cyklus „Modrá krev“
představil významné české šlechtické rody,
jejich rodovou tradici i současný život.
Historie jejich rodů je významnou kapitolou
našich dějin a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví. Vydejte se
s námi navštívit barokní perlu středních Čech,
impozantní ZÁMEK JEMNIŠTĚ. Přestože je to
soukromé sídlo rodu Sternbergů, rádi Vás
provedou vybranými 9 honosnými komnatami zámku a kaplí sv. Josefa. Po prohlídce
bude příležitost projít se v nádherném parku
s FRANCOUZSKOU ZAHRADOU, rozáriem
a zvěřincem. Mladí Sternbergové jsou
pracovití a podnikaví. V zámku je
zřízena ZÁMECKÁ KAVÁRNA s nabídkou vynikajících domácích dezertů,
restaurace se zvěřinovými specialitami
a zámecká prodejna suvenýrů včetně
ručně vyráběných šperků komtesou
Izabelou.
Sternbergové vlastnili 275 let také blízké
KONOPIŠTĚ. Po nich se na panství
vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů. My se zastavíme na Konopišti na oběd ve vyhlášené zámecké
restauraci. Ti, kteří dají přednost vlastní
svačině, mohou navštívit např. zámeckou
RŮŽOVOU ZAHRADU se skleníky.
Pak přejedete do DOBŘÍŠE k rokokovému
zámku Colloredo-Mansfeldů, kteří jsou dnes
největšími českými lesními hospodáři. Navštívíte zrekonstruované ZÁMECKÉ ZAHRADY
ve francouzském stylu, osvěžíte se v zámecké
kavárně. Návrat domů cca 18:00–19:00 hod.
Pozn. Změna programu a termínu vyhrazena.
Dobříš

Na závěr Vám Královské Poříčí představí STATEK
BERNARD. Obdivovat tu budete ukázky různých
řemesel, některé z nich si můžete dokonce i vyzkoušet. Krásné prostředí statku si lze užívat v jeho
kavárně. Návrat domů cca 18:30 – 20:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 990444
03.09.

ZA ŠLECHTICI
DO STŘEDNÍCH ČECH

Česká republika

Zámek Chyše

TEREZÍN A PLOSKOVICE

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 450 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Ploskovice
Kód zájezdu: 990440
27.08.

CENA
1. 090,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 400 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990439
17.07.

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 300 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:
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ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
A JEHO SKVOSTY

SLAVNÁ ŘEMESLA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Nižbor

1 den

VÝLET ZA PERNŠTEJNY
A BLANICKÝMI RYTÍŘI
Pernštejn

1 den

1 den

Velké Březno

Česká republika

V malebné krajině Českého středohoří leží mezi
městy Litoměřice a Ústí nad Labem SKANZEN
ZUBRNICE. Vznikl v živé vesnici a jeho základem
je mnoho původních objektů. Několik dalších
staveb však bylo do skanzenu přeneseno odjinud.
Zubrnice je nádhernou ukázkou zástavby cenné
roubené, hrázděné i zděné lidové architektury.
Uvidíte architektonické skvosty jako např. barokní
studni ze 17. století, roubenou patrovou budovu
vybavenou
malovaným
nábytkem,
roubený
špýchar, vesnický obchod, expozici staré vesnické
školy, vodní mlýn, kostel nebo bezdýmovou
sušárnu na ovoce, která je jednou z posledních
funkčních starých sušáren u nás.
Zajímavou architekturu reprezentuje ZÁMEK VELKÉ
BŘEZNO, kde bude náš program pokračovat.
Majitelé z mocného rodu Chotků postavili půvabný
zámek ve stylu rakouského empíru a později jej
přestavěli ve stylu romantické novorenesance.
Do všech detailů zařízené zámecké interiéry
včetně unikátní koupelny jsou vybaveny
dobovým nábytkem reprezentující život
šlechtické rodiny Chotků na konci 19. století.
Zámek je obklopen překrásným anglickým
parkem.

Zubrnice
Další pozoruhodnou stavbou v historizujícím stylu,
jejíž návštěva program uzavře, je výletní ZÁMEČEK
s restaurací a ROZHLEDNA VĚTRUŠE, ze které se
Vám otevřou překrásné pohledy na Ústí nad
Labem, řeku Labe, České středohoří a Krušné hory.
Na Větruši vyjedete pohodlně lanovkou. Návrat
domů cca 20:00 – 21:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Slávu Českému středohoří přineslo nerostné bohatství, které dalo základ tradici mnoha atraktivních
řemesel včetně tradičního sklářství. V obci
NIŽBOR je zajištěna exkurze v rodinné sklárně
Rückl, která dosáhla světového věhlasu. V komentované prohlídce se seznámíte s jednotlivými
fázemi a tradičními technikami výroby skla.
Obdivovat budete krásu ručně foukaného skla
i broušeného křišťálu.
Historický ÚNĚTICKÝ PIVOVAR založili v 16. století kanovníci. Až do roku 1948 byl ve vlastnictví
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. V padesátých letech jeho činnost úplně ustala. Ale v roce
2011 nastalo šťastné znovuzrození pivovaru. Dnes
uvidíte zdařile zrekonstruované historické budovy
a v hodinové EXKURZI se dozvíte zajímavosti z dějin i současného provozu pivovaru. OBĚD je pro
zájemce připraven přímo v pivovarském hostinci.
Roztoky u Prahy

Máte rádi historii, pověsti, dobrodružství a krásnou
přírodu? Pak se s námi vydejte na mimořádně
zachovalý středověký HRAD PERNŠTEJN. Mohutný
hradní komplex si dokázal zachovat osm století
podobu nedobytného gotického hradu a zároveň
reprezentativního renesančního sídla bohatých
Pernštejnů. Nadšeni budete nejenom ojedinělou
architekturou, neboť Pernštejnové stavěli z místního
bílého mramoru, ale také honosným vybavením
interiérů a zrekonstruovanou 200 let starou zámeckou zahradou. Slavná VRCHNOSTENSKÁ ZAHRADA je situovaná ve svahu a představuje jedinečný
soubor zahradních stylů od pravidelné francouzské
zahrady přes romantickou zahradu, angločínskou
část až po lesní partie. Zahrada je jedním z prohlídkových okruhů, prohlédnout si ji můžete sami nebo
s místním průvodcem.
Pernštejn – Vrchnostenská zahrada

ROZTOKY U PRAHY jsou nejstarším letním letoviskem v okolí Prahy. Zasloužila se o to kouzelná
příroda Tichého údolí i lehká dostupnost z hlavního města. První vily tu byly stavěny již ve 2. polovině 19. století převážně bohatými pražskými
obchodníky a továrníky. Tato letní sídla sloužila
nejen k rekreaci, ale i reprezentaci svých majitelů.
Několik vil se novým vlastníkům podařilo zachránit a pečlivě rekonstruovat. Vy navštívíte ZÁMEK
ROZTOKY U PRAHY a prohlédnete si expozici
„Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na
letní byt“. Všechny místnosti jsou vybaveny dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky, nádobím
či ukázkou dobové módy. Zámek obklopuje park
se vzácnými dřevinami a díly sochařky Hedviky
Zaorálkové.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Větruše

Dalším blízkým výjimečným místem je uměle
vytvořená JESKYNĚ Rudka u Kunštátu, která střeží
17 soch BLANICKÝCH RYTÍŘŮ v nadživotní velikosti, dále sochy legionářů a sv. Václava. Prohlídka
jeskyně není náročná. Naproti vchodu do jeskyně
se nachází restaurace s širokým výběrem jídel,
ovocných pohárů a zmrzliny. Návrat domů je
plánovaný cca 21:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Jeskyně Blanických rytířů

Kód zájezdu: 990442
17.09.
Kód zájezdu: 990441
14.08.
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CENA
1. 090,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné:
Pozn.:
cca 350 Kč
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 350 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990443
31.07.

CENA
1. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 350 Kč
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:

BABIČČINO ÚDOLÍ
A ADRŠPAŠSKÉ SKALNÍ MĚSTO
Babiččino údolí, Staré bělidlo

POHÁDKOVĚ KRÁSNÉ
VÝCHODNÍ ČECHY
Nové Město nad Metují – zámek a Jurkovičův most

2 dny

2 dny

Adršpašské skály

2. den: Po snídani si vyjedete do mohutného ADRŠPAŠSKÉHO
SKALNÍHO MĚSTA. Připravena je pohodová čtyřkilometrová turistika,
při které se představí fascinující skalní věže – pískovcové útvary
ojedinělých tvarů jako Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru
nebo Sloní náměstí, hluboké soutěsky, skalní vodopád i jezírko,
po kterém se můžete projet na loďkách.
Město POLICE NAD METUJÍ
se pyšní 2 muzei. V jedné
budově sídlí MUZEUM více
než 300 PAPÍROVÝCH MODELŮ, jediné svého druhu
na světě a MUZEUM nejznámější české STAVEBNICE
MERKUR, ze které šikovné
ruce sestavily např. neuvěřitelné „mega“ Ocelové město
Muzeum MERKUR
J. Verna, hlavolam ježka
v kleci a prof. Wichterle svůj první čočkostroj. Pro chvíle odpočinku
se nabízí příjemná kavárna. Odtud odjezd domů. Návrat zpět cca
20.30–22.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 990302

11.06. - 12.06.

1/2 nebo 1/3
2. 990,- Kč

Klášter Broumov

Broumovské stěny

Rozmanité východní Čechy se v poslední době stávají jedním
z nejoblíbenějších cílů Čechů i zahraničních turistů. Vydejte se
s námi na východ ČR! V tomto programu Vás čekají dechberoucí místa!

Česká republika

1. den: Přijměte naše pozvání na skvělý výlet do Královehradeckého
kraje. Ojedinělý zážitek vám připraví prohlídka nedávno zrekonstruované perly českého baroka – hospitalu KUKS, kdysi nejslavnějších
lázní v Evropě. Obdivovat tu můžete především původní barokní
lékárnu s alchymistickou laboratoří a vzácné lapidárium originálů
alegorií soch Ctností a Neřestí od významného barokního sochaře
M. B. Brauna. Poté odjedete do RATIBOŘIC, abyste si prohlédli
BABIČČINO ÚDOLÍ se Starým Bělidlem, Viktorčiným splavem,
Panským hostincem i zámkem kněžny Zaháňské. Ubytování. Večeře.
Volný program. Nocleh.

1. den: Program zahájíte návštěvou soukromého renesančního
ZÁMKU ČASTOLOVICE, který vlastní a spravuje hraběnka Diana
P. Sternbergová. Prohlédnete si část honosných zámeckých interiérů
elegantně zařízených historickými věcmi v moderním designu
navrženém samotnou majitelkou, projdete se úchvatnou Vodní
a Růžovou zahradou se stále kvetoucími rostlinami a asi 200 druhy
staromódních růží, jež jsou nejkrásnější právě v červnu. Oblíbený je
i zámecký zvěřinec a útulná kavárna s restaurací. V Třebechovicích
pod Orebem budete obdivovat náš nejcennější UNIKÁTNÍ MECHANICKÝ BETLÉM. Proboštův betlém čítá více než 2000 vyřezávaných
dílů a některé exponáty si budete moci dokonce sami zkusit rozpohybovat. Pohádkově překrásné je město NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ. Jeho
centrum tvoří náměstí s podloubím a historickými štítovými domy. Perlou
města je ZÁMEK, který prošel mnoha stavebními úpravami od gotiky,
renesanci až po elegantní secesní přestavbu vedenou významným architektem Dušanem Jurkovičem. Chloubou zámku je překrásná květinová
zahrada s členitými terasami a unikátním DŘEVĚNÝM MOSTEM D. JURKOVIČE. Tento most patří mezi 7 nejkrásnějších mostů v ČR. Spojuje
terasu se zámeckou zahradou. Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani se vydáte do překrásné přírody Kladského pomezí.
Navštívíte BROUMOVSKÉ STĚNY, které tvoří labyrint skalních měst
s mohutnými pískovcovými věžemi pozoruhodných tvarů. Na závěr si
prohlédnete BROUMOVSKÝ KLÁŠTER. Impozantní barokní komplex Vás
překvapí svojí velikostí, upraveností a cenným vybavením. Návrat domů
kolem 21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Zámek Častolovice

Proboštův betlém
Kód zájezdu: 990405

CENA
dítě do 10 let
2. 790,- Kč

4. osoba
2. 790,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, odborný
průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 700 Kč
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

25.06. - 26.06.

1/2 nebo 1/3
2. 990,- Kč

CENA
dítě do 10 let
2. 790,- Kč

4. osoba
2. 790,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, odborný
průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

59

VÍKEND V PRAZE
NA BOTELU NA VLTAVĚ

UŽIJTE SI LUHAČOVICE!

Praha – botel Admiral

2 dny

Český Krumlov

4 dny

Česká metropole stále patří mezi TOP 10 nejkrásnějších měst
v Evropě. Užijte si Prahu s netradičním ubytováním v kajutách na
nejlepším BOTELU NA VLTAVĚ s výhledem na Vyšehrad a Hradčany!

Česká republika

1. den: Navštivte s námi nekrásnější místa naší PRAHY. Dopoledne si užijeme
TRHY NA NÁPLAVCE. Jsou zážitkem nejen pro turisty, kteří se odtud kochají
překrásnými panoramaty Hradčan, ale s oblibou je pravidelně navštěvují i Pražané. Farmáři tu nabízejí sladké i slané speciality, jako suvenýr si odtud můžete
odvézt např. ručně vyráběné dekorace. Nově jsou přístupné i originálně zrekonstruované kopky ve zdi náplavky, v nichž se nacházejí obchůdky a útulné
kavárničky. Z náplavky přejedeme autobusem k Pražskému hradu, abychom
Vám na Hradčanském náměstí vyprávěli příběhy HONOSNÝCH PALÁCŮ
bohatých šlechticů a církevních hodnostářů. Tyto stavby z období renesance,
baroka, rokoka i klasicismu, připomínající spíše zámky, patřily vlivným českým
rodům, a proto není divu, že v jejich blízkosti, navíc ve slavném mariánském poutním místě, vyrostla PRAŽSKÁ LORETA. Představuje soubor
barokních staveb s kopií Svaté chýše. Ve chrámové věži je umístěna
NEJVĚTŠÍ ZVONKOHRA v Evropě, kterou uslyšíme hrát. Připravena je
návštěva KLENOTNICE chránící liturgické předměty z drahých kovů jako
jsou šperky, nádobí nebo vzácná monstrance zdobená 6222 diamanty.
Z Lorety se vydáme na „pražský Montmartre“. Poznáme méně známý, ale
o to více malebný NOVÝ SVĚT, nejúžasnější místo v Praze skrčené pod
mohutnými hradbami Pražského hradu s originálními domky, kde žili
mnozí stavitelé, výtvarníci, režiséři, spisovatelé a bohémové. Poté nás náš
autobus převeze k Vltavě k botelu. Ubytování. Večeře. Volný program
nebo VEČERNÍ PRAHA s průvodcem.
2. den: Snídaně. Dopoledne si můžeme užívat příjemnou atmosféru
botelu, u šálku kávy si vychutnávat panoramata Prahy. Pak přejdeme přes
nejmalebnější pražský ostrov KAMPA a KARLŮV MOST ke STAROMĚSTSKÉ MOSTECKÉ VĚŽI. Je to jedna z nejkrásnějších gotických staveb na
světě. Doporučujeme vyhlídku z věže. Je nezapomenutelná! Mimořádný
zážitek slibuje RUDOLFINUM. Tato nádherná novorenesanční budova na
břehu Vltavy je naším nejprestižnějším koncertním stánkem. Sídlí tu Česká
filharmonie. V cca hodinové komentované prohlídce uvidíme hlavní Dvořákův
sál, koncertní a reprezentační sály a budeme mít příležitost zažít naši metropoli
z vyhlídky na střeše. Ve Sloupové síni Rudolfina je stylová kavárna. Z Rudolfina
se vydáme po Mánesově mostě k domu herečky Slávky Budínové na Malé
Straně, kam pro nás přijede autobus. Návrat domů cca 18:00 – 19:30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Rudolfinum

Zveme Vás na prodloužený víkend do největších a nejpůvabnějších
lázní Moravy s wellness programem a pohodlným poznáváním
rozhraní Hané a Valašska.

V CENĚ:
*1× masáž (20 min.) * 1× zábal (20 min.) * wellness centrum
s krytým bazénem a vířivkou (2× 1 hodina) * fitness
1. den: Ráno odjezd z Čech na Moravu do Luhačovic. LUHAČOVICE jsou
kouzelné městečko obklopené přehradou a panenskou přírodou Bílých
Karpat. Věhlas jim přinesly minerální prameny s více než 300letou tradicí.
Na půvabu městu ještě přidaly městské zahrady, parky a lázeňská
kolonáda. Po příjezdu do Luhačovic Vás provedeme městem, ukážeme
Vám zajímavá místa, objekty včetně unikátních staveb slovenského
architekta D. Jurkoviče. Rozmanitost jejich architektonických stylů dává
Luhačovicím punc výjimečnosti. Ubytování. Volný program. Večeře.
2. den: Ozdravný a volný program v Luhačovicích. Odpoledne odjezd do
Baťova města ZLÍN, kterému se říkalo „výstavní skříň první republiky“.
Poznáte nejvýznamnější stavby a místa jako jsou tovární areál s Baťovým
mrakodrapem, ve kterém zažijete výtah páternoster, vyhlídku v 21. patře
i Baťovu pojízdnou kancelář, která je naprostým technickým unikátem.
Seznámíte se se způsobem baťovského ubytování a uvidíte Památník
Tomáše Bati, jenž je považován za perlu světového funkcionalismu.
Návrat. Večeře.
3. den: Ozdravný a volný program v Luhačovicích. Odpoledne si vyjedete
do Vizovic. VIZOVICE jsou známé barokním zámkem s bohatou výzdobou a proslavené DESTILÉRKOU RUDOLF JELÍNEK, ve které je sjednána
EXKURZE. Seznámíte se tu s poutavou historií i výrobou. Ochutnáte 3
výrobky a s sebou domů si odvezete malý dárek. Návrat. Večeře.
4. den: Snídaně. Dopoledne je připravena VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PO
BAŤOVĚ KANÁLU, která Vás díky kapitánovu komentáři bude bavit.
Poplujete asi hodinu jeho nejatraktivnější částí s plavební komorou. Pak
již bude následovat cesta domů. Návrat je plánovaný cca 19:00 – 20:30
hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Loreta

Baťův kanál

Praha večerní

Kód zájezdu: 990601

Kód zájezdu: 990251
CENA

18.06. - 19.06.
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Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
2. 390,- Kč

CENA
1/1
2. 790,- Kč

doprava autobusem, 1× botel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
350 Kč/os.
pobytová taxa
50 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
trasa G (viz str. 4)

21.07. - 24.07.

1/2
6. 690,- Kč

1/1
7. 190,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 3× hotel, 3× polopenze, *wellness balíček,
odborný průvodce CK.
30 Kč/os./den
Služby plac. v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

ZLATÉ POSÁZAVÍ
A STŘÍBRNÉ KUTNOHORSKO

ZA ČESKÝMI SKVOSTY
UNESCO

Kutná Hora

2 dny

2 dny

Unikátní kostel na Zelené hoře

1. den: Ráno odjezd do Sázavy, jednoho z nejkrásnějších měst Posázaví, kde
navštívíte vyhlášenou SKLÁŘSKOU HUŤ FRANTIŠEK. Prohlédnete si sbírky
uměleckého skla a v jejich firemní prodejně pak šperky ze skla, užitkové sklo
nebo dekorativní předměty bude příležitost také zakoupit. Na skále nad řekou
Sázavou se již téměř 770 let tyčí HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK. Prohlídková trasa
vede 15 bohatě vybaveními místnostmi včetně proslulé hradní zbrojnice či
jídelny, ve které se natáčel pohádkový seriál „Arabela“. Čas bude na
občerstvení v hradní restauraci nebo na procházku po hradním vrchu, odkud se
nabízejí krásné výhledy. Ve starobylé LIPNICI NAD SÁZAVOU Vás okouzlí
monumentální středověký hrad, ze kterého se otevírají jedinečné vyhlídky na
zlatonosnou řeku Sázavu a na Vysočinu. Na hradě kdysi turisty provázel
JAROSLAV HAŠEK, autor světoznámého Švejka, jehož osudy sepisoval v podhradí v hospodě U České koruny, kde můžete poobědvat. Při výjezdu z Lipnice
se zastavíte u netradičního, 3 m vysokého Haškova památníku, umístěného ve
volné přírodě a složeného z 8 částí. Pak již cesta povede do Kutné Hory.
Ubytování je připraveno přímo ve městě, abyste si do sytosti užili VEČERNÍ
KUTNOU HORU. Její atmosféra s osvětlenými památkami, křivolakými
uličkami a příjemnými hospůdkami a bary je naprosto jedinečná!
2. den: Snídaně. Dopoledne si můžete ve vlastním programu užívat KUTNOU
HORU nebo odjet do nejstarší části Kutné Hory, abyste v SEDLCI zažili nejstarší
cisterciácký KLÁŠTER ve střední Evropě, navštívili jeho vzácnou gotickobarokní KATEDRÁLU a podívali se i do unikátní KOSTNICE. Odpoledne Vás
přivítá ZÁMEK KAČINA, nejvýznamnější empírová stavba v ČR. Nabídne Vám
prohlídku 13 vybavených komnat, v nichž se seznámíte s významným českým
šlechtickým rodem Chotků. Doporučujeme absolvovat i druhý prohlídkový
okruh, který představí překrásnou knihovnu, zámecké divadlo, lékárnu a kapli,
která zůstala v původním, nedostavěném stavu. Milovníci přírody ocení
zámecký skleník, oranžerii a bylinkové zahrady. Z Kačiny odjezd zpět domů.
Návrat cca 19:30 – 20:30 hod. Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Zámek Kačina

1. den: Ráno odjezd ze západních Čech do srdce Vysočiny. V nenápadné obci KARLOV navštívíte SKLÁRNU významného českého
skláře, pana profesora Svobody. Nahlédnete do sklářského provozu,
kde se seznámíte s výrobou ručně tvarovaného hutnického skla. Jejich
výrobky si pak můžete výhodně koupit v podnikové prodejní galerii.
Poté přejedete na pomyslnou hranici Čech a Moravy do města ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU. Prohlédnout si tu můžete pěkný ZÁMEK rodiny
Kinských. Část zámecké expozice je věnována geniálnímu českému architektovi s italskými kořeny J. B. Santinimu. Ten je autorem KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO na ZELENÉ HOŘE
(UNESCO). Tato jedinečná architektonická památka ve stylu
barokní gotiky má zvláštní půdorys ve tvaru pěticípé hvězdy, pět
vchodů, pět oltářů, pět hvězd a pět andělů nad hlavním oltářem.
Kostel a jeho areál si prohlédnete s místním průvodcem. Odtud
odjezd do LITOMYŠLE – ubytování, večeře. Možnost VEČERNÍ
PROCHÁZKY centrem nebo vlastní program. Nocleh.
2. den: LITOMYŠL je skvostným městem, ve kterém turisty
z celého světa láká renesanční zámek s naprosto unikátní
grafitovou výzdobou (UNESCO), velkolepě zrekonstruované
klášterní zahrady se sochami O. Zoubka, nabízející úchvatné
výhledy na město nebo cenné historické centrum. Příležitost k obědu
bude ve SLATIŇANECH, kde také navštívíte NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM, který je domovem původního českého
plemene koní – starokladrubských běloušů (UNESCO). Těšit se můžete na KOMENTOVANOU PROHLÍDKU STÁJÍ, kočárovnu, postrojovnu i výcvikové středisko. Dalším zastavením bude KUTNÁ HORA
(UNESCO), stříbrná pokladnice českého království. Dominantou
města je velkolepý CHRÁM SV. BARBORY, který si prohlédnete
během výkladu místního průvodce. Volný čas v historickém centru.
Návrat domů v podvečerních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Česká republika

Posázaví dostalo svůj název podle zlaté řeky Sázavy. Je to kraj pověstný překrásnou přírodou, sklářskou tradicí a majestátními pamětihodnostmi.

Památky se na seznam UNESCO vybírají pro svou unikátnost a světový
význam. V naší malé, ale nádherné zemi, máme 14 přírodních
a kulturních památek mimořádné umělecké hodnoty. Vydejte se s námi
za poznáním těchto skvostů. Představíme Vám jich hned několik.

Ručně tvarované sklo

Kladrubáci

Kód zájezdu: 990430

03.09. - 04.09.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

1/2
3. 190,- Kč

CENA
1/3
2. 990,- Kč

Kód zájezdu: 990407
1/4
2. 890,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 200 Kč/os. • jednolůžkový pokoj – 550 Kč/den
pobytová taxa
21 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 750 Kč
trasa G (viz str. 4)

10.09. - 11.09.

1/2
3. 490,- Kč

CENA
3. osoba
3. 190,- Kč

1/1
3. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, odborný
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 750 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
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NEJKRÁSNĚJŠÍ VODOPÁDY
KRKONOŠ
3 dny

Z ČECH AŽ NA SAFARI
DO AFRIKY
2 dny

Divoký vodopád Karpacz

ZOO Safari

Vodopády jsou překrásná umělecká díla přírody. Často se nad jejich
krásou, sílou, zvukem až tají dech. Je prokázáno, že pobyt u vodopádů léčí astma, odbourává stres a čistí naši mysl od každodenních
starostí. Zažijte s námi nejkrásnější krkonošské vodopády v turisticky
nenáročném programu.

Česká republika

1. den: KRKONOŠE začneme poznávat z polské strany. Zdejší výhledy na
krkonošské hřebeny patří k nezapomenutelným. Poznáme nejvyšší vodopád
v polské části Krkonoš VODOPÁD KAMIENCZYKA. Skládá se z trojstupňové
kaskády o výšce 27 m a padá do nádherné soutěsky Kameinczyka. U vodopádu je turistická chata a salaš. Pak nás čeká perla polské části Krkonoš
KARPACZ. Karpacz leží přímo nad Sněžkou a pyšní se dřevěným kostelíkem
Wang dovezeným až z jižního Norska. Po jeho prohlídce se vydáte na blízký
DIVOKÝ VODOPÁD. Je to úchvatné dílo vytvořené v důsledku kamenné
přehrady proti povodním ve vodách divoké řeky Lomnice. Odtud
přejezd do HARRACHOVA. Ubytování, Večeře. Volný program.
2. den: Po snídani je připraven celodenní program uprostřed nádherné
krkonošské přírody. Ze Zlatého návrší se vydáme na pohodový okruh, ve
kterém poznáme Labský důl, jehož největší ozdobou je kaskádovitý PANČAVSKÝ VODOPÁD. Se svými téměř 150 m je vůbec nejvyšším českým
vodopádem a až nápadně se podobá vodopádům ze skandinávských
fjordů. Jeho krása Vás uchvátí! Na dně Labského dolu najdeme MALÝ
LABSKÝ VODOPÁD. Podíváme se k PRAMENU LABE, který je vzdálený
cca 1 km od Labské boudy, i k Mohyle horolezců Hanče a Vrbaty, od které
se otevírají překrásná panoramata Krkonoš. Návrat na ubytování. Večeře.
3. den: HARRACHOV je významné horské středisko, které proslavili
sportovci a skláři. Vynechat proto nemůžeme exkurzi ve SKLÁRNĚ
Novosad a syn. S odborným doprovodem budeme mít příležitost sledovat
z bezprostřední blízkosti pracující skláře i brusiče. Poté si sami
prohlédneme sbírky skla v muzejní expozici. Na závěr ochutnáme
harrachovské pivo z místního MALÉHO PIVOVARU. Kupón na nápoj (pivo
nebo káva nebo nealko nápoj) je součástí vstupného do sklárny. Pak lanovkou,
jejíž trasa vede kolem pověstného skokanského mamutího můstku, vyjedeme
na ČERTOVU HORU. Z Čertovy hory je dobře dostupný jeden z nejmohutnějších, nejvodnatějších a nejkrásnějších vodopádů v Čechách
MUMLAVSKÝ VODOPÁD, řítící se s hukotem po celé délce řečiště.
Představuje stupňovité žulové bloky, ve kterých vodopád vytvořil obří kotle,
tzv. Čertova oka. Odtud se vrátíme do Harrachova. Po volnu k občerstvení
bude následovat odjezd domů. Návrat je plánovaný na cca 20:30 – 21:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Karpacz – Wang

Kód zájezdu: 990421
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To je báječný víkend plný fantastických zážitků pro děti i dospělé!
1. den: Ráno odjezd cca 6.30–8.00 hod. Těšit se můžete na dopolední
zastávku v OBČERSTVENÍ LETADLO u Bakova nad Jizerou. Dominantou
areálu je letadlo Iljušin Il 18-D, kdysi zajišťující spojení mezi Československem
a Havanou a tramvaj Škoda LTM 10.08 Astra. Po dobré kávě nebo
zmrzlinovém poháru odjedete do MNICHOVA HRADIŠTĚ prohlédnout si
bohatě vybavené interiéry barokního ZÁMKU Valdštejnů. Z Mnichova Hradiště, provázeni nádhernou přírodou Českého ráje, dojedete do Jičína. JIČÍN,
město plné historie a pohádky, Vás bude hostit až do podvečera. Kochat se
budete velkolepým Valdštejnským náměstím s podloubím, historickými domy,
Korunovační kašnou či barokním zámkem, který je krytým schodištěm spojený
s kostelem. Uvidíte pověstnou Valdickou bránu s oblíbenou vyhlídkou, navštívit můžete Rumcajsovu ševcovnu nebo blízkou Zahradu Pod Koštofránem
s vodními hrátkami, kterou ocení hlavně děti. Ubytování v Jičíně.
2. den: Po snídani odjezd do ZOO SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM.
Celý den budete mít příležitost poznávat největší českou zoologickou zahradu.
Chová více než 2.500 živočichů z mnoha kontinentů světa, které můžete
pozorovat v klasickém pěším okruhu nebo využit vyjížďku SAFARIBUSY a na
vlastní oči vidět AFRICKOU DIVOČINU. Projíždět budete mezi antilopami,
stády zeber, pakoňů a dlouhorohým skotem watusi. Uvidíte pelikány plující na
hladině vodní nádrže nebo pštrosy. Zvířata budete mít téměř na dosah ruky.
Z africké divočiny zavítáte ještě mezi africké a berberské lvy a lvice do LVÍHO
SAFARI, které je jediné svého druhu v ČR. Návrat domů cca 19.00–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Pančavský vodopád

Mumlavský vodopád

15.07. - 17.07.

Restaurace Letadlo

Jičín
Kód zájezdu: 990422

1/2
4. 690,- Kč

CENA
1/3
4. 590,- Kč

1/4
4. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře-bufet +
nápoje, pobytová taxa, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj
750 Kč/den
Volitelné příplatky:
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 600 Kč+40 PLN
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

30.07. - 31.07.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
2. 990,- Kč

CENA
3. osoba
2. 990,- Kč

dítě do 12 let
2. 790,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
220 Kč/os.
pobytová taxa: 15 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
trasa G (viz str. 4)

MÁCHOVÝM KRAJEM
DO SASKA A NA JEŠTĚD
Český Šternberk

Poznejte místa, jejichž příroda a atmosféra učarovaly K. H. Máchovi,
kde se od 14. století rodila slavná tradice českého skla a česko-saské
pomezí zaplňovalo okázalými středověkými i moderními stavbami.
1. den: Ráno odjezd do přístavu Doksy. Z VÝLETNÍHO PARNÍKU okružní
půlhodinové plavby po MÁCHOVĚ JEZEŘE zažijeme zátoky, vily ve Starých
Splavech, známý Myší ostrůvek nebo hrad Bezděz tyčící se vysoko na
horizontu. Od jezera nás pak romantická krajina Máchova kraje dovede do
Zákup. ZÁMEK ZÁKUPY je jedinečnou ukázkou luxusního šlechtického
bydlení z poloviny 19. století. Prohlídková trasa nám nabídne pohledy do
kaple, kde se konal sňatek Ferdinanda d´Este s Žofií Chotkovou a 20 honosně
vybavených salónů včetně hudebního kabinetu, ložnice, toaletního pokoje,
dětského pokoje s dobovými hračkami či kuriózního osobního výtahu z roku
1870. Českou tradici sklářské výroby zažijeme v Lindavě ve světoznámé
sklárně AJETO se stylovou SKLÁŘSKOU KRČMOU. Nakonec zažijeme
působivý magický HRAD SLOUP vystavěný na mohutné skále ve 100 m.n.m.
Hrad si prohlédneme od Hradního rybníku. Zájemci mohou vyjít až do hradu,
který působí naprosto ohromujícím dojmem. Odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani si prohlédneme mohutný středověký HRAD a renesanční
ZÁMEK FRÝDLANT V ČECHÁCH. Návštěvníky ohromuje jeho velikost, krása,
atraktivní poloha a bohatá vybavenost interiérů. Poté přejedeme do sousedního Saska. V Löbau budeme žasnout nad funkcionalistickým klenotem, vilou
HAUS SCHMINKE, postavenou v r. 1933 pro „nudlového továrníka“. Společně
s brněnskou vilou Tugendhat, pařížskou Villa Savoye a Fallingwater v Pensylvánii patří mezi absolutní špičku architektury 30. let 20. století. Možnost
prohlídky interiérů vily a upravené zahrady. Stověžatý BUDYŠÍN je jedním
z nejkrásnějších saských měst. Již jen procházka po březích řeky Sprévy nebo
pohádkovým historickým centrem stojí za to! Přesto pro mnohé návštěvníky
Budyšína zůstává nejsilnějším zážitkem návštěva nenápadné budovy skryté za
zdí s ostnatým drátem STASI-KNAST neboli politické věznice Bautzen II, kde
byli vězněni disidenti, zahraniční špióni a lidé, kteří se z NDR pokusili
uprchnout na západ. Zájemcům zajistíme prohlídku. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani si v komentované prohlídce užijeme historické centrum
LIBERCE. Po obědě se pak vydáme na JEŠTĚD. Ať již na vrchol vysoký 1012 m
zvolíme VÝJEZD LANOVKOU, nebo PĚŠÍ VÝSTUP, odměnou nám budou
nádherné výhledy na Jizerské a Lužické hory a možnost prohlédnout si
unikátní architekturu horského hotelu s televizní věží a restaurací. Návrat
domů kolem 20:00–21:00 hod. Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Frýdlant v Čechách

Haus Schminke

Ještěd

19.08. - 21.08.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Drážďany

Poplujte s námi lodí po největší české řece Labi jeho ojedinělou
kaňonovitou krajinou až do Drážďan, kterým se přezdívá „Florencie na Labi“. Překrásné panorama Českého středohoří s typickými kužely dávno vyhaslých sopek a vinicemi na labských
březích nabízejí nádherný pohled.
1. den: Ráno odjezd cca 7.00–8.30 hod. Nedaleko Prahy stojí česká
barokní perla ZÁMEK VELTRUSY. Jeho majitelé, šlechtický rod Chotků,
upravil obklopující krajinu v půvabném francouzském stylu a vybudoval
nádhernou zahradu. Prohlédnout si můžete interiéry zámku, které reprezentují bydlení aristokracie, zajímavou expozici o generálu Laudonovi
nebo Muzeum historických kočárů. Stálé oblibě se těší projížďky zámeckým parkem s koňským spřežením. Další zajímavé poznání nabídne
VODNÍ HRAD BUDYNĚ NAD OHŘÍ. Láká pozdně gotickými a renesančními interiéry, obnovenou alchymistickou dílnou z poč. 17. století nebo
mučicími nástroji místního kata, včetně ceníku jeho prací. V hradním
sklepě je umístěn městský interaktivní model a 3D výjevy toho, co se kdy
na hradě událo. Zažijete tu výbuch prachárny, vzpomínkové cesty majitele
hradu Jana Zajíce z Házmburku a jeho cest do Egypta a Palestiny či pohřeb
kněžny. Odtud již odjedete do DĚČÍNA, kde je v hotelu zajištěno ubytování
s večeří. Volný program.
2. den: Snídaně. Ráno v Děčíně startuje oblíbená PLAVBA LODÍ úchvatným
SKALNÍM KAŇONEM ČESKO-SASKÉHO ŠVÝCARSKA. Na palubě lodi se podává OBĚD. Při cca 4hodinové plavbě zažijete labské zátoky pod mohutnou
pevností Königstein, která se majestátně tyčí na jedné ze stolových hor. Proplujete historickou Pirnou i krajinou saských vinic kolem upravených zahrad
zámečku Pillnitz až do Drážďan. V DRÁŽĎANECH poplujete pod památnými
mosty starého města, kolem vyhlídkových labských teras až do jeho centra.
Poté je připravena prohlídka města s průvodcem. Uvidíte obnovený chrám
Frauenkirche, Rezidenční zámek se Starou a Novou klenotnicí, královský palác
Zwinger a jeho zahrady apod. Možnost výhodných nákupů ve vyhlášených
nákupních centrech. V pozdním odpoledni odjezd zpět domů. Návrat cca
21.30–23.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Zámek Pillnitz

Kód zájezdu: 990431
1/2 nebo 1/3
4. 390,- Kč

2 dny

Labský kaňon

Česká republika

2 dny

KAŇONEM LABE
Z DĚČÍNA DO DRÁŽĎAN

Veltrusy

Kód zájezdu: 991167
CENA
1/4
3. 990,- Kč

1/1
4. 890,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody
300 Kč/os./den
pobytová taxa
19 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 700 Kč + 10 EUR
trasa G (viz str. 4)

23.09. - 24.09.

1/2
3. 690,- Kč

CENA
dítě do 12 let
2. 990,- Kč

1/1
3. 990,- Kč

doprava autobusem, zážitková plavba lodí, 1× hotel, 1× snídaně,
1× večeře, 1× oběd na lodi, odborný průvodce CK.
20 Kč/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 250 Kč + 15 EUR
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:
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ROZKVETLÁ MORAVA
A FLORIA KROMĚŘÍŽ

FLORA OLOMOUC 2022,
KVĚTINOVÝ CHRÁM JARA
2 dny

Olomouc

Olomouc – orloj

Kroměříž – květná zahrada

2 dny

Jaro probouzí radost v lidech a život v přírodě. Právě duben je ten
pravý a požehnaný měsíc pro všechny zahradníky. Udělejte si radost
a navštivte s námi hanáckou metropoli Olomouc, která Vám nabízí
fantastický zážitek - největší českou zahradnickou a květinovou
výstavu. Flora Vás ohromí mořem barev jarních květin, dodá Vám
zahradnickou a hobby inspiraci, rady a vychytávky, nakoupíte si
nejrozmanitější semena, sazeničky nebo rostliny.

Česká republika

1. den: Ráno odjezd do Olomouce. OLOMOUC (UNESCO) je překrásné
město, jehož pestrá minulost tu zanechala velkolepé historické skvosty, které
z Olomouce vytvořily po Praze druhou největší památkovou rezervaci v ČR.
Její dominantou je SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, dechberoucí stavba, která ve
střední Evropě představuje největší seskupení téměř 50 barokních soch,
morový sloup Panny Marie, překrásné BAROKNÍ KAŠNY, které se řadí mezi
evropské unikáty, dále vzácný, pozdně GOTICKÝ CHRÁM SV. MOŘICE s vyhlídkovou věží a barokními varhany, které patří mezi největší v Evropě,
velkolepá KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA, honosné paláce, vily, vojenské
opevnění či Olomoucký hrad. Naprostou světovou raritou zůstává původně středověký ORLOJ umístěný na průčelí historické radnice s asi 20
figurkami „proletářů“, socialistických postav, které po 2. sv. válce nahradily původní postavy historické. Půvabnou metropoli Hané si můžete
také užívat v některé z mnoha kaváren nebo restaurací lemujících
centrum. Na závěr Vás autobus vyveze na SVATÝ KOPEČEK, slavné
poutní místo nad Olomoucí, které každého návštěvníka okouzlí svým
klidem a mohutným barokním chrámem Navštívení P. Marie. Ubytování.
Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani Vás čeká celodenní návštěva MEZINÁRODNÍ
KVĚTINOVÉ a ZAHRADNICKÉ VÝSTAVY FLORA OLOMOUC 2022. Výstavu doplní JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY s pestrou záplavou a bohatou
nabídkou rostlin, zahradnických a hobby pomůcek. Připraveny jsou i floristické show, které vedou mistři ve svém oboru, zúčastnit se můžete
nejrůznějších workshopů, a získat tak cenné rady odborníků. ZDARMA můžete navštívit sbírkové skleníky. PALMOVÝ SKLENÍK nabízí exotické rostliny
impozantní velikosti. Nevšední zážitek přináší SKLENÍK KAKTUSOVÝ. Ve
SKLENÍKU TROPICKÉM, jehož perlou je jezírko s exotickým leknínem, Vás přivítá vlhký tropický vzduch a závan vůní květů lián, orchidejí, bromélií a dalších nádherných rostlin. SUBTROPICKÝ SKLENÍK pak představí užitkové
rostliny rostoucí napříč celým světem. Rostou, kvetou a plodí tu např. pomerančovník, grapefruit, cedrát, olivovník, granátovník atd. Návrat domů cca
21:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Vydejte se s námi do srdce Moravy. Vydejte se s námi na Hanou,
která snoubí krásu s nádherou! V létě září sluncem a hraje naprosto
všemi barvami. Právě v tomto čase se v Kroměříži koná oblíbená
celostátní prodejní výstava FLORIA, jež je tradičním svátkem všech,
kteří mají rádi přírodu, krásné věci, zahradničení a kutilství.
1. den: Ráno odjezd na jižní Moravu, kde Vám představíme renesanční perlu
Moravy, ZÁMEK BUČOVICE. Čtyřkřídlý zámek se třemi patry arkád Vás nadchne unikátním nádvořím, reprezentačními sály a soukromými pokoji včetně
barokní kaple v patře. Zámek skvěle reprezentuje také KOMPONOVANÁ
ZAHRADA ve francouzském stylu, kterou navštívíme. Další ukázkou mistrovské práce zahradníků je překrásná KVĚTNÁ ZAHRADA (UNESCO) v KROMĚŘÍŽI. Najdete v ní labyrinty, geometricky uspořádané květinové záhony i 244 m
dlouhou arkádovou kolonádu s desítkami soch. Dalším kroměřížským skvostem
je PODZÁMECKÁ ZAHRADA, jedna z největších historických zahrad v ČR,
kterou si můžete dokonce pohodlně prohlédnout z turistického vláčku.
Kroměříž je kouzelné kulturní město plné historických památek a zajímavostí,
které můžete objevovat sami nebo v doprovodu průvodce. Nocleh.
Zámek Bučovice

2. den: Po snídani celodenní návštěva celostátní prodejní výstavy pro všechny
zahradníky, zahrádkáře a kutily FLORIA 2022. Těšit se můžete na unikátní
expozici tisíce květin, výstavu kaktusů a sukulentů, desítky prodejců okrasných
i užitkových rostlin i řemeslných výrobků pro zahradu, dům a chalupu nebo
ukázky moderní i historické zemědělské techniky. Návrat je plánovaný cca
21:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Flora
Olomouc
Floria
Sbírkový skleník

Kód zájezdu: 990433

Kód zájezdu: 990432

22.04. - 23.04.
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1/2
3. 590,- Kč

CENA
dítě do 12 let
2. 990,- Kč

CENA
3. osoba
3. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, vstupné Flora a sbírkové
skleníky, odborný průvodce CK.
Volitelné příplatky: večeře – 3 chody: 320 Kč/os. • jednolůžkový pokoj: 650 Kč/den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 150 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

12.08. - 13.08.

1/2
3. 690,- Kč

1/1
4. 290,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, vstupné
FLORIA, odborný průvodce CK.
5 Kč/os.
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 350 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY
AKTIVNÍ I RELAXAČNÍ
Zámek Moszna

Ostrava – Dolní Vítkovice

Pustevny

TO NEJLEPŠÍ Z JESENÍKŮ
A RELAX V TERMÁLECH LOSINY
Praděd

6 dní

Velké Losiny

Hotel P. Bezruč

6 dní
Dlouhé stráně

Beskydy – Lysá hora

Lipník nad Bečvou

Termály

Jeseníky jsou nejvyšší moravskoslezské hory. Jejich mimořádnou
krásu vyzdvihuje zachovalá příroda plná života, překrásné krajinné
scenérie a nádherné turistické trasy, kterými jsou Jeseníky protkány.
1. den: Ráno odjezd do lázeňského střediska VELKÉ LOSINY. Velké Losiny mají
atraktivní polohu v podhůří Jeseníků. Jejich bohatstvím je přírodní léčivá
termální voda. Zdejší TERMÁLNÍ AREÁL jako jediný v ČR nabízí relaxaci
ve vnitřních i venkovních bazénech napuštěných právě přírodní termální
vodou. Ubytování. Volný program k relaxaci a poznávání městečka.
2. den: Po snídani se vydáte na PRADĚD, na jehož vrcholu se tyčí 162 m
vysoký televizní vysílač s restaurací a rozhlednou nabízející 360°
rozhled. Na nejvyšší horu Moravy (1.419 m n. m.) si můžete vyšlápnout
po pěkné asfaltové cestě s pozvolným stoupáním z horského střediska
OVČÁRNA (Ovčárna – Praděd – Ovčárna cca 8 km) nebo z Ovčárny
zvolit náročnější trasu ÚDOLÍM BÍLÉ OPAVY s lávkami, žebříky i řetězy.
Odměněni budete krásnou přírodou s nádhernými kaskádami a vodopády (Ovčárna – Bílé Labe – Praděd – Karlova Studánka cca 12 km). Ty,
kteří zvolí 1. trasu, převeze autobus do horských lázní KARLOVA STUDÁNKA. Středisko Vás jistě nadchne! Zažijete nejčistší vzduch ve střední
Evropě, roubená stavení, umělý vodopád i geologický park. Odtud
návrat do V. Losin. Volný program k relaxaci.
3. den: Navštívíte honosný renesančně-barokní ZÁMEK VELKÉ LOSINY s působivými trojpodlažními arkádami a ojediněle zachovanými dobovými interiéry,
unikátní historickou RUČNÍ PAPÍRNU ze 16. století, která je dodnes funkční
a ruční papír stále vyrábí dle původní receptury. Doporučíme KAVÁRNU, kde
přímo vyrábějí domácí zákusky a vlastní čokoládové pralinky. Poté až do
večeře můžete relaxovat v termálech.
4. den: Poznáte unikátní přečerpávací ELEKTRÁRNU DLOUHÉ STRÁNĚ. Je naší
nejvýše položenou vodní přehradou. Cesta k ní začíná v Koutech nad Desnou.
Sedačkovou lanovkou odtud vyjedete na Medvědí horu, ze které Vás na Dlouhé
stráně převeze místní mikrobus nebo se vydáte pěšky po cca 3 km dlouhé lesní
stezce. Pak se vrátíte zpátky do Koutů nad Desnou a po občerstvení odjedete navštívit polskou NISU, které se pro velkolepé památky postavené podle římského
vzoru přezdívá „slezský Řím“. Nakonec poznáte ZLATÉ HORY a středověký
ZLATOKUPECKÝ SKANZEN v dobové hornické osadě. Návrat do V. Losin.
5. den: Celý den můžete relaxovat v termálech nebo zažit jednu z nejoblíbenějších turistických tras na ČERVENOHORSKÉ SEDLO. Z horského střediska
Ramzová vyjedete sedačkovou lanovkou na ŠERÁK (1.351 m n. m.). Od nejstarší horské jesenické Chaty pod Šerákem s výborným občerstvením trasa pokračuje přes vrcholy KEPRNÍK (1.423 m n. m.), VOZKA (1.377 m n. m.) a VŘESOVOU STUDÁNKU až do Červenohorského sedla 1.013 m n. m.) Odtud
návrat do V. Losin.
6. den: Dopoledne odjezd domů. Zastávka v historickém centru PARDUBIC
(cca 2,5 hod.: oběd, pamětihodnosti). Návrat domů cca 19.00–20.30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Česká republika

1. den: Cestu na Moravu poznáte naprosto unikátní MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ a JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ, říši fantazie, která vyniká
mimořádným bohatstvím své krápníkové výzdoby. Jeskyně je dobře přístupná,
prohlídka trvá cca 1 hodinu. Odtud pojedete na ubytování. Večeře.
2. den: Nefalšované kouzlo Beskyd zažijete na celodenním programu na Pustevnách, kam vyjedete lanovkou z Trojanovic. Přitažlivý horský areál PUSTEVNY s pozoruhodnými stavbami horského hotelu a dvou Jurkovičových „útulen“
je výchozím místem našeho program na horu RADHOŠŤ (1.129 m.n.m., pěší
trasa cca 8 km s převýšením 150 m), kterou zdobí socha slovanského boha
Radegasta. Parádní výhledy nabízí také stezka Valašska s dřevěnými lávkami
v korunách stromů, adrenalinovým Himalájským chodníkem a největší atrakcí
SKLENĚNÝM CHODNÍKEM Skywalk. Neuvěřitelně silný zážitek!
3. den: Po snídani je připraven výšlap na LYSOU HORU, nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd (1.323 m.n.m.). Sestupová trasa povede k VODNÍ NÁDRŽI ŠANCE na řece Ostravici (pěší trasa cca 15 km s převýšením přes 600 m).
4. den: Dopoledne budete v Polsku obdivovat nádherný pohádkový ZÁMEK
MOSZNA. Tato obrovská stavba ze 17. století Vás prostě ohromí! Obsahuje 365
místností a 99 věží. Prohlédnout si můžete několik sálů a komnat, jezírko s Velikonočním ostrovem, které je „čínským“ mostem spojeno s rozsáhlou zahradou
a parkem. Na české straně pak zažijete VYHLÍDKOVOU PLAVBU lodí, z jejíž
horní paluby se budete kochat krásou vodního díla SLEZSKÁ HARFA a vulkánu
VENUŠINA SOPKA. PLAVBA Leskovec – Rázová – Roudno. Návrat do hotelu.
Večeře.
5. den: ŠTRAMBERK je Lašská brána Beskyd. Toto horské městečko Vás okouzlí
půvabnými uličkami s nádhernými roubenkami, nabídne Muzeum Zdeňka
Buriana, světově uznávaného malíře pravěku i pozůstatky hradu s válcovou VĚŽÍ
zvanou TRÚBA s dřevěným ochozem, ze kterého jsou fantastické výhledy.
Ochutnáte tu PERNÍKOVÉ UŠI nebo kvasnicové pivo Trubač. Odpoledne navštívíte severomoravskou metropoli. OSTRAVA je fajna! Jejím symbolem je světově
unikátní průmyslový areál VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY, jehož prohlídku doporučujeme! Poznáte např. nitro vysoké pece, sfáráte do dolu v původní těžní kleci
nebo zažijete neopakovatelnou atmosféru 80 m vysoké šroubové věže BOLT
TOWER s moderní kavárnou a neskutečně zajímavou vyhlídkou na železárny
a Ostravu. Do věže Vás pohodlně vyveze i výtah. Návrat do hotelu. Večeře.
6. den: Po snídani odjedete do LIPNÍKU NAD BEČVOU, který leží v srdci
Moravy. Toto starobylé město má pěkné historické centrum s měšťanskými domy
s podloubím, židovské památky a zámek, jehož zajímavostí je unikátní
ZAHRADA položená NA STŘEŠE zámecké KONÍRNY. Zahradu, která zabírá
plochu cca 600 m2 a je nejstarší střešní zahradou v Evropě, si prohlédnete
s místním průvodcem. Volný čas k obědu a pak již bude následovat cesta domů.
Návrat je plánovaný cca 18:00 – 20:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 990927
Kód zájezdu: 990434
CENA
12.07. - 17.07.

1/2
8. 990,- Kč

1/1
12. 590,- Kč

doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× večeře,
bazén 1 hodina denně, odborný průvodce CK.
30 Kč/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 900 Kč+45 PLN
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

02.08. - 07.08.

1/2
9. 990,- Kč

CENA
1/3
9. 690,- Kč

dítě do 12 let
8. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× večeře+nápoj, 2× vstup
do termálního parku Velké Losiny na 3 hod., WI-FI, odb. průvodce CK.
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj 500 Kč/os./den
20 Kč/os./den
Služby plac. v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 900 Kč + 40 PLN
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
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ZA MORAVSKÝMI SKVOSTY
UNESCO
Valtice

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
A MORAVSKÝ KRAS
Zámek Lednice

2 dny

2 dny

Morava patří mezi nejoblíbenější cíle v naší zemi. Je to kraj bohatý
a veselý. V tomto programu kontrastují příjemné prohlídky pamětihodností s místními zajímavými zvláštnostmi, typickými pouze pro
moravský region.

Česká republika

1. den: Ráno odjezd na jižní Moravu do kraje Lednicko-valtického areálu.
Přivítá Vás jedno z nejmocnějších moravských panství VALTICE (UNESCO).
Valtice voní vínem a dýchají překrásnou barokní atmosférou. Dominantou
města je honosný barokní ZÁMEK s arkádovou lodžií, který můžete navštívit.
Jeho prohlídková trasa představí více než 20 reprezentativních místností
Liechtensteinů, jednoho ze 3 nejbohatších rodů v rakousko-uherské monarchii.
Na zámek navazuje park s vinařskou stezkou a voňavá BYLINKOVÁ
ZAHRADA s více než 300 druhy bylin k léčení, pro chemický a textilní
průmysl apod. Přímo v hlavním zámeckém paláci sídlí Vinotéka, na kterou
navazuje pověstný Salón vín. Doporučujeme navštívit VINNÝ SKLEP
CHATEAU VALTICE, který patří mezi nejstarší a největší české vinné
sklepy. Připravena je DEGUSTACE 5 vzorků přívlastkových VÍN. Na památku pak dostanete degustační skleničku. Moravská metropole BRNO
je plná jedinečných památek a kuriozit. Rezervována je jedinečná
prohlídka naprosto unikátní VILY TUGENDHAT (UNESCO), jedné ze tří
nejvýznamnějších funkcionalistických rezidenčních vil na světě. Ubytování přímo v Brně.
Třebíč

Brno – Vila Tugendhat
2. den: Po snídani se vydáte do CENTRA BRNA. Budete okouzleni! Zažijete
historická brněnská náměstíčka plná malebných kaváren a zajímavých pamětihodností, na která shlíží mohutná pevnost a hrad Špilberk. V pravé brněnské
poledne, tedy v 11.00 hod., uslyšíte hrát kuriózní ČASOSTROJ, jehož hodinový mechanismus je řízený až z Frankfurtu nad Mohanem. V centru města pak
bude následovat volný program nebo společný oběd (předem rezervovaná
místa v restauraci). Po obědě na Vás čeká město TŘEBÍČ (UNESCO), velký
klenot Čech. Na Seznam světového kulturního dědictví byl zapsán areál
bývalého benediktinského kláštera s trojlodní románsko-gotickou BAZILIKOU
SV. PROKOPA, která je doslova architektonickou perlou společně s ŽIDOVSKOU ČTVRTÍ. V Třebíči je jediná židovská kultura mimo území Izraele zapsaná na prestižním seznamu. S MÍSTNÍMI PRŮVODCI budete mít příležitost
poznat jak interiéry baziliky a unikátní zámecké ledovny, tak zažít komentovanou procházku židovskou čtvrtí s prohlídkou nádherné Zadní synagogy
a Domu Seligmanna Bauera, který představí původní bydlení židovské rodiny
v meziválečné době. Uvidíte hokynářství, v patře pak kuchyň, ložnici, v přístavku řeznictví. Z Třebíče si můžete odvézt některý z PIVNÍCH SPECIÁLŮ
pivovaru Urban nebo třebíčskou WHISKY. V případě volného času prohlídka
interiéru unikátního VĚTRNÉHO MLÝNU, který má být po rekonstrukci zpřístupněn v r. 2021. Návrat domů cca 21.00–22.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Minaret

Jižní Morava je atraktivním regionem České republiky. Od středověku přitahovala mnohé cizí šlechtice, kteří si zde zakládali svá letní
sídla. Pojeďte s námi navštívit Moravu a prohlédnout si její cenné
skvosty a zázraky přírody!
1. den: Ráno odjezd na jižní Moravu. Celý den bude na programu
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL (UNESCO). Tvoří jej uměle vybudované kanály v pěkné cizokrajné vegetaci se zajímavými stavbami.
Navštívit můžete romantický ZÁMEK LEDNICE v anglickonovogotickém stylu, který obklopuje francouzská a italská zahrada
přecházející do anglického lesoparku. Návštěvníky láká také
ZÁMECKÝ SKLENÍK se subtropickými a tropickými rostlinami nebo
PLAVBA LODIČKAMI k 62 m vysokému MINARETU, který je
výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě. Minaret je
rozhlednou a nabídne Vám úchvatné výhledy na Lednicko,
Břeclavsko i Pálavu. Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do MORAVSKÉHO KRASU, který je naší
nejvýznamnější krasovou oblastí. Naplánovaná je prohlídka nádherné
SLOUPSKO-ŠOSŮVSKÉ JESKYNĚ. Představuje rozsáhlý systém
chodeb a domů ve dvou nad sebou ležících úrovních s typicky
křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou. Mezi turisty je
nejznámější PUNKEVNÍ JESKYNĚ. I tady na Vás čekají mohutné
slepené chrámy a chodby s působivou krápníkovou výzdobou.
PLAVBA PO PODZEMNÍ ŘÍČCE PUNKVĚ patří mezi další velké
zážitky, které mohou být dále umocněny jízdou KABINOVOU
LANOVKOU NAD PROPASTÍ MACOCHA. Celodenní program
ukončíme až odpoledne. Odtud odjezd zpět domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Punkevní jeskyně
Kód zájezdu: 990272

Kód zájezdu: 990924
CENA
27.08. - 28.08.
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Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
3. 190,- Kč

3. osoba
2. 990,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody: 390 Kč/os. • jednolůžkový pokoj: 590 Kč/den
pobytová taxa: 15 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 950 Kč
trasa G (viz str. 4)

27.08. - 28.08.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
3. 090,- Kč

CENA
3. os. nebo 4. os.
2. 890,- Kč

1/1
3. 390,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
220 Kč/os.
pobytová taxa
20 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 900 Kč
trasa G (viz str. 4)

PAMÁTKY A VINOHRADY
JIŽNÍ MORAVY

MÁME RÁDI MORAVU!
Mikulov

Čejkovice – templářské sklepy

2 dny

2 dny

1. den: Ranní odjezd do NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU. Nepřehlédnutelnou
dominantou tohoto historického města je rozsáhlý RENESANČNÍ ZÁMEK,
bývalé LETNÍ SÍDLO prezidenta E. Beneše. Kromě nádherného vnitřního
arkádového nádvoří a zámecké kaple návštěvníky lákají reprezentační interiéry
zámku s ukázkou stolování, šlechtického bydlení přelomu 19. a 20. století a se
slavnou knihovnou s více než 16.000 svazky knih včetně vzácné Bible Kralické,
pojmenované podle 3 km vzdáleného místa jejího vydání. Zámek s městem
spojuje silniční obloukový BAROKNÍ MOST s 20 sochami, jenž je po pražském
Karlově mostě naším největším mostem s nejbohatší sochařskou výzdobou. Ve
volném čase si můžete prohlédnout unikátní a na exponáty bohaté
Řeznické muzeum, projít se zámeckou francouzskou zahradou nebo se
seznámit s ojedinělou mechanicko-biologickou čističkou vody z 50. let
osazenou tzv. Schulzovými biofiltry, vysokými válcovými nádobami
vyplněnými kamenivem, které se staly národní technickou památkou.
VELKÉ BÍLOVICE jsou jednou z největších vinařských obcí. Leží ve Velkopavlovické podoblasti, ve které se rodí jiskřivá vína, která bude příležitost
ochutnat v jednom z místních vinařství. V HODONÍNĚ, kde je připraveno
ubytování, uvidíte radnici ve stylu norimberské secese, barokní zámeček
se stálou muzejní expozicí o T. G. Masarykovi, který se tu narodil. Zájemci
mohou navštívit Muzeum naftového dobývání a geologie věnované těžbě
ropy na Moravě. Po večeři je připraveno v Mutěnicích posezení ve vinném
SKLÍPKU s vínem, občerstvením a CIMBÁLOVOU MUZIKOU.
2. den: Dopoledne Vás přivítají ČEJKOVICE. Čejkovické vinohrady
pokrývají zvlněnou krajinu, které se přezdívá „Moravské Toskánsko“.
Plodí excelentní hrozny! Vinařské řemeslo tu již ve středověku založili
mniši a Vy historické TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY také navštívíte. Příležitost bude
ochutnat i nakoupit bílá i červená vína, klarety i rosé. A protože jsou Čejkovice
téměř celoročně zalité sluncem, úspěšně zde působí i firma Sonnentor, jejíž zástupce Vám v ZÁŽITKOVÉ EXKURZI představí bylinkový ráj a ruční výrobu BIOČAJŮ a BIOKOŘENÍ. S jižní Moravou se rozloučíte ve SLAVKOVĚ U BRNA.
Poznáte místo, které svět zná jako „AUSTERLITZ“, místo bitvy „Tří císařů“
z roku 1805. Zde se natáčel koprodukční seriál Marie Terezie. Prohlédnete si
historické sály skvostného barokního zámku, z jehož balkónu císař Napoleon
Bonaparte pronesl řeč vítěze, a v zámecké restauraci pak můžete ochutnat např.
Napoleonovy oblíbené paštiky. Večer návrat domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Česká republika

Jižní Morava je malebný kraj zalitý sluncem, který rodí fantastická
vína, destiluje lahodnou slivovičku, nakládá nejlepší okurky, nabízí
čistou přírodu a cenné pamětihodnosti. Milujeme jižní Moravu!
1. den: Ráno odjezd kolem 5.00–6.00 hod. Program zájezdu otevře
návštěva novogotického hradu BÍTOV, který leží v nádherné zelené
krajině nad soutokem řek Želetavka a Dyje. Prohlédnout si můžete
hradní palác, ve kterém uvidíte salóny a sály vybavené stylovým
historickým nábytkem, panskou kuchyni a ve 2. patře pak rozsáhlou
zoologickou sbírku tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí a fantastickou sbírku 49 VYCPANÝCH PSŮ nejrůznějších ras, která je dnes
největší svého druhu na světě. Bítov se také pyšní HRADNÍM
PIVOVAREM nebo unikátní zámeckou ZBROJNICÍ obsahující výběr
středověkých zbraní, orientální zbraně z islámské oblasti a především
opakovací zbraně, zadovky, vzduchovky nebo větrovky.
Z Bítova budete pokračovat kolem VRANOVSKÉ PŘEHRADY do
MIKULOVA, vinařského střediska Pálavských vrchů. Je to krásné
městečko, na které majestátně shlíží ze skalnatého ostrohu barokní
zámek. V historickém centru navštívíte působivou stavbu Dietrichsteinské hrobky kostela sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italské
Lorety. Nejvýraznější mikulovskou dominantou je kopec Svatý kopeček
s poutní kaplí, zvonicí a Božím hrobem, ze kterého se otevírají
překrásné výhledy na město a Pálavu. Výborná zeměpisná poloha
Mikulova, klima a vápencové svahy JIŽNÍ PÁLAVY tu zrodily vynikající
vína, která ochutnáte ve SKLÍPKU při výborné CIMBÁLOVCE. Nocleh.
2. den: Po snídani poznáte PETROV v další moravské vinařské
podoblasti Slovácko. Místní vinař vás provede vinařskou vesničkou
a představí jejich chloubu MALOVANÉ SKLEPY PLŽE (UNESCO).
V jednom z nich je připravena DEGUSTACE místních vín s malým
občerstvením a možností nákupu vín lahvových i stáčených.
Nedaleký barokní ZÁMEK MILOTICE, nazývaný perlou jihovýchodní
Moravy, nabídne hodinovou prohlídku reprezentačních sálů nebo
překrásné ZÁMECKÉ OKRASNÉ ZAHRADY ve francouzském stylu.
V historickém areálu zámku je prodejní ZAHRADNICTVÍ a stylová
KAVÁRNA. Odtud odjezd zpět domů. Návrat cca 21.00–22.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Jižní Morava je požehnaný kraj, kde se snad všemu daří. Malebná
krajina je ozdobena historickými skvosty a osázena vinohrady, které
rodí vynikající vína. Lidé tu jsou srdeční, gastronomie poctivá
a atmosféra jedinečná. Potěšte se s námi Vy i Vaši přátelé!

Bylinné čaje Sonnentor
Kód zájezdu: 990281

08.10. - 09.10.

Kód zájezdu: 990435
1/2
3. 990,- Kč

CENA
1/3
3. 990,- Kč

1/1
4. 290,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, občerstvení-raut
ve sklípku (teplý a studený, víno), cimbálová muzika,
odborný průvodce CK.
cca 160 Kč/os.
Služby placené v místě: víno
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

Náměšť nad Oslavou

15.10. - 16.10.

1/2
3. 590,- Kč

CENA
1/3
3. 590,- Kč

1/1
3. 990,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, cimbálová
muzika, odborný průvodce CK.
250 Kč/os.
Služby placené v místě: sklípek – občerstvení
víno
cca 190 Kč/lahev
Doporučené kapesné na vstupné: cca 800 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

67

SLOVÁCKO, ČAROKRÁSNÝ KRAJ
JIŽNÍ MORAVY

ZNOJMO,
NAVŠTÍVÍM TĚ DVOJMO

Plže

Znojmo noční

2 dny

3 dny

Lahofer

Baťův kanál

Přijměte naše pozvání na Znojemsko, které je perlou jižní Moravy.
Dostalo do vínku kouzelnou členitou krajinu úvalů kolem řeky Dyje.
Na své si zde přijdou jak milovníci přírodních krás a dobrého vína, tak
i zájemci o historické a kulturní památky česko-rakouského pomezí.

Česká republika

1. den: Ráno odjezd do moravské metropole BRNO. V brněnské části
Žabovřesky je připravena prohlídka vlastní vily architekta Dušana
Jurkoviče. JURKOVIČOVA VILA, reprezentující secesní architekturu,
patří mezi výjimečné světové stavby. Při komentované prohlídce budete
mít příležitost poznat její osobité interiéry. Oběd doporučujeme v blízké
restauraci. Další raritou Moravy je BAŤŮV KANÁL. V cca hodinové
VYHLÍDKOVÉ PLAVBĚ poznáte jeho nejkrásnější úsek na trase Vnorovy
– Strážnice, kde je připraveno ubytování v hotelu. Krátký odpočinek.
Poté odjezd do cca 4,5 km vzdálené vinařské obce PETROV, jejíž
chloubou je památková rezervace PLŽE a téměř 80 VINNÝCH SKLEPŮ
budovaných od 15. století. Bílo-modré sklípky vytvářejí ulicovou
zástavbu se 2 náměstíčky, kterými Vás provede jeden z místních vinařů.
Připravena je degustace vín s možností jejich výhodného nákupu.
V Petrově je pro Vás také zajištěn SKLÍPEK s občerstvením a CIMBÁLOVOU MUZIKOU.
2. den: Snídaně. Dopoledne se Vám přímo ve Strážnici představí nádherný
SKANZEN, který je profesionální ukázkou lidové architektury a zvyků na
Slovácku. Např. expozice vinohradu s ukázkami pěstování vinné révy od
nejstarších dob po současnost je jedinou svého druhu v ČR. V areálu skanzenu
jsou restaurace a občerstvení. A protože je skanzen lehce dostupný z centra
města, můžete se tam kdykoliv sami vrátit a zajít si do některé z kaváren nebo
navštívit novorenesanční STRÁŽNICKÝ ZÁMEK s arkádami. Ze Strážnice
odjedete zpátky domů. Návrat je plánovaný do cca 20.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Zámek Strážnice

1. den: Odpoledne odjezd na jižní Moravu do Znojma. Po příjezdu bude
následovat ubytování a večeře. Atraktivní ZNOJMO má jedinečnou polohu na
skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí. Jeho překrásné historické centrum s významnými památkami, plynule navazující na NP Podyjí a nejlepší viniční tratě
Moravy, láká návštěvníky jedinečnou středověkou atmosférou. Nejpůsobivější
je však město osvětlené. S průvodcem zažijete fascinující VEČERNÍ ZNOJMO
i okolní krajinu z jeho nejkrásnějších vyhlídek. Nocleh.
2. den: Kouzelná příroda NP PODYJÍ je poseta mnoha historickými skvosty.
Na české straně navštívíte ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ, který se řadí mezi
nejcennější středoevropské barokní stavby. Okouzleni jeho polohou na skále si
prohlédnete si honosně zařízené interiéry. Poté projedeme česko-rakouským
pomezím. Budeme se kochat dechberoucí krajinou Podyjí, kterou díky souhře
polohy na svazích meandru řeky Dyje a sluníčku pokrývají nejkvalitnější
a nejkrásnější české vinice. Jejich „královna“ VINICE ŠOBES patřící mezi Top
10 vinic v Evropě. Uvidíte ji z vyhlídky Devět mlýnů, na kterou si vyjdete
z vinařské vesničky Hnanice. Ve Hnanicích bude příležitost OCHUTNAT
VÍNA místních vinařů. Na závěr dne Vám představíme unikátní stavbu sídla
VINAŘSTVÍ LAHOFER, jejíž nejzajímavější částí je střecha v podobě betonové
vlny evokující vinné řádky, která mj. slouží i jako vyhlídková terasa do
širokého okolí. Západ slunce nad moravskými vinohrady se sklenkou lahodného vína bude originálním zakončením dne. Nocleh.
3. den: ZNOJMO je jedno z nejstarších královských měst v Evropě, ve kterém byl
již na konci 12. století založen premonstrátský KLÁŠTER LOUKA, pozdější
barokní pokus o nový biblický Chrám Šalamounův. Dopoledne budete mít
příležitost prohlédnout si klášter za doprovodu místního průvodce. Prohlídka je
zakončena DEGUSTACÍ VÍN v návštěvnickém centru s prodejnou vín společnosti
Znovín. Na památku dostanete „skleničku-koštovačku“. Na cestě domů navštívíte
TELČ, které se přezdívá Moravské Benátky a která je pro své nádherné historické
domy a velkolepý renesanční zámek zapsána na Seznamu UNESCO. Návrat
domů cca 20:00 – 21:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Vinice Šobes

Kód zájezdu: 990391

17.09. - 18.09.

Kód zájezdu: 990436
1/2
3. 990,- Kč

CENA
3. osoba
3. 890,- Kč

1/1
4. 190,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, sklípek – občerstvení: studený
raut, degustace vín, sudová vína, cimbálová muzika, odb. průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 450 Kč
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)
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16.09. - 18.09.

1/2
4. 990,- Kč

CENA
1/3
4. 790,- Kč

1/1
5. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, 1× sklenka
vína k 1. večeři, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)

MORAVA, MORAVĚNKA KRÁSNÁ

ZAŽIJTE PÁLAVU!

2 dny

2 dny

Jaroměřice nad Rokytnou

Při hledání nejkrásnějšího místa v České republice brzičko potvrdíme
starou pravdu, že celá naše země je neskutečně krásná a rozmanitá.
Přinášíme Vám kousek té nádhery v podobě víkendového zájezdu na
jižní Moravu.

Vrbice

2. den: Po snídani Vás přivítají VALTICE (UNESCO), které reprezentuje vinařská
tradice a honosný BAROKNÍ ZÁMEK Liechtensteinů s přepychovým vybavením, které si můžete prohlédnout. A pokud již zámek znáte, zažijte zámeckou
BYLINKOVOU ZAHRADU s cca 300 druhy bylin, na nádvoří zámku FILMOVOU ZBROJNICI a využijte příležitosti vyfotit se s rekvizitami ze slavných filmů
jako Letopisy Narnie – Princ Kaspian, Tristan a Isolda či Bathory nebo si vyjděte
do kavárny zámečku BELVEDER s degustačním vinným automatem. Valtice jsou
v naší zemi „hlavním vinařským městem“. Přímo v zámku sídlí Národní
centrum vín se stálou degustační expozicí SALON VÍN ČR, kde můžete
ochutnat a zakoupit nejlepší vína z Čech a Moravy. Nebo vyčkejte na PÁLAVU.
Ve vinařské vesničce Perná je pro Vás připravena ochutnávka vín včetně
vyhlášeného Rulandského šedého a královských Ryzlinků. Možný nákup vína
za výhodné ceny. Návrat domů cca 21:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Valtice – Bylinná zahrada

Pálava je jedno z nejkrásnějších míst v naší zemi, kde se již od
středověku nepřetržitě pěstuje víno. Každé vinařství tu má svůj
příběh. A my pro Vás máme připraveny ty nejlepší!

Zájezd pro všechny, které baví kvalitní víno a dobrá nálada!
1. den: Ráno odjezd na jižní Moravu. POHOŘELICE: oběd. Pak Vás již
budou vítat Pavlovské vrchy v chráněné krajinné oblasti PÁLAVA,
prohřáté sluncem, ozdobené třemi Novomlýnskými nádržemi a posetá
vinohrady, které plodí lehká bílá vína, svěží růžová vína a harmonická
vína červená. Přímo ve vinohradu v Mušlově stojí RODINNÉ
VINAŘSTVÍ, jehož kmotrem byl herec Václav Postránecký. Jejich
lahodná kvalitní vína sbírají každoročně ocenění doma i v zahraničí.
Specializují se i na víno KVEVRI, zrající v hliněných amforách
zakopaných v zemi nejméně 6 měsíců, které je „přírodní“ s velmi nízkou
kyselinkou. Než vína ochutnáte, prohlédnete si vinohrad, nahlédnete do
technologií, dozvíte se zajímavosti z výroby i se nasmějete nad
historkami z natáčení Vinařů či Bobulí. Po degustaci vín odjedete do
sousedního Mikulova na ubytování. Po krátkém odpočinku a večeři Vás
autobus převeze zpět, abyste si užili příjemný večer při VÍNĚ S CIMBÁLOVKOU. Nocleh.
2. den: Dopoledne budou Vaše chuťové pohárky zažívat smyslná vína
pálavského VINAŘSTVÍ s titulem VINAŘ roku 2020, které medaile de facto
sbírá každoročně. Netradičně tu nebudete sestupovat do sklepa dolů, ale
vystupovat nahoru. Vinařství totiž sídlí v moderní, architektonicky zajímavé
budově, po které Vás majitelé nechají procházet, kochat se výhledy do vinice
i na Pálavu. Ukáží Vám, proč je na sušení slámové Pálavy důležitá vlnitá
střecha budovy, nechají Vás nahlédnout do svých technologií. Ochutnáte
Riesling, Pálavu i Merlot, skvělý mají i Sauvignon, Rulandské šedé,
Chardonnay nebo cuvée. Ve vinařském středisku PAVLOV můžete poobědvat
v restauraci Bobule a ochutnat vína místních vinařů nebo si vyjít po
nenáročné, stezce (1,5 km) na kopec se zříceninou gotického hradu DÍVČÍ
HRADY. Odměněni budete překrásnými VÝHLEDY NA CELOU PÁLAVU.
Odtud odjezd zpět domů. Plánovaný návrat cca 20:00 – 21:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Česká republika

1. den: Ráno odjezd do JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU, kde navštívíte
barokní ZÁMEK „MORAVSKÉ VERSAILLES“, v Evropě jeden z nejmohutnějších
zámeckých komplexů 1. pol. 18. století. Jeho velikost a krásu umocňuje
nádherný barokní CHRÁM SV. MARKÉTY a velkolepé FRANCOUZSKÉ
ZAHRADY rozložené na obou březích řeky Rokytné. V nedalekém MORAVSKÉM KRUMLOVĚ bude čas občerstvit se v některé z místních restaurací nebo
si v tamějším zámku prohlédnout slavnou MUCHOVU kompletní SLOVANSKOU EPOPEJ. Odtud již budete směřovat do největší vinařské podoblasti
VELKOPLAVLOVICKO, která je „Mekkou“ červených vín Moravy. V samém
srdci Modrých hor leží VRBICE, vinařská obec s jedinečnými vinnými sklípky
kopanými v pískovcové skále Modrých hor až 7 pater nad sebou. V jednom
z místních rodinných vinařství ochutnáte např. šampionovou Frankovku,
smyslný Portugal nebo rozverné Chardonnay. Nakonec zavítáte do recesistické
Svobodné spolkové republiky Kraví hora, kterou založili vinaři obce
BOŘETICE. Veselost a pohostinnost jižní Moravy zažijete v místním SKLÍPKU
při lahodném vínu a CIMBÁLOVCE. Nocleh.

Sonberk

Kód zájezdu: 990437

Kód zájezdu: 990438
CENA

20.08. - 21.08.

1/2
3. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os.
3. 890,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, degustace 5 vzorků
vína + občerstvení ve sklípku-raut, cimbálová muzika,
odborný průvodce CK.
Služby placené v místě: sklípek – víno: od 190 Kč/lahev • pobytová taxa: 10 Kč/os.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
ODJEZDY:
trasa G (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

01.10. - 02.10.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
3. 590,- Kč

CENA
1/3
3. 590,- Kč

1/1
3. 890,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, cimbálová
muzika, odborný průvodce CK.
vinařství Vican – odpolední a večerní program s vínem
a občerstvením: 750 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 350 Kč
trasa G (viz str. 4)
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