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25 let pro Vás

Spokojená dovolená

pobyty u moře

dovolená +55 let

cyklistika a turistika

lázně, wellness, termály

poznávací zájezdy

zájezdy a pobyty v ČR

25. sezóna
S CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ
• Všech našich věrných i nových zákazníků si vážíme.
• Jsme CK pojištěná podle Zákona 214/2006 Sb.
• Poskytujeme komplexní služby zaměřené
na spokojenost klientů.
• Zajišťujeme rychlou, bezpečnou dopravu moderními busy.
K moři pro Vás volíme efektivně promyšlené trasy.
• O naše klienty pečujeme 24 hodin denně.
• Poskytujeme kvalitu za rozumnou cenu.
• Při zájezdech Vás doprovázejí zkušení průvodci,
kteří se Vám rádi věnují.
• Tvoříme vlastní programy, tzn. že naše ubytovací
kapacity, služby a programy, které nabízíme,
osobně známe.

Spokojená dovolená
Centrála CK, prodejní místo:
Littrowa 209
346 01 HORŠOVSKÝ TÝN
tel.: 379 423 423
724 785 786, 602 876 877
bustour.ht@ckbustour.cz

• Poskytujeme výhodné slevy a slevové balíčky.
• Vyberete si z bohatého výběru autokarových zájezdů
do celého světa od renomovaných CK.
• Zprostředkujeme cestovní pojištění.

Po–Pá 08.30–12.30 • 13.00–17.00
Sobota 08.00–12.00

• Zajistíme Vám letenky do všech koutů světa.

(od 03.06. do 27.08.2022)

• Naše CK je autorizovaným prodejcem vstupenek
do divadel, na kulturní a sportovní akce
v síti TICKET PORTAL.
V každé naší CK Vám vstupenky
rádi vytiskneme na počkání.

Poboèka: Americká 23
301 00 PLZEÒ-město
tel.: 377 522 522
725 33 99 33
bustour.plzen@ckbustour.cz
Po
Út
St
Čt
Pá

• Organizujeme odborné exkurze a výlety pro školy
všech stupňů.
• Připravíme Vám dárkové šeky v hodnotě
podle Vašeho přání a dárkové poukazy, do kterých můžete
přidat vlastní text, kterým potěšíte oslavence.

08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–15.00

Poboèka: Vídeòská 190/I.
339 01 KLATOVY
tel.: 376 322 600
723 888 300
bustour.kt@ckbustour.cz

• Pořádáme zájezdy do divadel a za kulturou.
• Zajistíme dovolenou a lázeňské pobyty v České republice.

Po
Út
St
Čt
Pá

• Zajišťujeme servis firemních akcí pro firmy a podnikatele.
• Připravíme dovolenou nebo služby „na míru“
pro jednotlivce i skupiny.

08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–17.00
08.30–12.30 • 13.00–16.00
08.30–12.30 • 13.00–15.00

• Bohatá nabídka leteckých zájezdů do celého světa.

Jsme členem Asociace cestovních kanceláří ČR

mobil: +420 602 876 877

www.bustour-foltynova.cz

rezervace: +420 379 423 423
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16.09.–18.09.
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ČR: Velké Losiny – pobyt autobusem.........................................................................................................................................26
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SR: Veľký Meder – pobyt autobusem .........................................................................................................................................31
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ČR: Za českými skvosty UNESCO..............................................................................................................................................61
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SR: Podhájska – pobyt autobusem .............................................................................................................................................31
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SR: Veľký Meder – pobyt autobusem .........................................................................................................................................31
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DOPRAVA 2022
Vážení zákazníci,
všechny námi pořádané zájezdy
jsou v souladu s mezinárodními
bezpečnostními předpisy. Dopravu u našich zájezdů zajišťujeme komfortními pohodlnými
autobusy řízenými profesionálními řidiči.
Naše moderní dálkové autobusy jsou většinou vybaveny
klimatizací, barem, DVD, televizí a WC.

Volíme pro Vás
ty nejvýhodnější trasy.

Pravidelná odjezdová místa
na všechny zájezdy CK:
PLZEŇ:
parkoviště mezi CAN a Škoda, a.s. nebo parkoviště autobusů
Rychtářka, Štruncovy sady nebo ČS Benzina u OC Olympia
KLATOVY:
autobusová zastávka MHD v Domažlické ulici nebo stanoviště
autobusů ČSAD – Tylovo nábřeží (naproti Bille)

ODJEZDOVÉ TRASY 2022
Trasa A:
Trasa B:
Trasa C:

Trasa D:

DOMAŽLICE:
autobusové nádraží ČSAD v Poděbradově ul.

Trasa E:

HORŠOVSKÝ TÝN:
autobusová zastávka ČSAD v Pivovarské ulici nebo
autobusové zastávky ČSAD při hlavní silnici

Trasa F:
Trasa G:

Pozn.: Změna odjezdového místa a času vyhrazena. Přesný čas a místo
odjezdu budou vždy uvedeny v závěrečných pokynech.

SVOZY ZDARMA!
Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání
pobytových zájezdů do ITÁLIE (01.07.–10.07.2022)
a SLOVINSKA (termály a moře):
Bor u Tachova, Františkovy Lázně, Cheb, Chodová Planá,
Mariánské Lázně, Planá u M. L., Tachov.
Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání
ozdravných a relaxačních zájezdů na SLOVENSKO:
Beroun, Bor u Tachova, Brno, Františkovy Lázně, Humpolec, Cheb,
Chodová Planá, Mariánské Lázně, Líně, Planá u M. L., Praha,
Rokycany, Tachov, Zbůch.
Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání
ozdravných a relaxačních zájezdů do MAĎARSKA:
Bor u Tachova, Č. Budějovice, Františkovy Lázně, Cheb, Chodová
Planá, Líně, Mariánské Lázně, Nalžovské Hory, Planá u M. L.,
Tachov, Zbůch.
Důležité informace:
Svozy zdarma jsou v době konání pobytových zájezdů k moři:
Itálie – Lido di Jesolo v období 01.07.–10.07.2022,
Slovinsko v období 01.07.–10.07., 26.08.–04.09.2022.
Svozy zdarma se organizují při minimálně 2 os./cesta.
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CK si vyhrazuje právo zrušit odjezdové místo „svozu zdarma“
v případě změny plánované trasy dopravy.

Trasa H:
Trasa J:
Trasa K:
Trasa Z:

Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně – Domažlice –
Horšovský Týn
Klatovy – Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – Staňkov –
Holýšov – Stod – Chotěšov – Plzeň – Rozvadov
Plzeň – Chotěšov – Stod – Holýšov – Staňkov – Horš. Týn –
Domažlice – Kdyně – Klatovy – Horažďovice – Strakonice –
České Budějovice
Klatovy – Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – Staňkov –
Holýšov – Stod – Chotěšov – Plzeň – Praha – Brno
Praha – Beroun – Rokycany – Plzeň – Přeštice –
Klatovy – Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – Folmava
Praha – Brno – Mikulov
Klatovy – Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – Staňkov –
Holýšov – Stod – Chotěšov – Plzeň
Plzeň – Přeštice – Švihov – Klatovy
Klatovy – Přeštice – Plzeň
Praha – Plzeň – České Budějovice
Praha – Plzeň – Přeštice – Klatovy – Strakonice

SVOZOVÉ TRASY PRO VAŠE POHODLÍ!
Svozové trasy a odjezdová místa:
Trasa S1: Cheb: parkoviště v Pražské ulici u OC Tesco – Františkovy
Lázně: parkoviště u OC Lidl – Mariánské Lázně: parkoviště před
autobusovým a vlakovým nádražím – Chodová Planá: autobusová
zastávka ČSAD – Planá u Mariánských Lázní: parkoviště u OC Lidl –
Tachov: autobusové nádraží ČSAD – Bor u Tachova: ČS Benzina
u železničního přejezdu – Horšovský Týn
Pozn.: Přesný čas a místo odjezdu budou uvedeny v závěrečných pokynech.
Změna odjezdových míst vyhrazena.

Placené svozy
(minimálně 2 osoby/cesta):
PS1:
Cheb – Mariánské Lázně – Tachov – H. Týn
PS3:
Praha – Beroun – Rokycany – Plzeň
Cena svozu u pěti a vícedenních zájezdů:
300 Kč/os./cesta při 4 a více osobách
450 Kč/os./cesta při 2 až 3 osobách
Pozn.: Změna odjezdových míst vyhrazena.

SLEVY & VÝHODY PRO VÁS!
SLEVA
info str. 5
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SLEVY AŽ 10 % ZA VČASNOU REZERVACI!

Neváhejte a ušetřete! Objednejte si svůj zájezd v první chvíli „FIRST MINUTE“!
UŠETŘÍTE a VYBERETE ze široké nabídky zájezdů.
10 %

pro věrné klienty z ceny zájezdu při uhrazení minimálně
30% zálohy nejpozději do 28.02.2022

8%

pro nové klienty z ceny zájezdu při uhrazení minimálně
30% zálohy nejpozději do 28.02.2022

5%

pro věrné klienty z ceny zájezdu při uhrazení minimálně
30% zálohy nejpozději do 30.04.2022

3%

pro nové klienty z ceny zájezdu při uhrazení minimálně
30% zálohy nejpozději do 30.04.2022

SLEVA EARLY BOOKING!

VĚRNOSTNÍ SLEVA 2 %
2 % pro věrné klienty z ceny dvou a vícedenních zájezdů, které
nejsou označeny piktogramy, při objednání a zaplacení zájezdu
nejpozději do jednoho měsíce před jeho uskutečněním.

-300 Kč Sleva za brzkou rezervaci u hotelů nebo zájezdů
do 30.4.
označených modrými piktogramy s uvedenou výší
slevy a datumem platnosti. Sleva je určena pro
1. osobu a 2. osobu v pokoji.
info str. 5

Sleva platí pro naše věrné zákazníky, kteří si v posledních
3 letech zakoupili v naší cestovní kanceláři nebo u našich
smluvních prodejců dvoudenní až vícedenní zájezd.

Pozn.: Vyhlášené slevy za včasnou rezervaci se vztahují pouze na zájezdy pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. uvedené v tomto
katalogu a označené piktogramy SLEVA nebo slevou v Kč. Sleva se neposkytuje z fakultativních služeb, z příplatků a z cestovního pojištění.
Slevu za včasnou rezervaci nelze kombinovat s výhodnými akcemi: Levná dovolená +55 let, Last minute nabídky, Pobytový zájezd k moři do
Slovinska a jiné zvýhodněné akce. Slevu za včasnou rezervaci a věrnostní slevu nelze uplatnit na jednodenní výlety, zájezdy do lázní a termálů
autobusovou dopravou a pobyty do hotelů, lázní a termálů vlastní dopravou.

DÁRKOVÉ POUKAZY A ŠEKY
Potěšte své blízké, přátele,
zaměstnance nebo své obchodní
partnery a věnujte jim dárkový
poukaz v pěkném provedení.
Rádi uvedeme i Vámi zadaný text
s Vaším osobním blahopřáním.
Darovat můžete i dárkové šeky
ve Vámi určené ceně
a výběr zájezdu tak ponechat
na samotném obdarovaném.

VYSVĚTLIVKY A PIKTOGRAMY:
1/2 cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

autobusová
doprava

1/1 cena za osobu v jednolůžkovém pokoji
1/3 cena za osobu v třílůžkovém pokoji

ZDE
BUDE
VÁŠ
TEXT

Dárkový poukaz nelze proplatit v hotovosti. Je přenosný.
Je určený na výše uvedený program, služby. www.bustour-foltynova.cz

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

V našich CK můžete uplatnit příspěvek Vašeho zaměstnavatele
(tzv. benefit) na Vaši rekreaci: papírovými poukázkami nebo
benefitovou kartou nebo vystavíme fakturu na Vašeho zaměstnavatele. Benefity musí být uplatněny v jejich plné hodnotě,
nelze je proplatit v hotovosti, a to ani při stornu zájezdu. Platbu
benefity nelze kombinovat s žádnou slevou a lze je uplatnit
pouze na vybrané zájezdy. Bližší informace o podmínkách
uplatnění a typech akceptovaných benefitů získáte v našich CK.

vlastní
doprava

3. os. 3. osoba v pokoji, většinou na přistýlce
TV/SAT

televize se satelitním příjmem

B

balkon

WI-FI

internetové připojení

Suite

rodinný pokoj, většinou se
jedná o dva propojené pokoje

Family
room

rodinný pokoj, většinou má
jednu ložnici a obývací pokoj

ozdravný
relaxační
pobyt
pobyt vhodný
pro invalidy
WI-FI
připojení

depandance vedlejší budova hotelu. Může
mít i označení „pavilony“ nebo
„annex“. Poskytuje hotelové služby.
APP/4

příklad označení pobytu
v apartmánu pro 4 osoby

ST

studio, většinou pro 2 osoby

1/2/S

osoba ve dvoulůžkovém studiu

BILO

apartmán pro 4 osoby s 1 ložnicí

TRILO

apartmán pro 5–6 osob většinou
se 2 ložnicemi

All inclusive

vše v ceně

pobyt
all inclusive

klimatizace
SLEVY A VÝHODY

NÁPOJE

ZDARMA

SLEVA

+55 let

v ceně

pobyt dítě do 12

SZ, SOZ smlouva o zájezdu
Ceníky cena pro děti je platná v případě,
že dítě je 3. nebo 4. osobou
v pokoji, není-li uvedeno jinak

info str. 5

výhody
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VÝHODNÉ AKCE A SLEVY!

LEVNÁ DOVOLENÁ +55 let
Jste-li osoby starší 55 let a složíte-li aspoň
4.000 Kč zálohu do 30.04.2022,

získáte svoji dovolenou u moře,
kde posílíte svoje zdraví, ohřejete se,
odpočinete si a také zažijete
příjemnou zábavu,
za zvýhodněné ceny!

CHORVATSKO – Kvarnerská riviéra:

CHORVATSKO – Kvarnerská riviéra:

kouzelné přímořské lázně CRIKVENICA

příjemné romantické letovisko SELCE

HOTEL KAŠTEL***

ANNEX HOTELU SLAVEN**

• ALL INCLUSIVE nápojů k večeři •
• přímo v centru u pláže •

• ALL INCLUSIVE nápojů k večeři •
• pěkné pláže •

(viz str. 9, kód zájezdu: 202 + datum pobytu)

(viz str. 10, kód zájezdu: 18 + datum pobytu)

24.06.–03.07.2022
12. 790 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
15. 790 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji-mořská strana

10.06.–19.06.2022
14. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
11. 990 Kč za 3. osobu v pokoji s balkonem

01.07.–10.07.2022, 08.07.–17.07.2022
12. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
15. 790 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji-mořská strana

17.06.–26.06.2022, 08.07.–17.07.2022,
19.08.–28.08.2022, 26.08.–04.09.2022
15. 390 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
11. 990 Kč za 3. osobu v pokoji

22.07.–31.07.2022, 29.07.–07.08.2022,
12.08.–21.08.2022, 26.08.–04.09.2022
13. 890 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
15. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji-mořská strana
02.09.–11.09.2022
12. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
15. 590 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji-mořská strana
Naše cena obsahuje:
doprava autobusem, 7× hotel + polopenze + neomezená
konzumace točených nápojů k večeři (tj. voda, nealkoholické
nápoje, pivo, víno), přihlašovací taxa, pobytová taxa
Volitelné příplatky:
dvoulůžkový pokoj-mořská strana

15.07.–24.07.2022, 29.07.–07.08.2022
12.08.–21.08.2022
16. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
12. 990 Kč za 3. osobu v pokoji
Naše cena obsahuje:
doprava autobusem, 7× ubytování + polopenze + neomezená
konzumace točených nápojů k večeři (tj. voda, nealkoholické
nápoje, pivo, víno), klimatizace, přihlašovací taxa, pobytová taxa

Odjezdy do Selců: pátek odpoledne
ODJEZDY: Plzeň – Klatovy – Strakonice

150 Kč/os./den

Pláže v Selcích jsou krásné

Odjezdy do Crikvenice: pátek odpoledne
ODJEZDY: Plzeň – Klatovy – Strakonice
Hotel Kaštel

6

VÝHODNÉ AKCE A SLEVY!

spokojenváolená
do

LEVNÁ DOVOLENÁ +55 let
Hotel Aurora – bazén

CHORVATSKO – Makarská riviéra:

ITÁLIE – Benátská riviéra:

nejkrásnější přímořská oblast na světě
s vyhledávaným letoviskem PODGORA

oblíbené letovisko
LIDO DI JESOLO

HOTEL AURORA***

HOTEL ROBY***

• bazén • přímo u pláže •

• rodinný hotel s přátelskou atmosférou a atraktivní polohou •

(viz str. 17, kód zájezdu: 370 + datum pobytu)

(viz str. 19, kód zájezdu: 54 + datum pobytu)

10.06.–19.06.2022
12. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
13. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji bez balkonu
17.06.–26.06.2022, 26.08.–04.09.2022, 02.09.–11.09.2022
12. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
13. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji bez balkonu
24.06.–03.07.2022, 08.07.–17.07.2022, 22.07.–31.07.2022
13. 290 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
16. 590 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji bez balkonu
05.08.–14.08.2022, 19.08.–28.08.2022
13. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
16. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji bez balkonu
09.09.–18.09.2022
11. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
12. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji bez balkonu
Naše cena obsahuje:
doprava autobusem, 7× hotel, klimatizace, 7× polopenze,
užívání bazénu, pobytová taxa
Volitelné příplatky:
dvoulůžkový pokoj: balkon-mořská strana
150 Kč/os./den

24.06.–03.07.2022, 01.07.–10.07.2022
10. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
10. 590 Kč za 3. osobu v pokoji s balkonem

Odjezdy do Podgory: pátek odpoledne
ODJEZDY: Plzeň – Klatovy – Strakonice

ODJEZDY: trasa A, S1 /01.07.–10.07.2022, Plzeň
a Klatovy/ostatní termíny

08.07.–17.07.2022, 15.07.–24.07.2022,
22.07.–31.07.2022, 29.07.–07.08.2022
11. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
10. 990 Kč za 3. osobu v pokoji s balkonem
26.08.–04.09.2022
9. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
9. 590 Kč za 3. osobu v pokoji s balkonem
02.09.–11.09.2022
9. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
8. 990 Kč za 3. osobu v pokoji s balkonem
Naše cena obsahuje:
doprava autobusem, 7× hotel, klimatizace, 7× polopenze,
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis,
tj. slunečník a 2 křesla
Služby placené v místě: pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Odjezdy do Jesola: pátek odpoledne

Podgora je překrásné letovisko

Jesolo je skvělá volba Vaší dovolené
Pozn.: Levnou dovolenou +55 let v Chorvatsku nebo v Itálii získáte, zaplatíte-li nejpozději do 30.04.2022 první zálohu 4.000 Kč/os. + cestovní pojištění +
připojištění na Covid-19, máte-li o ně zájem. Doplatek pobytového zájezdu je potřeba složit nejpozději jeden měsíc před jeho uskutečněním. Levnou
dovolenou +55 let nelze kombinovat s žádnými z vyhlášených slev a výhod. Počet míst je omezen.
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CHORVATSKO

CHORVATSKO se léta drží na vrcholu obliby letních cílů. Láká
nejkrásnějšími plážemi v Evropě, kouzelnou přírodou, památkami i výbornou středomořskou gastronomií. Jadran je navíc
pro Čechy nejbližším mořem.

Vašemu zdraví prospěšné Chorvatsko
Voda i vzduch na Jadranu mají příznivý vliv na zdraví lidí.
Neobyčejně dobré klimatické podmínky, vyšší obsah minerálních látek v moři a vzduch prosycený solemi učinily
z chorvatského pobřeží doslova klimatické lázně.
Jadran pomáhá všem, kteří mají astma, problémy s dýcháním, klouby, trpí migrénou, bolestmi zad, kožními chorobami nebo si potřebují pročistit organismus.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

pobytové zájezdy

Využijte naši autobusovou dopravu
a cestujte bezstarostně!

Vaši dovolenou v Chorvatsku Vám zajistíme od severního
Umagu až po jižní Dubrovník. Všude je tu krásně!
Letovisko RABAC je považováno za jedno z nejkrásnějších středisek na jihovýchodě ISTRIJSKÉHO POLOOSTROVA. Nabízí nádherná plážová zákoutí a kvalitní
služby.

KVARNERSKÁ RIVIÉRA a nádherná lázeňská letoviska
CRIKVENICA a SELCE, která již od počátku 19. století
patří mezi nejlepší mořská letoviska v Evropě. Centrum
Crikvenice je živé a barevné. Pyšní se krásnou palmovou
promenádou a městskými parky. Čekají tu na nás bary,
kavárny, restaurace, množství obchodů s módním zbožím
i tradiční tržnice. Živý turistický ruch i romantická zákoutí
nabízí sousední oblíbené letovisko Selce, které je s Crikvenicí
spojeno pobřežní promenádou. Zdejší pobřeží je členité
s velmi dobrými vstupy do moře.

MAKARSKÁ RIVIÉRA představuje asi 60 km dlouhý pás, který
se táhne od města Omiš až po GRADAC s překrásnými
širokými plážemi s jemnými oblázky. Největším střediskem je
město MAKARSKA, ráj příjemného odpočinku i nekonečné
zábavy. Přímo při pobřeží leží perly Jadranu, letoviska BRELA,
TUČEPI a kouzelná PODGORA.
Skywalk Biokovo

8

Město Crikvenica je noblesní a pláže překrásné

ISTRIJSKÝ POLOOSTROV – RABAC
10.06.–11.09.2022
Odjezdová místa: Plzeň – Přeštice – Klatovy – Strakonice.
Cena: 2. 590 Kč/os./obousměrná jízdenka
1. 990 Kč/os./jednosměrná jízdenka
Odjezdy jsou každý pátek odpoledne a návraty následující neděli
(ráno / dopoledne).

KVARNERSKÁ RIVIÉRA – CRIKVENICA, SELCE
10.06.–11.09.2022
Odjezdová místa: Plzeň – Přeštice – Klatovy – Strakonice.
Cena: 2. 590 Kč/os./obousměrná jízdenka
1. 990 Kč/os./jednosměrná jízdenka
Odjezdy jsou každý pátek odpoledne a návraty následující neděli
(ráno / dopoledne).

MAKARSKÁ RIVIÉRA
03.06.–18.09.2022
Odjezdová místa: Plzeň – Přeštice – Klatovy – Strakonice.
BRELA – BAŠKA VODA – MAKARSKÁ – PODGORA
Cena: 2. 790 Kč/os./obousměrná jízdenka
2. 190 Kč/os./jednosměrná jízdenka
GRADAC – PLOČE
Cena: 2. 890 Kč/os./obousměrná jízdenka
2. 290 Kč/os./jednosměrná jízdenka
Odjezdy jsou každý pátek odpoledne a návraty následující neděli
(dopoledne / poledne).
Dubrovník

Crikvenica

CHORVATSKO

NÁPOJE

SLEVA

v ceně

spokojenváolená
do

ZDARMA HOTEL MEDITERAN
pobyt dítě do 12

info str. 5

SLEVA
info str. 5

+55 let
výhody

ZDARMA
pobyt dítě do 6

HOTEL KAŠTEL

Stylový HOTEL KAŠTEL je situovaný v centru Crikvenice přímo u pěkné
oblázkové pláže. Svým hostům nabízí klimatizovanou restauraci, venkovní
terasu, salónek ve 3. patře a terasu s výhledem na moře. V bezprostřední
blízkosti jsou obchody, butiky, kavárny, velká tržnice, historické muzeum,
galerie a městské parkoviště. V hotelu je výtah. Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou s koupelnou (vana nebo sprcha), WC,
telefonem, TV/SAT a WI-FI. Kategorie pokojů je „Standard“: jednolůžkové pokoje orientované na mořskou stranu, pokoje dvoulůžkové situované na sever
s možností jedné přistýlky (1/2 nebo 1/2+1) nebo dvoulůžkové pokoje orientované na mořskou stranu s možností jedné přistýlky (1/2 MS nebo 1/2+1 MS)
a rodinné family pokoje 2+2.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, točené víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)
PLÁŽ – Pěkná oblázková pláž je od hotelu vzdálena cca 50–100 m. Má pozvolný vstup do moře.

kód zájezdu: 202 + datum pobytu
I.
II.
III.
IV.
23.04. - 21.05. 21.05. - 11.06. 11.06. - 16.07. 16.07. - 20.08.
od 24.09.
10.09. - 24.09. 20.08. - 10.09.
Levná dovolená + 55 let (viz str. 6–7)
1/2 Standard
1/2+1
do 12 let

7. 990,- Kč
8. 990,- Kč
ZDARMA
2 děti do 12 let s 1 dosp. 4. 990,- Kč
3. osoba
6. 990,- Kč
Family pokoj
10. 990,- Kč
do 12 let
ZDARMA
3. os. nebo 4. os.
7. 990,- Kč
1/1
10. 990,- Kč

8. 990,- Kč
10. 990,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
7. 990,- Kč
11. 990,- Kč
ZDARMA
9. 590,- Kč
11. 990,- Kč

11. 990,- Kč
12. 990,- Kč
ZDARMA
6. 990,- Kč
9. 590,- Kč
14. 990,- Kč
ZDARMA
11. 590,- Kč
14. 990,- Kč

12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
ZDARMA
7. 990,- Kč
10. 590,- Kč
16. 990,- Kč
ZDARMA
12. 590,- Kč
16. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, all inclusive nápojů k večeři, pobytová taxa,
přihlašovací taxa.
Slevy a výhody:
dítě do 12 let s jedním dospělým
cena jako 3. os./pokoj 1/2+1 nebo 1/2+1MS
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
pokoj orientovaný na mořskou stranu
150 Kč/os./den
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje mají sprchu, WC, telefon, TV/SAT a jsou
klimatizované. Hotel nabízí několik typů pokojů v kategorii Standard (St)
a Standard Plus (St+). STANDARD: Dvoulůžkové pokoje s balkonem
a možností přistýlky orientované na mořskou stranu (1/2+1BMS).
STANDARD PLUS: dvoulůžkové pokoje s balkonem 1/2B), dvoulůžkové
pokoje s balkonem orientovaným na mořskou stranu a možností přistýlky (1/2+1BMS), rodinné pokoje family s balkonem (1/2+2) a renovované
dvoulůžkové pokoje s balkonem situovaným na moře s možností přistýlky.

pobytové zájezdy

Vyhledávaný HOTEL MEDITERAN s atraktivní polohou přímo u pláže, od
které jej odděluje pobřežní promenáda, leží pouhých cca 500 m od živého
centra Crikvenice. Váš pobyt zpestří venkovní bazén, který se nachází na
hotelové sluneční terase, krytý bazén (v letní sezóně mimo provoz),
aperitiv bar nebo pizzerie na promenádě přímo pod hotelem. Hotel má
3 výtahy a vlastní parkoviště. Kategorie: 3*

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
PLÁŽ – Hotelová pláž se nachází přímo pod hotelem. Schází se na ni
krátkým schodištěm. Pláž, příjemně stíněná korunami borovic, je písčitooblázková, k opalování je i betonové plato. K centrální písčité pláži
s tobogánem dojdete za cca 5 minut.

kód zájezdu: 17 + datum pobytu
do 21.05.
21.05. - 18.06. 18.06. - 25.06. 25.06. - 03.09.
od 17.09.
10.09. - 17.09. 03.09. - 10.09.
1/2B St+ nebo 1/2+1/BMS St
1/2
9. 990,- Kč
11. 590,- Kč
12. 990,- Kč
14. 990,- Kč
do 6 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
6 – 12 let
4. 990,- Kč
5. 990,- Kč
6. 990,- Kč
7. 990,- Kč
12 – 18 let
7. 590,- Kč
8. 590,- Kč
9. 590,- Kč
10. 990,- Kč
3. osoba
9. 590,- Kč
10. 990,- Kč
11. 990,- Kč
13. 590,- Kč
1/2+1/BMS St+
10. 990,- Kč
12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
15. 990,- Kč
do 6 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
6 – 12 let
5. 590,- Kč
6. 590,- Kč
7. 990,- Kč
9. 590,- Kč
12 – 18 let
7. 990,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
11. 590,- Kč
3. osoba
10. 590,- Kč
12. 290,- Kč
13. 990,- Kč
14. 590,- Kč
Family 1/2+2 St+ 11. 990,- Kč
13. 590,- Kč
14. 590,- Kč
16. 990,- Kč
do 6 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
6 – 12 let
5. 990,- Kč
6. 990,- Kč
7. 590,- Kč
8. 590,- Kč
12 – 18 let
8. 990,- Kč
9. 590,- Kč
10. 590,- Kč
11. 990,- Kč
3. osoba
11. 290,- Kč
12. 590,- Kč
13. 590,- Kč
15. 790,- Kč
Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.
Slevy a výhody:
2. dítě do 6 let bez nároku na lůžko
cena jako 6–12 let
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj
+30 % z ceny osoby ve dvoulůžkovém p.
renovovaný pokoj 1/2+1BMS
100 Kč/os./den
dětská postýlka
150 Kč/den. Objednávka nutná předem.
Služby plac. v místě: trezor
1 EUR/den/pokoj
parkoviště 10 EUR/auto/den
lehátka a slunečníky u bazénu nebo na pláži cca 3 EUR/den/kus
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
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spokojenváolená
do

Crikvenica
Selce

CHORVATSKO

SLEVA ZDARMA

Slaven: hotel

SLEVA ZDARMA

pobyt dítě do 12

info str. 5

pobyt dítě do 12

info str. 5

NÁPOJE
v ceně

NÁPOJE
v ceně

Slaven: Annex

+55 let
výhody

HOTELOVÝ RESORT
PAVILONY AD TURRES

HOTEL a ANNEX SLAVEN

pobytové zájezdy

Kompletně zrenovovaný HOTELOVÝ RESORT AD TURRES s velkým bazénem, umístěný ve svahu nad mořem, splňuje trend
moderního ubytování. Tvoří ho hotel a k němu přilehlé pavilony.
Celý resort je obklopen borovým hájem, který v horkých letních
dnech vytváří příjemný stín a chládek. Do centra Crikvenice se
dostanete promenádou při moři za cca 20 minut, v sezoně
můžete využít turistický vláček. Hostům je k dispozici ZDARMA
parkoviště (počet míst omezen). Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – PAVILONY nabízejí příjemné ubytování v moderně zařízených pokojích s koupelnou (sprcha, WC), TV/SAT,
WI-FI, trezorem a klimatizací. *Dvoulůžkové pokoje STANDARD
bez balkonu jsou situované na mořskou stranu. Do některých
z nich lze umístit přistýlku. Dvoulůžkové pokoje STANDARD
s možností až 2 přistýlek mají balkon orientovaný na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!

Oblíbený dvoupatrový HOTEL SLAVEN a jeho čtyři vedlejší budovy (ANNEX
SLAVEN) leží v zeleném parku vedle krásné pláže s křišťálovou vodou a zároveň u centra Selců. Hotel i Annex jsou bez výtahu. Pro hosty, kteří přijedou
vlastním autem, je zajištěno zdarma parkování. V blízkosti jsou restaurace,
kavárny, obchody, minigolf, dětské hřiště, na pláži tobogán a pestrá nabídka
vodních sportů. Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – ANNEX Slaven nabízí klimatizované, moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Pokoje jsou vybavené koupelnou (sprcha,
WC), TV/SAT, telefonem, WI-FI a balkonem směrovaným na mořskou stranu.
Všechny HOTELOVÉ POKOJE jsou klimatizované, mají koupelnu se sprchou
a WC, TV/SAT, telefon a WI-FI. Dvoulůžkové pokoje STANDARD s možností
přistýlky nemají balkon. Zvolit si můžete také dvoulůžkové pokoje SUPERIOR
s balkonem situovaným na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, točené víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)
PLÁŽ – Zdejší pláže jsou upraveny pro snadný vstup do moře, vhodné jsou pro
děti i neplavce. Jsou vzdáleny cca 100–200 m od pavilonů a hotelu. Najdete
tu jak písčito-oblázkovou pláž, tak betonová plata. Na pláži je malý tobogán.
Toužíte-li po bazénech, máte možnost zaplatit si výhodné vstupné do bazénového centra hotelu Katarina.
V Selcích najdete i píseèné pláže

(tj. voda, víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)

PLÁŽ – Pěkná, cca 300–450 m vzdálená písčito-oblázková pláž
částečně stíněná korunami borovic, je vhodná i pro děti. Na pláži
najdete atrakce pro děti, rozmanité vodní sporty, bar.

kód zájezdu: 18 + datum pobytu
I.
II.
III.
IV.
23.04. - 21.05. 21.05. - 11.06. 11.06. - 16.07. 16.07. - 20.08.
od 24.09.
10.09. - 24.09. 20.08. - 10.09.

kód zájezdu: 12 + datum pobytu
I.
II.
III.
IV.
23.04. - 21.05. 21.05. - 11.06. 11.06. - 16.07. 16.07. - 20.08.
od 24.09.
10.09. - 24.09. 20.08. - 10.09.

1/2 STANDARD
do 12 let
do 12 let s 1 dospělým
1/2+2 BMS-STANDARD
do 12 let
3. os. nebo 4. os.

7. 990,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
9. 990,- Kč
ZDARMA
6. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
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Pozn.:
Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:
ODJEZDY:

9. 590,- Kč
ZDARMA
7. 590,- Kč
11. 590,- Kč
ZDARMA
8. 590,- Kč

12. 990,- Kč
ZDARMA
8. 990,- Kč
15. 590,- Kč
ZDARMA
10. 590,- Kč

14. 590,- Kč
ZDARMA
9. 990,- Kč
16. 990,- Kč
ZDARMA
11. 590,- Kč

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, all inclusive nápojů
k večeři, užívání bazénu, pobytová taxa, přihlašovací taxa.
Ceník pobytů v hotelu Ad Turres na vyžádání.
dětská postýlka pro dítě do 3 let ZDARMA. Objednávka nutná předem.
doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
trasa Z (viz str. 4)

ANNEX 1/2+1BMS nebo HOTEL 1/2+1
1/2
8. 990,- Kč
11. 990,- Kč
do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
3. osoba
6. 990,- Kč
7. 990,- Kč
HOTEL
1/2 Superior
9. 590,- Kč
12. 590,- Kč
do 12 let jako 2. os.
7. 990,- Kč
8. 990,- Kč
1/2+1BMS Superior 10. 590,- Kč
13. 590,- Kč
do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
3. osoba
7. 990,- Kč
9. 990,- Kč
Naše cena obsahuje:
Pozn.:
Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:
ODJEZDY:

14. 990,- Kč
ZDARMA
9. 990,- Kč

16. 590,- Kč
ZDARMA
11. 990,- Kč

15. 990,- Kč
11. 990,- Kč
16. 990,- Kč
ZDARMA
12. 590,- Kč

17. 590,- Kč
12. 990,- Kč
18. 990,- Kč
ZDARMA
13. 990,- Kč

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, all inclusive nápojů k večeři,
pobytová taxa, přihlašovací taxa.
Ceník pobytů v hotelu Slaven na vyžádání.
cena jako 3. osoba
Annex: dítě do 12 let s jedním dospělým
doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
trasa Z (viz str. 4)

Crikvenica
Selce

CHORVATSKO
NÁPOJE
v ceně

ZDARMA

spokojenváolená
do

SLEVA ZDARMA

pobyt dítě do 12

info str. 5

pobyt dítě do 12

NÁPOJE
v ceně

SLEVA
info str. 5

HOTEL KATARINA
HOTEL OMORIKA
Pokoj Superior

Komfortní HOTEL OMORIKA leží v Crikvenici cca 150 m od pěkné
vybavené písčito-oblázkové pláže a cca 15 min. pěšky od centra
města, kam vede příjemná pobřežní promenáda. Svému okolí
dominuje svou elegantní a důmyslnou bělostnou stavbou. Téměř ze
všech pokojů je vidět moře. Hosté se mohou těšit na moderní
vybavení a zároveň tradiční kvalitní služby. Pro příjemné okamžiky
Vaší dovolené tu je moderní bazén situovaný na zastřešené hotelové
terase, dále aperitiv bar, kavárna, dětský koutek. Přímo pod hotelem
jsou antukové tenisové kurty a víceúčelové hřiště. Hotel má 3 výtahy
a velké parkoviště (ZDARMA). Kategorie: 4*.
UBYTOVÁNÍ – Prostorné moderně zařízené pokoje jsou komfortně
vybavené koupelnou se sprchou a WC, fénem, LCD TV, telefonem,
minibarem, trezorem, WI-FI a klimatizací. Hostům jsou k dispozici
dvoulůžkové pokoje STANDARD s francouzským balkonem, dvoulůžkové pokoje PREMIUM s balkonem a výhledem na moře, dvoulůžkové pokoje SUPERIOR s možností až 2 přistýlek a balkonem
orientovaným na mořskou stranu, rodinné pokoje SUITE 2+2 se
dvěma ložnicemi a balkony situovanými na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, točené víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)

PLÁŽ – Cca 150 m vzdálená, pěkná písčito-oblázková pláž s dobrým
pozvolným vstupem do moře. Je dobře vybavena. Čekají tu na Vás
atrakce pro děti, bar a pestrá nabídka vodních sportů.

pobytové zájezdy

Bazén na terase

Komfortní vybavení v moderním designu, prostorné pokoje, poloha téměř
u pláže, od které jej dělí pouhých cca 100 m, velké venkovní bazénové
centrum se 2 bazény, kam mají hoteloví hosté vstupné ZDARMA, krytý bazén
s moderním Katarina Spa Wellness centrem v ceně (vyhřívaný bazén,
hydromasážní bazén, sauny a relaxační lehátka, za poplatek masáže
a různě terapie), výborná rozmanitá kuchyně a přátelský personál dělají
z HOTELU KATARINA ideální místo pro vaši spokojenou dovolenou.
Do půvabného historického centra Selců je to cca 5 min. volnou chůzí,
do letoviska Crikvenica vede krásná 2 km dlouhá pobřežní promenáda.
Hotel má recepci, 3 výtahy, restauraci, bar s terasou, WI-FI v celém
objektu a malé parkoviště. Kategorie: 4*.
UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou klimatizované, moderně zařízené
a mají koupelnu, (sprcha, WC), TV/SAT, telefon, minibar, trezor (za poplatek) a WI-FI. V kategorii STANDARD jsou pokoje dvoulůžkové s francouzským balkonem (1/2), dvoulůžkové pokoje s balkonem a možností
přistýlky situované na sever (1/2+1B). V kategorii SUPERIOR se nabízejí
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a francouzským balkonem
(1/2+1Sup) nebo pokoje s balkonem orientovaným na mořskou stranu
(1/2+1BMS). Superior rodinné Family pokoje (2+2 VO), tj. dva propojené
pokoje, mají francouzský balkon a pobyt pro 2 DĚTI do 12 let nebo 3. osobu
ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, točené víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)
PLÁŽ – Přímo před hotelem je bazénové centrum a betonová plata. Pěkné
oblázkové pláže se nachází cca 100 – 450 m od hotelu. Pláže hotelu Katarina
získaly Modrou vlajku, prestižní ocenění čistoty moře a dobré vybaveností
pláží. V Selcích najdete také pláž písečnou a tobogán (cca 10 min. pěšky
směrem ke „kempu“).

kód zájezdu: 19 + datum pobytu
23.04. - 21.05. 21.05. - 11.06. 11.06. - 16.07. 16.07. - 20.08.
od 24.09.
10.09. - 24.09. 20.08. - 10.09.
Dítě do 12 let ZDARMA jako 3. osoba v pokoji

kód zájezdu: 13 + datum pobytu
I.
II.
III.
IV.
23.04. - 21.05. 21.05. - 11.06. 11.06. - 16.07. 16.07. - 20.08.
od 24.09.
10.09. - 24.09. 20.08. - 10.09.
1/2 Standard

10. 590,- Kč

dítě do 12 let s 1 osobou 8. 990,- Kč
1/2+1BMS-Superior
12. 590,- Kč
do 12 let
3. osoba
1/2BMS-Premium
2+2 Suite
do 12 let
3. nebo 4. osoba

ZDARMA
9. 990,- Kč
12. 990,- Kč
14. 990,- Kč
ZDARMA
10. 990,- Kč

12. 590,- Kč
9. 990,- Kč

16. 590,- Kč
12. 990,- Kč

18. 590,- Kč
14. 590,- Kč

14. 590,- Kč
ZDARMA
12. 590,- Kč
15. 990,- Kč
17. 990,- Kč
ZDARMA
13. 990,- Kč

19. 990,- Kč
ZDARMA
16. 590,- Kč
20. 990,- Kč
23. 990,- Kč
ZDARMA
17. 990,- Kč

21. 990,- Kč
ZDARMA
18. 590,- Kč
23. 590,- Kč
26. 990,- Kč
ZDARMA
19. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, all inclusive nápojů k večeři, užívání
bazénu, pobytová taxa, přihlašovací taxa.
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj
30 % z ceny 1/2
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)

1/2

10. 990,- Kč
12. 990,- Kč
15. 990,- Kč
17. 590,- Kč
8. 590,- Kč
9. 990,- Kč
11. 590,- Kč
13. 590,- Kč
1/2+1B
11. 990,- Kč
13. 990,- Kč
16. 990,- Kč
18. 990,- Kč
3. osoba
9. 990,- Kč
11. 590,- Kč
13. 590,- Kč
14. 590,- Kč
1/2+1Sup
12. 990,- Kč
14. 990,- Kč
17. 990,- Kč
19. 990,- Kč
3. osoba
11. 990,- Kč
13. 990,- Kč
16. 590,- Kč
17. 990,- Kč
1/2+1BMS
13. 590,- Kč
15. 990,- Kč
18. 990,- Kč
21. 990,- Kč
3. osoba
12. 590,- Kč
14. 790,- Kč
17. 590,- Kč
19. 990,- Kč
Až 2 děti do 12 let nebo 3. osoba ZDARMA v pokoji Family VO

dítě do 12 let s 1 osobou

2+2 Family (VO)
4. osoba

20. 990,- Kč
12. 990,- Kč

23. 990,- Kč
13. 990,- Kč

29. 990,- Kč
16. 990,- Kč

32. 990,- Kč
17. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze + all inclusive nápojů k večeři, užívání
Spa wellness, užívání venkovních bazénů, pobytová taxa, přihlašovací taxa.
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj
30 % z ceny 1/2
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
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do
Apartmány ANTONIJA

CHORVATSKO
Místo: Crikvenica
Kód záj.: 261 + dat.

pobytové zájezdy

Moderní klimatizované APARTMÁNY ANTONIJA situované v apartmánovém domě v příjemné části Crikvenice. Parkoviště.
Apartmán 3+1: 2. patro, terasa s výhledem na moře, vybavený kuchyňský
kout v denní místnosti, kde je rozkládací gauč (lůžko pro 4. osobu),
ložnice (manželské lůžko + 3. postel), koupelna (sprcha, WC, pračka),
TV/SAT, WI-FI (v ceně), klimatizace (v ceně). Parkovací místo.
Apartmán 6+1: přízemí, terasa situovaná na moře, vybavený kuchyňský
kout v denní místnosti s rozkládacím gaučem pro 1 osobu), 2× ložnice
(manželské lůžko), 1× ložnice (oddělená lůžka), koupelna (sprcha, WC),
koupelna (vana, WC), TV/SAT, WI-FI (v ceně), klimatizace (v ceně).
Vybavení: vybavený kuchyňský kout v denní místnosti s TV/SAT
a gaučem (lůžko pro 4. osobu), ložnice (manželské lůžko + 3. lůžko),
koupelna (sprcha, WC), klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně).
Parkovací místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: Crikvenica – cca 1,3 km, nákupní možnosti: cca 400 m, restaurace: cca 50 m.

APP KRISTINA

do 11.06.
11.06. - 02.07. 02.07. - 16.07. 16.07. - 20.08.
od 10.09.
27.08. - 10.09. 20.08. - 27.08.
12. 990,- Kč
15. 990,- Kč
19. 990,- Kč
22. 990,- Kč
19. 990,- Kč
24. 990,- Kč
30. 990,- Kč
38. 990,- Kč
16. 990,- Kč
20. 990,- Kč
24. 990,- Kč
28. 990,- Kč

7× pronájem daného typu apartmánu, spotřeba vody, plynu,
el. energie, pronájem ložního prádla, klimatizace, WI-FI.
doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
malé dítě bez lůžka
200 Kč/den
5. os. nebo 6. os.
350 Kč/den
Povinné poplatky:
pobytová taxa
45 Kč/os./den, 35 Kč/12–18 let/den
Služby placené v místě: přihlašovací taxa
2 EUR/os./pobyt
transfer do/z apartmánu
10 EUR/apartmán
vratná kauce
100 EUR/apartmán
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
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Místo: Selce
Kód záj.: 259 + dat.

Moderní klimatizovaný APARTMÁN LENA s terasou nabízí komfortní
dovolenou pro 3–4 osoby. Je situovaný u pobřežní promenády v letovisku
Selce.
Vybavení: vybavený kuchyňský kout v denní místnosti s TV/SAT a gaučem
(lůžko pro 4. osobu), ložnice (manželské lůžko + 3. lůžko), koupelna
(sprcha, WC), klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkovací místo.
Pláž: cca 80 m, centrum: Selce – cca 500 m, Crikvenica – cca 2 km,
nákupní možnosti: cca 450 m, restaurace: cca 100 m.

Vila BONA

Místo: Selce
Kód záj.: 258 + dat.

Místo: Crikvenica
Kód záj.: 262 + dat.

Ubytování: Apartmán pro 4–6 osob v přízemí: vybavená kuchyně s jídelním koutem, denní místnost (2× rozkládací gauč pro 1 osobu), 2× ložnice
(manželské lůžko), koupelna (sprcha, WC, pračka), WC, balkon, terasa,
TV/SAT, WI-FI (v ceně), klimatizace (v ceně), zahradní gril. Parkovací
místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: Crikvenica – cca 1,5 km, nákupní možnosti:
cca 300 m, restaurace: cca 100 m.

ANTONIJA 3
ANTONIJA 6
KRISTINA 4

Apartmán LENA

Crikvenica
Selce

Moderní klimatizovaná VILA BONA, obklopená zahradou je zárukou
komfortní dovolené v letovisku Selce. V zahradě je k dispozici altán se
zahradním grilem. Všechny apartmány jsou prostorné, moderně vybavené, mají klimatizaci (v ceně) a WI-FI (v ceně). Parkovací místo/apartmán.
Apartmán 2+2: přízemí s terasou, vybavená kuchyně (myčka nádobí),
ložnice (manželské lůžko), denní místnost s rozkládacím gaučem (2 osoby), TV/SAT, koupelna (sprcha WC), WC+umyvadlo.
Apartmán 4+1: 1. patro, vybavená kuchyně v denní místnosti (gauč pro
1 osobu), ložnice (manželské lůžko), ložnice (oddělené postele), koupelna
(sprcha, WC), TV/SAT, terasa situovaná na mořskou stranu.
Apartmán 5+1: 2. patro, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem, ložnice (manželské lůžko), ložnice (oddělené postele), ložnice (francouzské lůžko), koupelna (sprcha, WC), TV/SAT, terasa – pohled na moře.
Pláž: cca 350 m, centrum Selce: cca 400 m, nákupní možnosti: cca 400 m,
restaurace: cca 200 m.

LENA 4
BONA 2+2
BONA 4
BONA 5

do 11.06.
11.06. - 02.07. 02.07. - 16.07. 16.07. - 27.08.
od 03.09.
27.08. - 03.09.
25. 990,- Kč
26. 990,- Kč
27. 990,- Kč
28. 990,- Kč
9. 990,- Kč
13. 990,- Kč
17. 990,- Kč
20. 990,- Kč
11. 990,- Kč
14. 990,- Kč
22. 990,- Kč
29. 990,- Kč
15. 990,- Kč
18. 990,- Kč
23. 990,- Kč
34. 990,- Kč

7× pronájem daného typu apartmánu, spotřeba vody, plynu,
el. energie, pronájem ložního prádla, klimatizace, WI-FI.
doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
malé dítě bez lůžka
200 Kč/den
5. os. nebo 6. os.
400 Kč/den
Povinné poplatky:
pobytová taxa
45 Kč/os./den, 35 Kč/12–18 let/den
Služby placené v místě: přihlašovací taxa
2 EUR/os./pobyt
transfer do/z apartmánu
10 EUR/apartmán
vratná kauce
100–200 EUR/apartmán
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:

Crikvenica
Apartmán BRANKA

CHORVATSKO
Místo: Crikvenica
Kód záj.: 221 + dat.

Ubytování: Apartmán pro 4+1 osoby v podkroví: 1. ložnice (manželská
postel), 2. ložnice (manželská postel + 3. postel), vybavená kuchyňka
s jídelním koutem a denní místností, koupelna, TV, terasa s výhledem na
moře, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkoviště ve dvoře domu.
Pláž: cca 50 m, centrum: 100 m, nákupní možnosti: 100 m,
restaurace: 50 m.

Místo: Crikvenica
Kód záj.: 224 + dat.

Apartmán ADINA

Místo: Crikvenica
Kód záj.: 212 + dat.

Ubytování: Apartmán pro 2+1 osoby v 1. patře: ložnice (manželská
postel), vybavená kuchyně s jídelním koutem a denní místností (gauč
pro jednu osobu), TV/SAT, koupelna (sprcha-vana, WC), balkon/
terasa, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně), parkovací místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: 1.500 m, nákupní možnosti: 200 m,
restaurace: 500 m.

Apartmány ANDREJ

Místo: Crikvenica
Kód záj.: 241 + dat.

pobytové zájezdy

Apartmány SANDRA

spokojenváolená
do

Ubytování: Apartmán pro 2+2 osoby v 1. patře: vybavená kuchyňka s jídelním koutem, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1 osobu a přistýlka pro další osobu, ložnice s manželským lůžkem, TV/SAT, koupelna
(sprcha, vana, WC), klimatizace a WI-FI (v ceně). Parkovací místo.
Apartmán pro 4 osoby v přízemí: ložnice s manželským lůžkem, denní
místnost s gaučem pro 1 osobu a 4. lůžkem, kuchyně + jídelní kout,
koupelna (sprcha, vana, WC), TV/SAT, terasa, klimatizace a WI-FI (v ceně).
Parkovací místo.

Ubytování: Studio pro 2 osoby v přízemí: jeden pokoj s kuchyňským koutem, obývací částí s manželským lůžkem, TV/SAT,
koupelnou (sprcha, WC), terasou, WI-FI (v ceně), klimatizací (v ceně).
Apartmán pro 2+2 osoby ve 2. patře: ložnice (manželské lůžko),
ložnice (2 oddělená lůžka), vybavený kuchyňský kout, denní místnost,
TV/SAT, koupelna (sprcha, WC), terasa s částečným pohledem na moře, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkovací místo.
Apartmán pro 4+1+1 osoby v 1. patře: zrenovovaný a nově zařízený:
vybavená kuchyně, denní místnost s TV/SAT (2× gauč pro 1 os.), ložnice (manželské lůžko), ložnice (manželské lůžko + vlastní koupelna
se sprchou, WC), koupelna (sprcha, WC), terasa, klimatizace (v ceně),
WI-FI (v ceně). Parkovací místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: 350 m, nákupní možnosti: 300 m, restaurace: 300 m.

Pláž: cca 100 m, centrum: 1.500 m, nákupní možnosti: 100 m, restaurace: 50 m.

Apartmán ELVIS

Místo: Crikvenica
Kód záj.: 251 + dat.

Ubytování: Moderní apartmán pro 4+1 osoby ve 2. patře: ložnice
(manželské lůžko), ložnice (palanda), vybavená kuchyně s jídelním
koutem v denní místnosti, koupelna (sprcha, WC), balkon, TV,
klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně), parkovací místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: 1.100 m, nákupní možnosti: 400 m,
restaurace: 500 m.

BRANKA 4
ADINA 2
SANDRA 3
SANDRA 4
ELVIS 4
ANDREJ 2
ANDREJ 2+2
ANDREJ 4+1

do 04.06.
04.06. - 25.06. 26.06. - 09.07. 09.07. - 27.08.
od 03.09.
27.08. - 03.09.
16. 990,- Kč
17. 990,- Kč
25. 990,- Kč
26. 990,- Kč
9. 990,- Kč
11. 990,- Kč
12. 990,- Kč
16. 990,- Kč
13. 990,- Kč
14. 990,- Kč
17. 990,- Kč
19. 990,- Kč
13. 990,- Kč
15. 990,- Kč
18. 990,- Kč
20. 990,- Kč
12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
16. 990,- Kč
19. 990,- Kč
8. 990,- Kč
10. 990,- Kč
11. 990,- Kč
13. 990,- Kč
12. 990,- Kč
15. 990,- Kč
20. 990,- Kč
22. 990,- Kč
19. 990,- Kč
22. 990,- Kč
29. 990,- Kč
34. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× pronájem daného typu apartmánu pro daný počet osob, který je uveden číslicí
u jména apartmánu v ceníku, spotřeba vody, plynu, el. energie, pronájem ložního
prádla, klimatizace a WI-FI, je-li uvedeno v popisu apartmánu s informací o ceně.
2.590 Kč/os.
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
malé dítě bez lůžka
200 Kč/den
3. os. nebo 4. os. nebo 5. os.
350 Kč/den
pobytová taxa
45 Kč/os./den, 35 Kč/12–18 let/den
Povinné poplatky:
2 EUR/os./pobyt
Služby plac. v místě: přihlašovací taxa
transfer do/z apartmánu
10 EUR/apartmán
vratná kauce
100–200 EUR/apartmán nebo studio
trasa Z (viz str. 4)
ODJEZDY:
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CHORVATSKO

Rabac

Hotelový komplex
Mobilhome – Narcis – Hedera – Mimosa-Lido Palace
Oblíbený moderní komplex HOTELŮ NARCIS, HEDERA, MIMOSA-LIDO PALACE a MOBILNÍCH DOMKŮ je posazen v zeleni cca 100–550 m
od pláží v letovisku Rabac. RABAC je považován za jedno z nejkrásnějších středisek na jihovýchodě Istrijského poloostrova. Leží v zátoce
s krásnou oblázkovou pláží a bujnou vegetací asi 4 km od historického Labinu. Zdejší členité pobřeží, zdobené malými zátokami, nabízí také
pláže písečné, oblázkové, štěrkové nebo kamenité, které jsou místy doplněny betonovými platy.
Příjemná pobřežní promenáda spojuje rekreační komplex s centrem střediska, kde jsou půvabná středomořská zástavba s domy, obchůdky,
restauracemi apod. a malými kouzelnými plážemi.
ZÁBAVA – V hotelech najdete restaurace, bary, pizerii, prodejnu suvenýrů, market se smíšeným zbožím, taneční terasu. Pro Váš dokonalý
odpočinek tu jsou: 4× venkovní bazén (z toho jeden s hydromasáží), 2 vnitřní vyhřívané bazény, které jsou většinou v provozu do května a od
poloviny září, fitness, wellness centrum: masáže, sauna, turecké koupele, animační programy, Miniklub a disco pro děti 6–12 let, které mohou
využívat hosté z hotelů i mobilhomů v období od 04.06 do 03.09.2022, tenisové kurty, minigolf, hřiště na míčové hry, vodní sporty. Sportoviště
a wellness služby jsou za poplatek.

pobytové zájezdy

MOBILHOMY RABAC

HOTEL MIMOSA-LIDO PALACE
ZDARMA

SLEVA

pobyt dítě do 7

info str. 5

Moderně a účelně zařízené mobilní domky leží v hotelovém areálu
cca 100–450 m od pláže.

UBYTOVÁNÍ – Vybavený kuchyňský kout (základní nádobí pro vaření
a stolování, plynový sporák, lednice), denní místnost s rozkládacím
gaučem (přistýlka pro 1 osobu), 2 ložnice, TV/SAT, sprcha, WC, terasa se
zahradním nábytkem, klimatizace. Mobilhome De Luxe má 32 m2 a 2× WC.
Chalet nabízí ubytování pro max. 6 osob. WI-FI v recepci.

NÁPOJE

STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo možnost dokoupení polopenze: snídaně – bufet,
večeře – bufet včetně jednoho nápoje (voda + 2 dcl piva nebo 2,5 dcl vína
nebo 2 dcl limonády). Polopenze se podává v jedné z hotelových restaurací.

Mobilhome: nájem

kód zájezdu: 227 + datum pobytu

MH-Standard
MH-De Luxe

21.05. - 25.06.
10.09. - 24.09.
14. 990,- Kč
19. 990,- Kč

25.06. - 09.07.
03.09. - 10.09.
19. 990,- Kč
22. 990,- Kč

09.07. - 16.07. 16.07. - 27.08.
27.08. - 03.09.
23. 990,- Kč
30. 990,- Kč
29. 590,- Kč
33. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:

7× nájem Mobilhome, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní prádlo,
užívání venkovních bazénů, klimatizace.
doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
ručníky 290 Kč/MH • postýlka 150 Kč/den. Na vyžádání.
Povinné poplatky:
pobytová taxa
45 Kč/os./den, 35 Kč/12–18 let/den
20 EUR/MH. Povinný poplatek.
Služby placené v místě: závěrečný úklid
vratná kauce 50 EUR/MH/pobyt • výměna ručníků 10 EUR/MH
malé domácí zvíře
5 EUR/den + 10 EUR/závěrečný úklid
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
Volitelné příplatky:

SLEVA
info str. 5

NÁPOJE
v ceně

1/2MH
1/3MH
1/4MH
2 – 6 let
6 – 15 let
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Mobilhome: pobyt s polopenzí
do 21.05.
od 24.09.
8. 990,- Kč
7. 990,- Kč
6. 990,- Kč
2. 590,- Kč
4. 990,- Kč

21.05. - 25.06.
10.09. - 24.09.
9. 990,- Kč
8. 990,- Kč
8. 590,- Kč
2. 590,- Kč
4. 990,- Kč

25.06. - 02.07.
27.08. - 10.09.
11. 990,- Kč
11. 590,- Kč
10. 990,- Kč
2. 590,- Kč
4. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× nájem Mobilhome + polopenze + nápoj k večeři, spotřeba vody, plynu,
el. energie, ložní prádlo, užívání venkovních bazénů, klimatizace.
Výhodné ceny pro děti jsou platné v případě 3./4./5. osoby v Mobilhome.

Pozn.:

v ceně

UBYTOVÁNÍ – Elegantně zařízené komfortní klimatizované „Superior“
pokoje s balkonem a možností přistýlky: sprcha nebo vana, fén, WC,
telefon, TV/SAT, trezor (za poplatek), malá lednička. Jednolůžkové pokoje
jsou bez balkonu v kategorii „Standard“. Kategorie: 4*
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: Snídaně – bufet. Večeře – bufet + jeden
nápoj: voda + 2 dcl piva nebo vína nebo nealkoholického nápoje.

kód zájezdu: 280 + datum pobytu

1/2+1BMS
do 7 let
7 – 12 let
12 – 18 let
3. osoba
1/1

do 21.05.
od 17.09.
12. 990,- Kč
ZDARMA
6. 990,- Kč
9. 990,- Kč
10. 990,- Kč
11. 990,- Kč

21.05. - 02.07.
03.09. - 17.09.
15. 990,- Kč
ZDARMA
7. 990,- Kč
10. 990,- Kč
12. 990,- Kč
13. 990,- Kč

02.07. - 16.07.
28.08. - 03.09.
17. 590,- Kč
ZDARMA
8. 990,- Kč
12. 990,- Kč
14. 590,- Kč
15. 990,- Kč

16.07. - 27.08.
18. 990,- Kč
ZDARMA
9. 590,- Kč
13. 990,- Kč
15. 590,- Kč
16. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× hotel, klimatizace, 7x polopenze + nápoj k večeři, užívání bazénů, pobytová taxa.
Slevy a výhody:
dítě do 7 let
ZDARMA
2. dítě do 7 let
cena jako 7–12 let
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj Superior BMS
650 Kč/den • postýlka
150 Kč/den
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)

spokojenváolená
do

CHORVATSKO

Rabac
HOTEL NARCIS

NÁPOJE HOTEL HEDERA
v ceně

SLEVA

ZDARMA

SLEVA

pobyt dítě do 7

info str. 5

info str. 5

ZDARMA
pobyt dítě do 7

Narcis – pokoj

Narcis – restaurace

NÁPOJE

Restaurace

v ceně

Narcis – výhled z pokoje

UBYTOVÁNÍ – Komfortní klimatizované „Superior“ nebo „Standard“
pokoje: sprcha nebo vana, fén, WC, telefon, TV/SAT, trezor (za poplatek), malá lednička. Superior pokoje mají balkon směrovaný na mořskou stranu a jsou dvoulůžkové s možností přistýlky (event. dvou přistýlek pro dvě děti) – 1/2+1BMS. Pokoje Standard bez balkonu situované do ulice mají většinou francouzské lůžko a jsou určené pro
jednu nebo dvě osoby (1/2 nebo 1/1). Kategorie: 4*
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet + jeden
nápoj: voda + 2 dcl piva nebo vína nebo nealkoholického nápoje.
Možnost dokoupení All inclusive.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou klimatizované a moderně
a komfortně vybavené: sprcha nebo vana, fén, WC, telefon,
TV/SAT, trezor (za poplatek), malá lednička. K dispozici jsou
dvoulůžkové pokoje „Standard“ (1/2 nebo 1/1) bez balkonu
situované na ulici a dvoulůžkové pokoje s balkonem s možností
přistýlky (event. až dvou přistýlek pro děti) situované na
mořskou stranu (1/2+1BMS). Kategorie: 4*
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.
Možnost dokoupení All inclusive.

pobytové zájezdy

Hedera – pokoj

ALL INCLUSIVE pro hosty hotelů Narcis a Hedera:
Oběd a večeře s neomezenou konzumací točených nápojů (voda, nealkoholické nápoje, pivo a víno), neomezené množství točených nápojů a místních
alkoholických nápojů během den v určeném baru od 10:00 do 22:00 hod., užívání dle dostupnosti sauny, tureckých lázní, posilovny, hodina tenisu, hodina
minigolfu a hodina hřiště na malou kopanou. All inclusive lze objednat pro pobyty od 5 noclehů v období 04.06.–03.09.2022. Služba All inclusive je za příplatek.
kód zájezdu: 281 + datum pobytu

1/2
1/2+1BMS
do 7 let
7 – 12 let
12 – 18 let
3. osoba
1/1

do 21.05.
od 17.09.
8. 990,- Kč
11. 990,- Kč
ZDARMA
5. 590,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
11. 990,- Kč

21.05. - 02.07.
03.09. - 17.09.
10. 990,- Kč
14. 990,- Kč
ZDARMA
7. 590,- Kč
9. 990,- Kč
11. 990,- Kč
13. 590,- Kč

kód zájezdu: 282 + datum pobytu
02.07. - 16.07.
27.08. - 03.09.
12. 590,- Kč
16. 590,- Kč
ZDARMA
8. 590,- Kč
11. 590,- Kč
12. 990,- Kč
14. 590,- Kč

16.07. - 27.08.
13. 990,- Kč
17. 590,- Kč
ZDARMA
8. 990,- Kč
11. 990,- Kč
13. 990,- Kč
15. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× hotel, klimatizace, 7× polopenze + nápoj k večeři,
užívání bazénů a lehátek u bazénů, pobytová taxa.
Slevy a výhody:
dítě do 7 let
ZDARMA • 2. dítě do 7 let
cena jako 7–12 let
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os. • All inclusive
650 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj BMS
650 Kč/den • postýlka
150 Kč/den
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)

1/2
1/2+1BMS
do 7 let
7 – 12 let
12 – 18 let
3. osoba
1/1

do 25.05.
od 17.09.
9. 990,- Kč
12. 590,- Kč
ZDARMA
6. 590,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
11. 990,- Kč

25.05. - 02.07.
03.09. - 17.09.
11. 590,- Kč
15. 590,- Kč
ZDARMA
7. 990,- Kč
10. 990,- Kč
12. 590,- Kč
13. 990,- Kč

02.07. - 16.07.
27.08. - 03.09.
13. 590,- Kč
16. 990,- Kč
ZDARMA
8. 990,- Kč
11. 990,- Kč
13. 590,- Kč
15. 590,- Kč

16.07. - 27.08.
14. 590,- Kč
18. 590,- Kč
ZDARMA
9. 590,- Kč
13. 590,- Kč
14. 590,- Kč
16. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× hotel, klimatizace, 7× polopenze + nápoj k večeři,
užívání bazénů a lehátek u bazénů, pobytová taxa.
Slevy a výhody:
dítě do 7 let
ZDARMA • 2. dítě do 7 let
cena jako 7–12 let
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.590 Kč/os. • All inclusive
650 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj BMS
650 Kč/den • postýlka
150 Kč/den
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
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Podgora
Gradac

CHORVATSKO

Apartmány ŽELJKO
Podgora

SLEVA
info str. 5

HOTEL LABINECA

Villa Željko leží v Podgoře-Čaklje

Moderní komfortní HOTEL LABINECA leží na okraji letoviska přímo u krásné
pláže. Živé centrum Gradace s pěší zónou bez automobilů je od hotelu
vzdálené cca 8 min. chůze. K hotelu patří depandance, které se nacházejí
ve svahu nad hotelem. Hotel má výtahy a parkoviště. Kategorie: 3*.
ZÁBAVA – Hosté mohou využívat pěkný venkovní bazén se sladkou vodou,
dětský bazén, krytý vyhřívaný bazén, sluneční terasu, bar, TV místnost,
klimatizovanou restauraci s terasou, animační programy pro děti i dospělé,
saunu, stolní tenis, masáže, tenisové kurty (u hotelu Laguna), dětské hřiště,
vodní sporty, tobogan (vzdálený od hotelu cca 10 min.).
Klub pro děti

pobytové zájezdy
Moderní ubytování v komfortním domě ve vilové čtvrti PodgoraČaklje cca 200 m od krásné pláže z jemných oblázků, na kterou se
od domu schází po schodišti. Na pláži je restaurace (obědy, večeře).
UBYTOVÁNÍ – Všechny apartmány a studio jsou vybavené TV/SAT,
WI-FI. Apartmány jsou s klimatizací. Studio má ventilátor. V zahradě
je možné využívat gril. Parkování auta je zajištěno před domem
(počet míst omezen).
Studio pro 2–3 osoby: Jednopokojové studio s vybaveným kuchyňským koutem a se 2 nebo 3 lůžky, koupelnou (sprcha, WC), terasou.
Apartmán pro 2+2 osoby: Vybavená kuchyně s jídelním koutem, kde
jsou 2 lůžka, ložnice, koupelna (sprcha, WC), terasa nebo balkon situovaný na moře.
Apartmán pro 4–5 osob: Vybavená kuchyně, 1. ložnice se 2 lůžky, 2. ložnice se 3 lůžky, koupelna (sprcha, WC), velký balkon situovaný na moře.
Apartmán pro 6–7 osob: Vybavená kuchyně s denní místností, 1× ložnice se 2 lůžky, 1× ložnice se 3 lůžky, 2 lůžka na galerii, 2 koupelny
(sprcha, WC), velký balkon situovaný na moře.
kód zájezdu: 40 + datum pobytu

STUDIO 3
APP 2+2
APP 4
APP 5
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
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Povinné poplatky:
ODJEZDY:

do 04.06.
04.06. - 18.06. 18.06. - 09.07. 09.07. - 20.08.
od 03.09.
27.08. - 03.09. 20.08. - 27.08.
10. 990,- Kč
12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
17. 990,- Kč
12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
16. 990,- Kč
19. 990,- Kč
17. 990,- Kč
19. 990,- Kč
21. 990,- Kč
26. 990,- Kč
19. 990,- Kč
21. 990,- Kč
24. 990,- Kč
28. 990,- Kč
7× nájem apartmánu, klimatizace, spotřeba vody, plynu, el. energie,
ložní prádlo, WI-FI.
doprava (autobus)
2.790 Kč/os.
přistýlka pro 3. nebo 5. nebo 6. nebo 7. os.
350 Kč/os./den
pobytová taxa
45 Kč/os./den, 35 Kč/12–18 let/den
trasa Z (viz str. 4)

Pokoje jsou situované na moře

UBYTOVÁNÍ – Hotel má 3 typy pokojů: Comfort, Premier a Standard. Všechny
pokoje jsou vybavené individuálně ovladatelnou klimatizací, TV/SAT, telefonem, WI-FI, koupelnou (vana, WC, fén) balkonem nebo terasou. V hlavní budově se nacházejí pokoje Comfort: dvoulůžkové s možností přistýlky (1/2 Comfort), s balkonem s výhledem na moře a minibarem nebo rodinné (1/2 Comfort –
Family), složené ze 2 pokojů s možností až 2 přistýlek. Mají balkon s výhledem
na moře a minibar. Prostorné pokoje Premier s pěknou terasou s výhledem na
moře, kompletně renovované v roce 2006, jsou situované cca 50 m od hlavní
budovy. Dvoulůžkové pokoje (1/2 Premier) mají možnost jedné přistýlky,
rodinné pokoje (Family Premier) se skládají ze 2 dvoulůžkových ložnic a denní
místnosti. Pokoje Standard (Family Standard) jsou umístěny cca 50 m za hlavní
budovou. Jedná se o rodinné pokoje 2+2 přistýlky s terasou. Situované mohou
být na mořskou stranu nebo na park.
STRAVOVÁNÍ – PLNÁ PENZE S ALL INCLUSIVE SERVISEM, tj. snídaně, oběd,
večeře formou bufetu včetně konzumace točených nápojů (červené a bílé
víno, pivo, nealkoholické nápoje a džusy, voda. Pět druhů místních alkoholických nápojů, All inclusive bar je v provozu od 10:00 do 23:00 hod.
6× týdně animační programy pro děti ve věku 4–12 let: 10:00–12:00, 16:00–18:00,
20:30–23:00 hod.
Užívání bazénů (venkovní bazén, vnitřní bazén o teplotě cca 24 °C je v provozu
do cca 11. 06. a od cca 17.09.), lehátka a slunečníky u bazénu (omezené množství), šipky, biliár, stolní tenis, boccia, sportoviště (volejbal, nohejbal, házená).
PLÁŽ – Pěkná oblázková, s pozvolným vstupem do moře, cca 50 m od hotelu.

kód zájezdu: 45 + datum pobytu
I.
do 21.05.
od 24.09.
1/2 Comfort
1/2+1 Comfort
1/2 Premier
1/2 Comfort-family
Family Standard

Family Standard-moře
Family Premier

10. 590,- Kč
10. 990,- Kč
11. 990,- Kč
11. 990,- Kč
10. 990,- Kč
11. 990,- Kč
12. 990,- Kč

II.
III.
IV.
21.05. - 18.06. 18.06. - 02.07. 02.07. - 27.08.
10.09. - 24.09. 27.08. - 10.09.
11. 590,- Kč
11. 990,- Kč
13. 990,- Kč
14. 990,- Kč
11. 990,- Kč
12. 590,- Kč
15. 590,- Kč

14. 990,- Kč
15. 590,- Kč
17. 990,- Kč
17. 990,- Kč
15. 990,- Kč
16. 990,- Kč
18. 990,- Kč

17. 590,- Kč
17. 990,- Kč
20. 990,- Kč
21. 990,- Kč
18. 990,- Kč
18. 990,- Kč
22. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× All inclusive.
dítě do 3 let na přistýlce
ZDARMA
Slevy a výhody:
3–7 let na přistýlce: 1.500 Kč/dítě/týden • 7–14 let na přistýlce: 3.000 Kč/dítě/týden
dítě do 14 let na pevném lůžku –20 % • 3. osoba na přistýlce
–10 %
polopenze
–170 Kč/os./den
2.890 Kč/os.
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
jednolůžkový pokoj
40 %/I., II., 50 %/III., IV.
10 HRK/os./den, 5 HRK/12–18 let
Služby plac. v místě: pobytová taxa
trezor: 3 EUR/pokoj/den • parkoviště: 5 EUR/auto/den, 10 EUR/auto/den/IV.
trasa Z (viz str. 4)
ODJEZDY:

Makarska
Podgora

CHORVATSKO

ZDARMA
pobyt dítě do 7

SLEVA

SLEVA

info str. 5

info str. 5

spokojenváolená
do
+55 let
výhody

ZDARMA
pobyt dítě do 6

HOTEL AURORA
HOTEL BIOKOVKA
V hotelu jsou dva velké bazény

Komfortní klimatizovaný HOTEL AURORA, obklopený středomořskou vegetací, leží v Podgoře přímo u krásné oblázkové pláže, od které jej odděluje pouze
přímořská promenáda. V hotelu jsou 3 výtahy. Kategorie: 3*.
ZÁBAVA – Hosté mohou využívat venkovní bazén, sluneční terasu s výhledem
na moře a lehátky (za poplatek), krytý bazén (mimo provoz od počátku
června do poloviny září), saunu (za poplatek), aperitiv bar a snack bar.
Promenáda s obchůdky, bary a dalmátskými hospůdkami je v bezprostřední blízkosti hotelu. V dosahu je také rozmanitá nabídka vodních
sportů, tenisové kurty i příjemné procházky při pobřeží. Pestrá nabídka
fakultativních výletů.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované pokoje mají koupelnu (sprcha, WC),
TV/SAT, telefon, balkon nebo malou zahradní terasu. Dvoulůžkové pokoje
jsou orientované na hory, pokoje dvoulůžkové s možností přistýlky jsou
směrované na moře. Jednolůžkové pokoje jsou bez balkonu nebo mají
balkon situovaný na hory/za příplatek. WI-FI ZDARMA v hale recepce.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Hotel je
pověstný pestrým stravováním s výbornou středomořskou kuchyní.
PLÁŽ – Pěkná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře leží cca
30 m od hotelu. Na pláži je možné pronajmout plážový servis (lehátka,
slunečník za poplatek).

pobytové zájezdy

Oblíbený lázeňský HOTEL BIOKOVKA, obklopený příjemným borovým hájem, leží u pěkné oblázkové pláže cca 15 min. od historického
centra města Makarska. Celý objekt kromě fitness je bezbariérový.
V hale recepce můžete využívat WI-FI připojení. Kategorie: 3*.
ZÁBAVA – Biokovka má 2 vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou
vodou, terapeutický bazén s vodou 26–36 °C, fitness, saunu, restauraci, kavárnu s terasou, TV místnost a společenskou místnost. Část
hotelu je využívána jako zdravotnické a rehabilitační zařízení, část
slouží k rekreačním pobytům.
UBYTOVÁNÍ – Rekonstruované klimatizované pokoje mají koupelnu
se sprchou a WC, TV/SAT, WI-FI a balkon. Pokoje orientované na
mořskou stranu nebo na park. Přistýlku lze umístit pouze do pokojů
s balkonem situovaným na mořskou stranu (BMS). Několik pokojů má
koupelnu přizpůsobenu pro vozíčkáře.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Možnost
obědů: výběr z menu.
PLÁŽ – Cca 30 m od hotelu je oblázková pláž, pozvolně se svažující
do moře. Je upravená také pro vozíčkáře, pro něž je možné využít
posuvnou plošinu do vody.

Klimatizované pokoje

Hotel Aurora – bazén

kód zájezdu: 42 + datum pobytu
I.
do 21.05.
od 24.09.
1/2
1/2BMS
do 7 let
7 – 14 let
3. osoba

8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
ZDARMA
4. 990,- Kč
8. 590,- Kč

II.
III.
IV.
21.05. - 11.06. 11.06. - 02.07. 02.07. - 20.08.
10.09. - 24.09. 20.08. - 10.09.
10. 990,- Kč
11. 590,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
9. 990,- Kč

12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
ZDARMA
7. 590,- Kč
11. 990,- Kč

14. 990,- Kč
15. 990,- Kč
ZDARMA
8. 590,- Kč
13. 990,- Kč

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.
dítě do 7 let na 3. lůžku
ZDARMA
2. dítě do 7 let
cena jako 7–14 let
dítě 7–14 let s jedním dospělým
cena jako 3. osoba
dvě děti do 14 let v pokoji 1/2B
cena jako 3. osoba
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.790 Kč/os.
oběd
250 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj
350 Kč/den/I., 450 Kč/den/II.
550 Kč/den/III., 650 Kč/den/IV.
postýlka
250 Kč/den
Služby placené v místě: parkovné (vratná záloha na elektron. kartu) 20 EUR
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody:

kód zájezdu: 370 + datum pobytu
I.
do 30.04.

II.
III.
IV.
30.04. - 28.05. 28.05. - 25.06. 25.06. - 27.08.
10.09. - 29.10. 27.08. - 10.09.
Levná dovolená + 55 let (viz str. 6–7)
1/2B
1/2BMS
do 6 let
6 – 12 let
12 – 16 let
3. osoba
1/1

9. 990,- Kč
10. 990,- Kč
ZDARMA
5. 590,- Kč
7. 590,- Kč
9. 990,- Kč
10. 590,- Kč

10. 990,- Kč
11. 990,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
8. 590,- Kč
10. 590,- Kč
11. 590,- Kč

11. 990,- Kč
12. 990,- Kč
ZDARMA
6. 990,- Kč
9. 590,- Kč
11. 590,- Kč
12. 990,- Kč

12. 990,- Kč
13. 990,- Kč
ZDARMA
7. 590,- Kč
9. 990,- Kč
12. 590,- Kč
14. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.
Slevy a výhody:
2. dítě do 6 let bez nároku na lůžko
cena jako 6–12 let
Volitelné příplatky: doprava (autobus)
2.790 Kč/os.
jednolůžkový pokoj-balkon
450 Kč/den (I., II., III., 550 Kč/IV.)
parkoviště
8 EUR/den • parkoviště u hotelu
15 EUR/den
ODJEZDY:
trasa Z (viz str. 4)
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ITÁLIE

Jesolo

Náměstí sv. Marka

...tak rozmanitá
Itálie je pro svoji dostupnost, písečné pláže a živá letoviska s dobře fungujícími službami tradičním cílem turistů
všech věkových kategorií. Itálie nemá prázdná místa. Všude můžete obdivovat slavnou historii nebo najdete
nějakou zajímavost. Rozmanitost země tvoří pestrá subtropická vegetace, teplé moře, ozdravné přímořské klima,
výtečná zdravá kuchyně i jedinečný temperament národu. Itálie umí své návštěvníky opravdu uspokojit. Vítejte
tedy v ráji slunce, moře a pohody!

Letovisko LIDO DI JESOLO
pobytové zájezdy

Atraktivní Lido di Jesolo, nazývané „italské Miami“, leží
cca 30 km od Benátek. Samotní Italové považují
Jesolo za jedno z nejlepších letních letovisek v zemi.
Je ideálním místem pro odpočinek a letní zábavu
návštěvníků každého věku. Příjemné promenády,
upravená náměstíčka i obchodní třídy jsou zaplavené subtropickou zelení. V celém letovisku najdete
mnoho příležitostí k nákupu ovoce, výborného italského vína, suvenýrů, módního i značkového oblečení, bot a kožených výrobků za zajímavé ceny.

ZDARMA PLÁŽOVÝ SERVIS

Většina hotelů a apartmánových domů v Lido di Jesolu
zajišťuje svým hostům v období od 18.06. do 10.09.2022 na
jednu ubytovací jednotku (tj. jeden hotelový pokoj nebo
jeden apartmán nebo jedno studio) ZDARMA 1 slunečník
a 2 plážová křesla nebo lehátka. Informace o plážovém
servisu je uvedena u každého ubytování v oddíle „Pláž“.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Prožijte svoji dovolenou bezstarostně!
Využijte službu zajištěné dopravy dálkovými autobusy!
V období 17.06.–11.09.2022 trasa vede většinou
přes Dolní Dvořiště/clo, Rakousko do Itálie,
popřípadě přes Rozvadov/clo, SRN, Rakousko do Itálie.
Odjezdovými místy jsou Praha, Plzeň, Klatovy.
Cena:

2. 390 Kč/os./obousměrná jízdenka
1. 990 Kč/os./jednosměrná jízdenka

Odjezdy jsou každý pátek v pozdním odpoledni a návraty následující neděli ráno/dopoledne. Odjezdy z Plzně a z Klatov jsou
realizovány při minimálním počtu 5 a více osob.
V období 01.07.–10.07.2022 je připravena přímá rychlá doprava
ČR – SRN: Folmava/clo – Rakousko – Itálie: Lido di Jesolo a zpět.
Odjezdovými místy jsou Praha – Plzeň – Přeštice – Klatovy –
Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – Folmava/clo.
Cena:

2. 590 Kč/os.

V tomto termínu můžete využít SVOZ ZDARMA (S1 – viz str. 4).
Odjezd z ČR je v vpodvečer/večer pátek 01.07. a návrat zpět domů
brzy ráno v neděli 10.07., nebude-li v místě domluveno jinak.
Aquapark Jesolo

MOŘE A PLÁŽE – Lido di Jesolo nabízí široké upravené pláže ZÁBAVA A SPORT – Přímo v letovisku navštivte AQUAPARK,
se zlatým pískem a pozvolným vstupem do moře, vhodným který je největším vodním parkem v Itálii, podmořské akvárium
i pro malé děti. Moře zde získalo spolu s plážemi Modrou SEA LIFE CENTER, ZÁBAVNÍ PARKY, GOLFOVÉ HŘIŠTĚ. Vezměvlajku EHS, symbolizující jejich čistotu. Vyzkoušet můžete te děti na PIRÁTSKOU LOĎ, půjčte si rodinné kolo pro 3–5 osob
18 mnoho vodních sportů.
nebo vyjeďte do BENÁTEK.

ITÁLIE

Jesolo
SLEVA

SLEVA

info str. 5

info str. 5

ZDARMA
pobyt dítě do 8

spokojenváolená
do
SLEVA
info str. 5

HOTEL PORTOFINO

Komfortní HOTEL PORTOFINO s přátelskou
atmosférou a kvalitními službami se nachází
na oblíbeném živém náměstí Piazza Mazzini.
Najdete tu restauraci, bar, letní terasu, společenskou místnost s TV a výtah. V hotelové
zahradě je k dispozici pěkný bazén. Hotel má
vlastní parkoviště. Kategorie: 3*.
POKOJE – Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu se
sprchou, WC a fénem, telefon, TV/SAT, trezor
a balkon.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet.
Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní chod,
dezert) + salátový bufet + 0,5 l vody a 0,25 l
vína. Možnost obědů. Výborná kuchyně!
PLÁŽ – Hotelová pláž je vzdálena cca 150 m.
ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

HOTEL AMERICAN

Rodinný HOTEL ROBY je situovaný v atraktivní západní části letoviska v blízkosti aquaparku. Je vybavený výtahem, klimatizovanou
restaurací, barem s velkou terasou a parkovištěm. Zdarma WI-FI na terase a v hale
recepce. Kategorie: 3*
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností až 2 přistýlek mají sprchu,
WC, fén, telefon,TV/SAT, trezor, balkon.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet.
Večeře – výběr z menu (předkrm, hlavní chod
a dezert) + salátový bufet.
PLÁŽ – Privátní pláž cca 150 m od hotelu.
ZDARMA je zajištěn plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla na pokoj).

Snídaně – bufet
Hotelová terasa

kód zájezdu: 603 + datum pobytu
07.05.-28.05.
10.09.-24.09.
1/2
10. 990,- Kč
2 – 6 let
5. 590,- Kč
6 – 12 let
7. 990,- Kč
3. os. nebo 4. os. 8. 990,- Kč

28.05.-02.07.
03.09.-10.09.
13. 990,- Kč
6. 990,- Kč
8. 990,- Kč
10. 590,- Kč

02.07.-06.08.
20.08.-03.09.
14. 990,- Kč
7. 590,- Kč
9. 990,- Kč
11. 990,- Kč

06.08.-20.08.
16. 990,- Kč
7. 990,- Kč
10. 990,- Kč
13. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze,
týdenní pronájem trezoru na pokoji, užívání bazénu, plážový servis.
Slevy a výhody:
dítě do 2 let
ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj
350 Kč/den
oběd
350 Kč/os./den
dětská postýlka
200 Kč/den. Nutná objednávka předem u CK.
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1,50 EUR/os. od 10 let/den
malá lednička
4 EUR/pokoj/den
WI-FI
5 EUR/os./den
polopenze pro dítě do 2 let
5 EUR/os./den
malé domácí zvíře
5 EUR/den. Nutná objednávka.
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

18.06.-09.07.
27.08.-03.09.
10. 590,- Kč
ZDARMA
5. 590,- Kč
8. 990,- Kč

09.07.-06.08.
20.08.-27.08.
11. 590,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
9. 590,- Kč

Komfortní HOTEL AMERICAN vítá své
hosty kvalitními službami. Leží na pěší
zóně v živé západní části Lido di Jesolo
nedaleko aquaparku, pouhých 50 m od
písečné pláže. Hotel má velký bazén,
klimatizovanou restauraci, bar s terasou
otevřenou na pěší zónu, TV místnost, restauraci, která nabízí bohatý výběr kvalitních vín, půjčovnu kol a privátní parking.
Hotel má výtah. WI-FI připojení v celém
hotelu zdarma. Kategorie: 3*.
POKOJE – Komfortní klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou
vybavené WC, sprchou, telefonem, TV/SAT,
fénem, trezorem a balkónem. Téměř všechny
pokoje mají výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu (předkrm, hl. chod, dezert)
+ salátový bufet. Hotel American je pověstný
výbornou kuchyní! ZDARMA k večeři 1 lahev
minerální vody/pokoj/den.
PLÁŽ – Písečná pláž je vzdálená cca 50 m.
kód zájezdu: 50 + datum pobytu

kód zájezdu: 54 + datum pobytu
28.05.-18.06.
03.09.-10.09.
1/2
8. 990,- Kč
do 8 let
ZDARMA
8 – 12 let
4. 590,- Kč
3. os. nebo 4. os. 8. 290,- Kč

pobytové zájezdy

HOTEL ROBY

06.08.-20.08.
16. 590,- Kč
7. 990,- Kč
10. 990,- Kč
12. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze,
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis.
Slevy a výhody:
dítě do 8 let
ZDARMA
Volitelné příplatky: doprava (autobus): 2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj
320 Kč/den
oběd
320 Kč/os./den
dítě do 2 let: dětská postýlka
320 Kč/den
Služby placené v místě: pobyt. taxa
1,50 EUR/os. od 10 let/den
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

04.06.-25.06.
10.09.-17.09.
1/2
13. 990,- Kč
2 – 8 let
5. 990,- Kč
8 – 12 let
10. 990,- Kč
3. os. nebo 4. os. 12. 290,- Kč

25.06.-06.08.
27.08.-10.09.
15. 990,- Kč
7. 990,- Kč
11. 990,- Kč
13. 990,- Kč

06.08.-27.08.
18. 990,- Kč
8. 990,- Kč
13. 990,- Kč
15. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze +
nápoj k večeři, užívání bazénu, týdenní pronájem trezoru na pokoji.
Slevy a výhody:
dítě do 2 let
ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky: doprava (autobus) 2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj 395 Kč/den. Na vyžádání.
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1,50 EUR/os. od 10 let/den
parkoviště
10 EUR/den. Na vyžádání.
plážový servis
10 EUR/set/den. Předem nutná objednávka.
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)
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HOTEL REX

-500 Kč
do 31.3.

pobytové zájezdy

16.07.-31.07.
20.08.-27.08.
12. 990,- Kč
6. 590,- Kč
10. 590,- Kč

30.07.-20.08.
15. 590,- Kč
7. 590,- Kč
12. 690,- Kč

Naše cena obsahuje:
7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, plážový servis.
Slevy a výhody:
dítě do 3 let
ZDARMA
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj
250 Kč/den
oběd
280 Kč/os./den
dětská postýlka + polopenze 200 Kč/den. Objednávka nutná v CK.
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

info str. 5

HOTEL BOLIVAR
Komfortní pokoje

Přátelský HOTEL OCEÁNIC leží v oblíbené
centrální západní zóně asi 10 minut pěšky od
vodního parku Aqualandia. K dispozici Vám
je velký bazén. Hotel má restauraci, bar,
výtah a parkoviště. Zdarma WI-FI připojení
v hotelové hale. Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu se sprchou,
WC, telefon, TV/SAT, trezor, balkon, klimatizaci.

PLÁŽ – Hotelová pláž je vzdálena cca 100 m.
ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

11.06.-16.07.
27.08.-03.09.
12. 590,- Kč
5. 990,- Kč
10. 290,- Kč

SLEVA

info str. 5

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet.
Večeře: výběr z menu + salátový bufet.

kód zájezdu: 684 + datum pobytu
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Jesolo

HOTEL OCEÁNIC

Dobře vedený rodinný 2* HOTEL REX leží
v západní zóně nedaleko náměstí Piazza
Nember. Aquapark Aqualandia je vzdálený
pouhých cca 150 m. Hotel má klimatizovanou restauraci, bar-terasu, TV místnost
a výtah. WI-FI je v hotelové hale. U hotelu je
limitovaný počet míst pro parkování auta.
Další parkoviště, které je pro hotelové hosty
zdarma, je od hotelu vzdálené cca 400 m.
UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny koupelnou
se sprchou a WC, TV/SAT, telefonem, trezorem, klimatizací, balkonem. Většina pokojů je
situovaná na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně –
jednodušší bufet. Večeře: výběr z menu
+ salátový bufet.
PLÁŽ – Privátní písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca 50 m od hotelu. ZDARMA je zajištěn plážový servis
(1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla na
pokoj).

21.05.-11.06.
03.09.-10.09.
1/2
10. 590,- Kč
3 – 14 let
4. 990,- Kč
3. os. nebo 4. os. 8. 790,- Kč

ITÁLIE

kód zájezdu: 695 + datum pobytu
14.05.-04.06.
10.09.-01.10.
1/2
9. 990,- Kč
2 – 14 let
4. 990,- Kč
3. os. nebo 4. os. 8. 790,- Kč

04.06.-18.06.
27.08.-10.09.
11. 990,- Kč
5. 690,- Kč
10. 590,- Kč

18.06.-06.08.
20.08.-27.08.
13. 990,- Kč
6. 990,- Kč
11. 990,- Kč

Žádaný HOTEL BOLIVAR se nachází v příjemné západní části letoviska, obklopen korzy obchodních tříd. Hotelovým hostům je
k dispozici velký venkovní bazén ve vlastní
zahradě, sluneční terasa, společenská místnost s TV a barem. Hotel má výtah. ZDARMA
WI-FI v hale recepce. Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Všechny vkusně zařízené
dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou vybavené koupelnou se sprchou, WC,
telefonem, TV/SAT, trezorem, miniledničkou,
balkonem, větrákem. V některých pokojích
možnost klimatizace. Jednolůžkové pokoje
nemají balkon, miniledničku.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet.
Večeře: výběr z menu (předkrm, hl. chod,
dezert) + salátový bufet. Na požádání předem
možnost zajistit bezlepkové menu.
PLÁŽ – Privátní písečná pláž se nachází cca
100 m od hotelu. ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

kód zájezdu: 57 + datum pobytu
06.08.-20.08.
14. 490,- Kč
7. 990,- Kč
12. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze,
užívání bazénu, plážový servis.
Slevy a výhody: dítě do 2 let
ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj
320 Kč/den
oběd
280 Kč/os./den
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1,50 EUR/os. od 10 let/den
dětská postýlka + polopenze 11 EUR/den. Objednávka nutná v CK.
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

28.05.-25.06.
03.09.-10.09.
1/2
12. 290,- Kč
2 – 12 let
6. 290,- Kč
3. os. nebo 4. os. 11. 590,- Kč

25.06.-09.07. 09.07.-30.07.
27.08.-03.09.
13. 990,- Kč 14. 990,- Kč
6. 990,- Kč 7. 590,- Kč
12. 990,- Kč 14. 190,- Kč

30.07.-27.08.
16. 990,- Kč
8. 290,- Kč
15. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, užívání bazénu,
plážový servis.
Slevy a výhody: dítě do 2 let
ZDARMA dětská postýlka a jídlo
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj
250 Kč/den
dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. +50 % z ceny 1/2
klimatizace
250 Kč pokoj/den. Objednávka nutná v CK.
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1,50 EUR/os. od 10 let/den
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)
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HOTEL MIAMI
HOTEL CELLINI

SLEVA

Pokoj standard

Bazén

Oblíbený HOTEL MIAMI, obklopen malou
zahradou, je výhodně situovaný v západní
části letoviska, v blízkosti živého centra asi
15 min. pěší chůze od velkého aquaparku.
Pro chvíle Vašeho odpočinku tu jsou venkovní bazén, bazén pro děti, sluneční terasa,
aperitiv bar, společenská místnost. Hotel má
výtah a parkoviště (omezený počet míst).
Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Pěkně zařízené dvoulůžkové
pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu se sprchou a WC, fén, TV/SAT, trezor,
miniledničku, ventilátor nebo klimatizaci (za
příplatek), WI-FI, balkon.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet.
Večeře: výběr z menu (předkrm, hl. chod,
dezert) + salátový bufet. Hotel je pověstný
výbornou kuchyní.
PLÁŽ – Vlastní hotelová písečná pláž je vzdálená cca 150 m. ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

Klimatizovaná restaurace

kód zájezdu: 736 + datum pobytu
10.09.-24.09.
15. 990,- Kč
8. 490,- Kč
10. 990,- Kč
12. 990,- Kč

04.06.-02.07.
03.09.-10.09.
18. 590,- Kč
9. 490,- Kč
12. 990,- Kč
14. 990,- Kč

02.07.-06.08.
27.08.-03.09.
19. 990,- Kč
9. 990,- Kč
13. 990,- Kč
15. 990,- Kč

06.08.-27.08.
21. 990,- Kč
10. 590,- Kč
14. 990,- Kč
16. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu,
plážový servis.
Slevy a výhody:
dítě do 3 let
450 Kč/den/dětská postýlka
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
Junior Suite
550 Kč/pokoj/den
přímý výhled na moře
1.100 Kč/pokoj/den
oběd
330 Kč/os/den
Služby placené v místě:
pobytová taxa
2,50 EUR/os. od 10 let/den
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

kód zájezdu: 58 + datum pobytu
I.

II.
III.
IV.
04.06.-09.07. 09.07.-30.07. 30.07.-27.08.
10.09.-01.10. 03.09.-10.09. 27.08.-03.09.
1/2
10. 990,- Kč 13. 990,- Kč 15. 990,- Kč 16. 590,- Kč
2 – 12 let
4. 990,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč
3. os. nebo 4. os. 8. 990,- Kč 12. 590,- Kč 13. 990,- Kč 14. 990,- Kč
Naše cena obsahuje:
7× ubytování, 7× polopenze, užívání bazénu, plážový servis.
Slevy a výhody:
dítě do 2 let
ZDARMA dětská postýlka a jídlo
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
jednolůžkový pokoj
450 Kč/den
klimatizace
250 Kč pokoj/den. Objednávka nutná v CK.
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1,50 EUR/os. od 10 let/den
ODJEZDY: A, K (viz str. 4)

Přátelská atmosféra a domácí kuchyně Vás
čekají v menším rodinném HOTELU EDERA,
který tvoří 2 přilehlé budovy. Je situovaný přímo u pěší promenády v západní
zóně letoviska nedaleko aquaparku.
Hotel má výtah, restauraci, terasu s barem, malý salonek (WI-FI), parkoviště.
Kategorie: 2*.
UBYTOVÁNÍ – Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
mají koupelnu se sprchou a WC, telefon,
TV/SAT, trezor, klimatizaci. Některé pokoje s balkonem (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu + salátový bufet.

pobytové zájezdy

Komfortní PARK HOTEL CELLINI, obklopen
příjemnou zahradou, leží v atraktivní střední
části letoviska v přímé blízkosti pláže. Pro hotelové hosty je připraven bar, restaurace, fitness,
vířivka, sauna, venkovní bazén, půjčovna kol,
parkoviště (počet míst omezen) a nabíjecí
stanice pro elektroauta. Kategorie: 4*.
UBYTOVÁNÍ – Komfortně vybavené klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek mají koupelnu se sprchou, WC,
fénem, telefon, TV/SAT, trezor, miniledničku
a balkon s bočním výhledem na moře. Za příplatek prostorné pokoje Junior Suite.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bohatý
bufet. Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní
chod, dezert) + salátový bufet.
PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 50 m od
hotelu. ZDARMA plážový servis (1 slunečník
a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

1/2
3 – 7 let
7 – 15 let
3. os. nebo 4. os.

HOTEL EDERA

info str. 5

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 200 m
od hotelu. ZDARMA je zajištěn plážový servis
(1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla na pokoj).

kód zájezdu: 697 + datum pobytu
I.
II.
III.
IV.
14.05.-04.06. 04.06.-18.06. 18.06.-06.08. 06.08.-20.08.
03.09.-01.10. 27.08.-03.09. 20.08.-27.08.
1/2
7. 990,- Kč
3 – 14 let
3. 990,- Kč
3. os. nebo 4. os. 6. 990,- Kč

8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 13. 990,- Kč
4. 990,- Kč 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč
7. 990,- Kč 8. 590,- Kč 10. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze,
plážový servis.
Slevy a výhody:
dítě do 3 let
ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
balkon
100 Kč/pokoj/den
dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 400 Kč/den
oběd
280 Kč/os./den
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
dětská postýlka + polopenze
5 EUR/den. Objednávka
nutná v CK.
ODJEZDY: A, K (viz str. 4)
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Apartmánový dům
ROMEO
APARTMÁNOVÝ DŮM ROMEO je situovaný
mezi Piazza Milano a Piazza Torino ve východní zóně letoviska. K dispozici je parkoviště s omezeným počtem míst.
UBYTOVÁNÍ – Typ 3–5 osob: Ložnice se 3 oddělenými lůžky, ložnice se 2 oddělenými lůžky, denní místnost s vybaveným kuchyňským
koutem, TV, koupelna (sprcha, WC), balkon.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
PLÁŽ – Písečná pláž je od apartmánového
domu vzdálena cca 180 m. ZDARMA plážový
servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla).

Rezidence LA POSTA

pobytové zájezdy

Příjemná REZIDENCE LA POSTA se nachází
poblíž atraktivního a vyhledávaného náměstí
Piazza Brescia. Je obklopena zahradou se středomořskou vegetací, ve které leží pěkný bazén.
Zajištěno 1× parkovací místo/apartmán.
UBYTOVÁNÍ – Typ 2: apartmán pro 2–4 osoby
má ložnici s manželským lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelnou se sprchou a WC.
Před apartmánem je malá zahrádka.
Typ 3: apartmán pro 4–6 osob je vybaven ložnicí s manželským lůžkem a balkonem, denní
místností s kuchyňským koutem a gaučem pro
jednu osobu, koupelnou se sprchou a WC.
V patře je druhá ložnice (manželské lůžko a přistýlka), koupelna (vana, WC).
STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 400 m od
rezidence. ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla).

Jesolo

Apartmánový dům
PENELOPE

Komfortní APARTMÁNOVÝ DŮM PENELOPE
je situovaný přímo na pláži ve východní zóně
letoviska nedaleko náměstí Piazza Torino.
K dispozici je parkoviště.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované apartmány pro
max. 6 osob mají denní místnost s rozkládací
pohovkou pro 2 osoby, vybavený kuchyňský
kout s mikrovlnnou troubou, ložnici s manželským lůžkem a palandou pro 1–2 děti, koupelnu se sprchou a WC, terasa nebo balkon.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
PLÁŽ – Apartmánový dům se nachází přímo
na pláži. ZDARMA plážový servis (1 slunečník
a 2 lehátka nebo 2 křesla na apartmán).

kód zájezdu: 737 + datum pobytu
28.05.-11.06. 11.06.-25.06. 25.06.-02.07. 02.07.-06.08. 06.08.-20.08.
10.09.-01.10. 27.08.-10.09. 20.08.-27.08.
10. 990,- Kč 18. 990,- Kč 22. 990,- Kč 28. 990,- Kč 31. 990,- Kč

Jesolo – Piazza Drago

kód zájezdu: 735 + datum pobytu

28.05. - 18.06.
27.08. - 03.09.

18.06. - 02.07.
20.08. - 27.08.

02.07. - 13.08.

13.08. - 20.08.

7. 990,- Kč

10. 990,- Kč

16. 990,- Kč

19. 990,- Kč

22. 990,- Kč

8. 990,- Kč
10. 990,- Kč

12. 990,- Kč
15. 990,- Kč

17. 990,- Kč
20. 990,- Kč

21. 990,- Kč
24. 990,- Kč

23. 990,- Kč
26. 990,- Kč

03.09. - 24 .09.
ROMEO (735+dat.)
APP 3 – 5 osob
LA POSTA (70+dat.)
APP Typ 2
APP Typ 3
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kód zájezdu: 70 + datum pobytu

Naše cena obsahuje:
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, závěrečný úklid, užívání bazénu (La Posta), plážový servis.
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
ložní prádlo (objednávka nutná předem)
10 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce
100–200 EUR/App/pobyt
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
7× nájem apartmánu, klimatizace, spotřeba vody, plynu, elektrické
energie, plážový servis.
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
WI-FI
6 EUR/den/apartmán
dětská postýlka
30 EUR/týden
ložní prádlo (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
ručníky (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
závěrečný úklid
vlastní nebo 55 EUR/App
povinná vratná kauce
200 EUR/App/pobyt
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

Jesolo

spokojenváolená
do

ITÁLIE
Apartmánový dům
ACAPULCO

Rezidence SANTA FÉ

Rezidence SOLEADO
Oblíbený moderní APARTMÁNOVÝ DŮM
ACAPULCO ležící cca 50 m od pláže se nachází v klidné části letoviska. Dům má bazén
pro dospělé i pro děti, výtah a velké parkoviště. Tento apartmánový dům je vhodný i pro
klienty na invalidním vozíku. Na každý
apartmán je zajištěno jedno parkovací místo.

UBYTOVÁNÍ – Typ MONO: Renovovaná
klimatizovaná studia pro 2–4 osoby tvoří denní místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím dvoulůžkem a jedním francouzským lůžkem, odděleným od denní místnosti shrnovacími dveřmi nebo závěsem. Koupelna (sprcha,
WC), balkon.

UBYTOVÁNÍ – Moderní klimatizované apartmány s balkonem, mikrovlnnou troubou a myčkou.

Typ BILO: Klimatizované apartmány pro max. 4
osoby s denní místností s výklenkem (2 oddělená lůžka), vybaveným kuchyňským koutem
včetně mikrovlnné trouby, ložnicí s manželským lůžkem, koupelnou (sprcha, WC), balkon.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 80 m od rezidence. ZDARMA plážový servis (1 slunečník
a 2 lehátka na apartmán).

Typ BILO – Zrekonstruované apartmány pro
max. 5 osob mají ložnici (manželské lůžko +
3. lůžko, které může být umístěno ve výklenku), vybavený kuchyňský kout v denní místnosti s pohovkou, TV, trezor.
Typ TRILO – Apartmány pro max. 6 osob:
vybavený kuchyňský kout v denní místnosti
s rozkládacím gaučem pro 2 os., ložnice (manželské lůžko), 2. ložnice (může být palanda),
koupelna (sprcha, WC), TV, trezor.

Naše cena obsahuje (SANTA FÉ):
7× nájem apartmánu, klimatizace, spotřeba vody, plynu, elektrické
energie, užívání bazénu, plážový servis.
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
WI-FI
6 EUR/den/apartmán
ložní prádlo (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
ručníky (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce
200 EUR/App/pobyt
závěrečný úklid: vlastní nebo 45 EUR/Mono, 55 EUR/Bilo
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

UBYTOVÁNÍ – Pěkné klimatizované apartmány pro 4–6 osob (APP 4–6) s balkonem nebo
terasou mají koupelnu se sprchou a WC,
TV/SAT, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, ložnici
s manželským lůžkem a malou ložnici bez
okna s palandou pro děti. Ubytování 5. nebo
6. osoby na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
PLÁŽ – Vlastní písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře cca 50 m rezidence.
ZDARMA plážový servis (1 slunečník
a 2 lehátka nebo křesla na apartmán).

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 50 m od rezidence. ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 křesla na apartmán).

28.05. - 11.06.
10.09. - 01.10.
11.06. - 25.06.
27.08. - 10.09.
25.06. - 02.07.
20.08. - 27.08.
02.07. - 06.08.
06.08. - 20.08.

kód zájezdu: 67 + datum pobytu

Oblíbená REZIDENCE SOLEADO s bazénem
leží v pěkné velké zahradě nedaleko náměstí
Piazza Milano ve východní části letoviska.
K dispozici je výtah a parkoviště.

pobytové zájezdy

Klienty velmi oblíbená REZIDENCE SANTA FÉ
je situovaná ve východní zóně letoviska
nedaleko náměstí Piazza Torino. Rezidence
nabízí svým hostům příjemné posezení v zahradě s rybníčkem, dětské hřiště, bazén pro
dospělé i pro děti, výtah, telefon, recepci.
Parkování je ZDARMA.

Santa Fé
MONO

Santa Fé
BILO

Acapulco
BILO

Acapulco
TRILO

Soleado
APP 4–6

12. 990,- Kč

14. 990,- Kč

14. 990,- Kč

15. 990,- Kč

16. 990,- Kč

16. 990,- Kč

18. 990,- Kč

18. 990,- Kč

20. 990,- Kč

21. 990,- Kč

19. 990,- Kč

21. 990,- Kč

22. 990,- Kč

25. 990,- Kč

25. 990,- Kč

23. 990,- Kč
26. 990,- Kč

26. 990,- Kč
30. 990,- Kč

29. 990,- Kč
32. 990,- Kč

31. 990,- Kč
34. 990,- Kč

31. 990,- Kč
35. 990,- Kč

kód zájezdu: 669 + datum pobytu
Naše cena obsahuje (ACAPULCO):
7× nájem apartmánu, klimatizace, spotřeba vody, plynu, elektrické
energie, užívání bazénu, plážový servis.
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
WI-FI
6 EUR/den/apartmán
dětská postýlka
30 EUR/týden
ložní prádlo (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
ručníky (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce
200 EUR/App/pobyt
závěrečný úklid: vlastní nebo 55 EUR/Bilo, 65 EUR/Trilo
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)

kód zájezdu: 708 + datum pobytu
Naše cena obsahuje (SOLEADO):
7× nájem apartmánu, klimatizace, spotřeba vody, plynu, elektrické
energie, užívání bazénu, plážový servis.
Volitelné příplatky:
doprava (autobus)
2.590 Kč/os./A, 2.390 Kč/K
Služby placené v místě:
pobytová taxa
1 EUR/os. od 10 let/den
WI-FI
6 EUR/den/apartmán
ložní prádlo (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
ručníky (objednávka nutná předem)
9 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce
200 EUR/App/pobyt
závěrečný úklid: vlastní nebo 65 EUR/Trilo
ODJEZDY: trasa A, K (viz str. 4)
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spokojenváolená
do
Hotely Ville Park, Histrion

Portorož
Piran

SLOVINSKO

Hotel Ville Park

Hotel Histrion

Piran

SLOVINSKO je rozmanitá alpská země vzdálena od našich hranic pouze necelých 600 km. Slovinské pobřeží měří
sice jen 47 km, zato však nabízí kvalitní služby a nekonečno zajímavostí a možností prožít tu báječnou dovolenou.
Slunit se tu obvykle můžete od poloviny května do konce září. Anebo lze poznávat. Města s tisíciletou historií
nadchnou každého cestovatele, krásná alpská příroda vybízí k turistice a řeky k zážitkovému raftingu. Rodí se tu
výborná vína a slovinská gastronomie, to jsou ty nejlepší gurmánské zážitky!
Venkovní bazén s pláží

MOŘSKÝ VODNÍ PARK
TERMARIS

pobytové zájezdy

Komplex moderních bazénů s celoročním provozem v hotelu Histrion. Na ploše 2.400 m2 nabízí
odpočinek i zábavu v bazénech s vyhřívanou mořskou vodou: plavecké, relaxační a dětské zážitkové
bazény. V létě je otevřenou terasou s lehátky
spojen přímo s pláží.
kód zájezdu: 84910407, 8492908

POBYT U MOŘE
S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

trasa A, S1 (viz str. 4)

Termíny: 01.07.-10.07.2022, 26.08.-04.09.2022

Odjezdy v pátek večer na trase:
Praha – Plzeň – Klatovy – Domažlice – H. Týn – SRN – Rakousko – Slovinsko

Histrion
Ville Park

1/2
15. 990,- Kč
13. 990,- Kč

3 – 7 let
7 – 15 let
3. osoba
1/1
7. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 19. 990,- Kč
6. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 15. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 7× hotel+polopenze, klimatizace, užívání venkovního bazénu, užívání mořského vodního parku Termaris, vstup na hotelovou pláž (slunečníky
a lehátka za poplatek), WI-FI.
Volitelné příplatky:
balkon/Ville Park, mořská strana/Histrion
150 Kč/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa: 2,50 EUR/os./den • registrační taxa: 1 EUR/os./pobyt

UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ (bufet):
Hotel HISTRION**** nebo hotel VILLE PARK***
Pozn.: Rodinné Family pokoje 2+2 jsou na vyžádání za speciální cenu.

HOTEL HISTRION****

HOTEL VILLE PARK***

Zrenovovaný HOTEL HISTRION**** leží přímo u břehu moře uprostřed
pobřežní promenády mezi nejkrásnějším slovinským městem Piran a Portoroží,
oblíbeným letním letoviskem s lázněmi, obchody, kavárnami, bary, upravenými parky plných květin a nejdelší umělou písečnou pláží ve Slovinsku.
UBYTOVÁNÍ – Komfortní, moderně zařízené klimatizované jednolůžkové
nebo dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu (sprcha, WC,
fén), TV/SAT, telefon, minibar a balkon. Pokoje s výhledem na moře jsou
za příplatek. Na vyžádání pokoje pro rodiny s dětmi (2+2 balkon): dvoulůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Bohatý a pestrý
výběr.
PLÁŽ – cca 10 m kamenitá pláž s betonovými platy nebo hotelová sluneční
terasa s lehátky nebo travnatá pláž (cca 200 m) nebo písečná pláž (cca 1 km).

Oblíbený hotelový komplex HOTEL VILLE PARK*** tvoří 5 vil, které jsou vzájemně
propojeny příjemnou nákupní třídou s obchody a bary, přecházející do zeleně
pobřežní promenády. Celý hotelový komplex Ville Park je situovaný přímo v areálu
pobřežního hotelu Histrion, jehož některé služby hosté z Ville Park též využívají.
UBYTOVÁNÍ – Účelně zařízené pokoje kategorie STANDARD jsou klimatizované a vybavené koupelnou (sprcha, WC, fén), kabelovou TV, telefonem a WI-FI.
Typy pokojů: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
dítě do 15 let, rodinné Family 2+2 pokoje pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let
tvoří většinou dva propojené pokoje bez balkonu. Balkon je za příplatek.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze podávána v hot. Histrion. Snídaně: bufet. Večeře: bufet.
PLÁŽ – Travnatá, betonová plata a přírodní kamenitá pláž vzdálená cca 50 m od
hotelu.

kód zájezdu: 8492 + datum pobytu

kód zájezdu: 8491 + datum pobytu
03.04. - 15.04. 15.04. - 18.04. 25.05. - 16.07. *16.07. - 20.08.
18.04. - 14.05. 14.05. - 25.06. 20.08. - 03.09.
(7 nocí)
17.09. - 22.10. 03.09. - 17.09.
1/2B
1/2B+1
do 15 let
3. osoba
Family 2+2B
2 – 15 let (jako 3./4.os.)
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12. 990,- Kč
14. 590,- Kč
3. 990,- Kč
8. 990,- Kč
20. 990,- Kč
3. 990,- Kč

14. 590,- Kč
15. 990,- Kč
3. 990,- Kč
9. 990,- Kč
22. 590,- Kč
3. 990,- Kč

15. 990,- Kč
16. 990,- Kč
4. 590,- Kč
10. 990,- Kč
24. 590,- Kč
4. 590,- Kč

22. 990,- Kč
24. 590,- Kč
5. 590,- Kč
12. 990,- Kč
35. 990,- Kč
5. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 5× hotel (nebo *7× hotel) + polopenze, venkovní bazén, mořský vodní park
Termaris, vstup na pláž (slunečník a lehátka za poplatek), klimatizace, WI-FI.
2.590 Kč/os.
Volitelné příplatky: doprava
oběd
450 Kč/os./den, 300 Kč/2–15 let
balkon
150 Kč/os./den, 300 Kč/jednolůžkový p./den
2,50 EUR/os./den • registrační taxa
1 EUR/os./pobyt
Služby plac. v místě: pobytová taxa
dětská postýlka
7 EUR/den. Nutná objednávka v CK.
Plzeň – Klatovy (při min. počtu 6 osob)
ODJEZDY:

03.04. - 15.04. 15.04. - 18.04. 25.05. - 16.07. *16.07. - 20.08.
18.04. - 14.05. 14.05. - 25.06. 20.08. - 03.09.
(7 nocí)
17.09. - 22.10. 03.09. - 17.09.
1/ 2B
1/1
1/2+1
do 15 let
3. osoba
Family 2+2
2 – 15 let (jako 3./4.os.)

10. 590,- Kč
11. 990,- Kč
11. 990,- Kč
3. 590,- Kč
7. 990,- Kč
14. 590,- Kč
3. 590,- Kč

11. 990,- Kč
14. 990,- Kč
12. 990,- Kč
3. 590,- Kč
8. 990,- Kč
16. 590,- Kč
3. 590,- Kč

12. 990,- Kč
16. 990,- Kč
13. 990,- Kč
3. 990,- Kč
8. 990,- Kč
18. 590,- Kč
3. 990,- Kč

17. 990,- Kč
23. 990,- Kč
18. 990,- Kč
4. 990,- Kč
10. 990,- Kč
25. 590,- Kč
4. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 5× hotel (nebo *7× hotel) + polopenze, venkovní bazén, mořský vodní park
Termaris, vstup na pláž (slunečník a lehátka za poplatek), klimatizace, WI-FI.
2.590 Kč/os.
Volitelné příplatky: doprava
oběd
450 Kč/os./den, 300 Kč/2–15 let
balkon
150 Kč/os./den, 300 Kč/jednolůžkový p./den
2,50 EUR/os./den • registrační taxa
1 EUR/os./pobyt
Služby plac. v místě: pobytová taxa
dětská postýlka
7 EUR/den. Nutná objednávka v CK.
Plzeň – Klatovy (při min. počtu 6 osob)
ODJEZDY:

BAD FÜSSING
NEJVĚTŠÍ LÁZNĚ EVROPY

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Bad Füssing

LÁZNĚ EUROPATHERME leží přímo u lázeňského parku a zaujímají 3.000 m2
termální vodní plochy. Nachází se tu 120 m dlouhý kanál se silným proudem
s proměnlivou rychlostí, 5 vnitřních termálních bazénů, sirné lázně, 10 venkovních termálních bazénů, 40 masážních vodních lehátek v bazénech, 4 bazénky s masážními tryskami, bazén s atrakcemi a hvězdnou jeskyní. Na ploše
1.000 m2 jsou 3 finské sauny, bylinková pára, 3 parní jeskyně, vířivka a masážní bazének.

LÁZNĚ JOHANNESBAD se rozkládají na 4.500 m2 vodní plochy. Bazény jsou
napájeny vlastní termální minerální vodou vyvěrající z hloubky 1.060 m.
Najdete tu celkem 13 bazénů, bezpočet podvodních masážních trysek, perličkové a sirné termální koupele, masážní bazén s proudem a více než 100 m
dlouhý kanál s proudící vodou, termální masážní bazén s vlnobitím v zastřešené vnitřní části lázní a 35 m dlouhý plavecký bazén a 5 saun s ledovou
jeskyní. Ve vulkanické lázni s vířivkami se díky skalním útvarům, vodopádu
a večerním světelným efektům přenesete do fascinujícího světa.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Bad Füssing Johannesbad

Pečujte o své zdraví! Zdraví je to nejcennější, co člověk má.
Nabízíme Vám časově a cenově výhodné zájezdy do lázní a termálů.
Pokud zažíváte bolesti zad, hlavy, krční páteře, kloubů, problémy při dýchání
nebo jiné obtíže způsobené prodělanou nemocí Covid-19, trpíte denním
fyzickým či psychickým přetížením nebo Vás trápí nemoci kůže, vyberte si
některý z našich pobytů s kompletními službami včetně autobusové dopravy.
Odpočinete si, potěšíte se v příjemném prostředí a hlavně, posílíte Vaše zdraví!
29.03.–03.04.
29.03.–03.04.
24.04.–30.04.
11.05.–15.05.
23.05.–29.05.
30.05.–06.06.
12.06.–18.06.
12.06.–18.06.
19.06.–24.06.
20.06.–27.06.
26.06.–01.07.
26.06.–01.07.
21.07.–24.07.
25.07.–31.07.
02.08.–07.08.
14.08.–20.08.
15.08.–21.08.
15.08.–21.08.
29.08.–05.09.
05.09.–11.09.
12.09.–18.09.
12.09.–19.09.
18.09.–24.09.
24.09.–28.09.
11.10.–16.10.
23.10.–29.10.
26.10.–30.10.
16.11.–20.11.

SR: Podhájska
SLOVINSKO: Moravské Toplice
SR: Veľký Meder
MAĎARSKO: Bükfürdö
SLOVINSKO: Moravské Toplice
SR: Podhájska
MAĎARSKO: Bükfürdö
MAĎARSKO: Sárvár
SR: Veľký Meder
SR: Podhájska
MAĎARSKO: Hevíz
MAĎARSKO: Zalakaros
ČR: Luhačovice
SLOVINSKO: Moravské Toplice
ČR: Velké Losiny
MAĎARSKO: Eger
MAĎARSKO: Bükfürdö
MAĎARSKO: Sárvár
SR: Podhájska
SR: Veľký Meder
SLOVINSKO: Moravské Toplice
SR: Podhájska
MAĎARSKO: Eger
SLOVINSKO: Moravské Toplice
SLOVINSKO: Moravské Toplice
SR: Piešťany
SR: Veľký Meder
SLOVINSKO: Moravské Toplice

lázeňské pobyty

Bad Füssing je půvabné lázeňské městečko. Leží nedaleko rakouských hranic asi 30 km jižně od Pasova. Jeho vznik i věhlas je spjat se
3 obrovskými termálními komplexy, díky nimž se stal největšími
lázněmi v Evropě. Je zde cca 10.000 m2 termální vodní plochy a cca
80 termálních bazénů. Bazény napájí termální vřídlo příznivě
působící především na revmatické onemocnění, bolesti páteře, na
artrózu, onemocnění kloubů a kyčlí.
Pojeďte s námi relaxovat a hýčkat se ve dvou nejoblíbenějších termálních areálech – Europatherme nebo Johannesbad. Záleží na Vás,
který si vyberete.

Kód zájezdu: 992121 • 992122 • 992123
21.05. • 17.09. • 15.10.

CENA
990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, technický průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné:
Europa Therme 16 EUR/os./5hod. • 20 EUR/os./den
Johannesbad
14 EUR/os./3 hod. • 18 EUR/os./den • 5 EUR/dítě do 15 let/den
ODJEZDY: trasa H (viz str. 4)

25

spokojenváolená
do

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

ČR – LUHAČOVICE:

ČR – VELKÉ LOSINY:

Účinná rehabilitace po Covid-19
i všeobecná regenerace organismu!

Sirné termální prameny Jeseníků,
které léčí a posilují imunitu!

INDIKACE – nemoci dýchacích cest, trávicího ústrojí, oběhového
systému, pohybového ústrojí, onkologické, kožní.

INDIKACE – pohybové a oběhové ústrojí, neurologické a kožní
nemoci, onkologická remise, celková regenerace organismu.
Hotel Diana

Hotel Harmonie

Hotel Harmonie – bazén

lázeňské pobyty

Největší moravské lázně LUHAČOVICE jsou zárukou kvalitní péče o vaše
zdraví v nádherně upraveném městě obklopeném přírodou chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Je prokázáno, že i krátkodobý ozdravný pobyt přispěje k vašemu zotavení
a celkovému posílení vitality. Civilizační choroby nás trápí dušností,
únavou, bolestmi kloubů či svalů. Vyzkoušejte blahodárnost luhačovických minerálních vod včetně pověstné Vincentky, jejíž užívání
přímo od pramene má nejléčivější účinky. Luhačovické minerální vody
mají vysoký obsah minerálních látek, které zlepšují funkci sliznice
dýchacích cest, zkapalňují hlen, a hlavně působí protizánětlivě.
Oblíbený HOTEL HARMONIE, situovaný uprostřed kouzelné přírody nedaleko Luhačovické přehrady, nabízí vlastní WELLNESS (krytý
bazén, sauna, fitness) a za poplatek: hole Nordic Walking, pétanque,
horská kola a koloběžky.
UBYTOVÁNÍ – Standardně vybavené jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT.
WI-FI připojení je možné v recepci, baru a restauraci.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírované menu.

Termální LÁZNĚ VELKÉ LOSINY leží v čisté přírodě Jeseníků nedaleko
Šumperku. Velké Losiny jsou pěkným městem s nádherným městským
lesoparkem, moderním termálním koupalištěm, honosným renesančně-barokním zámkem, unikátní ruční papírnou i pivovarem Zlosin.
UBYTOVÁNÍ – Lázeňský WELLNESS HOTEL DIANA, situovaný na
okraji lázeňského lesoparku nedaleko lázní a termálního koupaliště,
nabízí komplexní služby pod jednou střechou: recepce, restaurace
s vyhlášenou kuchyní, wellness centrum: bazén, whirlpool, sauna,
koupele, fitness. Za poplatek squash, tenis, jávský masážní salón,
půjčovna kol. Diana je bezbariérový hotel s výtahem.
POKOJE – Kategorie Standard+ jsou jednolůžkové, dvoulůžkové nebo
apartmá. Vybavení: koupelna (sprcha nebo vana, WC), TV/SAT,
telefon, lednička-minibar na vyžádání, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu +
zeleninové saláty.

MODERNÍ TERMÁLY LOSINY
Nechte termální vodu, ať Vás léčí a zdejší přírodu, ať dodává potřebnou energii! Jako jediné termální koupaliště v ČR napouští všechny
svoje bazény přírodní léčivou vodou:
• 5 bazénů vnitřních: aktivní bazén s divokou řekou, jeskyní a vodopády, relaxační masážní bazén, panoramatický relaxační bazén,
termální bazén s nejteplejší vodou, dětský bazén s atrakcemi a tobogánem
• 4 bazény venkovní k relaxaci i zábavě

Jurkovičův dům

Ozdravný program: „HARMONICKÝ MINIRELAX“

OZDRAVNÝ BALÍČEK V CENĚ POBYTU

3x ubytování + polopenze, 1x whirlpool (20 min.) + láhev sektu/pokoj,
1x hodinový vstup do bazénu.
Pro ženy: 1x čokoládová masáž s rakytníkem (20 min.), 1x čokoládová
koupel (20 min.), 1x čokoládový tělový zábal (20 min.).
Pro muže: 1x masáž jalovcovým olejem (20 min.), 1x jalovcová koupel
s rakytníkem (20 min.), 1x jalovcový zábal (20 min.).
BONUS: ZDARMA vstup do fitness, 10% sleva na dokoupené procedury

• 1x klasická masáž částečná
• 1x přísadová koupel
• 1x perličková koupel
• 1x rašelinový zábal
Volný vstup do hotelového wellness centra
(bazén, whirlpool, sauny, fitness).
BONUS: 50% sleva na vstupy do termálního parku a do vnitřního
termálního bazénu v lázeňském hotelu Eliška

kód zájezdu: 816 + datum Vašeho pobytu
21.07. - 24.07.
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1/2
7. 590,- Kč

3 – 10 let
4. 990,- Kč

kód zájezdu: 962 + datum Vašeho pobytu
1/1
8. 190,- Kč

Naše cena obsahuje:
doprava autobusem, 3× hotel + polopenze, ozdravný program, průvodce CK.
Pozn.: Dítě 3–10 let nemá v ceně ozdravný program.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
30 Kč/os. +18 let/den
ODJEZDY: trasa D (viz str. 4)

02.08. - 07.08.

1/2
11. 990,- Kč

1/1
14. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
doprava autobusem, 5× hotel, 5× polopenze, ozdravný balíček, vstupné do hotelového wellness.
Služby placené v místě:
pobytová taxa
20 Kč/os./den
ODJEZDY: trasa D (viz str. 4)

spokojenváolená
do

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!
Slovinsko – MORAVSKE TOPLICE:

Největší slovinské termály s unikátní černou slanou minerální vodou, která existuje pouze v Moravských Toplicích!
(Popis ubytování a termálního areálu a lázní Terme 3000, hotelu Vivat a wellnes centra Terme Vivat
v Moravských Toplicích těchto autobusových zájezdů najdete na str. 36–37.)

-200 Kč
do 31.3.
info str. 5

Terme 3000

Terme 3000 – bazén s černou vodou

Fenoménem Moravských Toplic je unikátní černá
termo-minerální slaná voda, která svým teplem a bohatým chemickým složením regeneruje tělo i mysl,
uvolňuje svalové napětí, snižuje nervové napětí,
zlepšuje krevní oběh, příznivě působí na chronické
a zánětlivé procesy v těle, na dýchací cesty, pomáhá
při léčbě revmatismu a některých kožních chorob,
urychluje opalování a povzbuzuje celý organismus.
Pozitivní léčivé účinky „slovinského černého zlata“
můžete zažít v bazénech, v léčebných procedurách
i v mnoha wellness službách.

Wellness hotelu Ajda

Termální koupaliště a léčebné lázně TERME 3000
MORAVSKÉ TOPLICE jsou největším a jedním z nejmodernějších rekreačních komplexů ve Slovinsku.
TERME VIVAT MORAVSKE TOPLICE jsou privátním
hotelovým moderním léčebným a wellness centrem.
Oba komplexy nabízí široké spektrum služeb pro
zdraví i báječnou zábavu napříč všemi generacemi.

Ubytování si můžete zvolit v komfortních hotelích
AJDA a TERMAL, které jsou vzájemně propojeny
a krytou chodbou spojeny přímo s termálním koupalištěm a lázněmi TERME 3000.
Také luxusní hotel VIVAT je spojený krytou chodbou s jeho bazény a wellness centrem TERME
VIVAT.

kód zájezdu: 845 + datum pobytu
29.03.-03.04. 23.05.-29.05. 25.07.-31.07. 12.09.-18.09. 24.09.-28.09. 11.10.-16.10. 16.11.-20.11.
Hotel Termal
1/2
6 – 12 let
12 – 15 let
3. osoba
1/1
Hotel Ajda
1/2
6 – 12 let
12 – 15 let
3. osoba
1/1
Hotel Vivat
1/2
4 – 10 let
10 – 14 let
1/3 Suite
1/1

–
–
–
–
–

13. 790,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
12. 590,- Kč
16. 990,- Kč

12. 990,- Kč
7. 990,- Kč
8. 990,- Kč
12. 390,- Kč
16. 990,- Kč

12. 990,- Kč
8. 590,- Kč
9. 990,- Kč
12. 390,- Kč
16. 990,- Kč

9. 990,- Kč
7. 990,- Kč
8. 990,- Kč
9. 590,- Kč
12. 990,- Kč

–
–
–
–
–

9. 990,- Kč
6. 990,- Kč
8. 590,- Kč
9. 190,- Kč
12. 990,- Kč

11. 590,- Kč
6. 990,- Kč
8. 990,- Kč
10. 590,- Kč
15. 590,- Kč

13. 990,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
12. 990,- Kč
17. 990,- Kč

–
–
–
–
–

13. 990,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
12. 990,- Kč
17. 990,- Kč

10. 990,- Kč
7. 990,- Kč
8. 990,- Kč
9. 590,- Kč
13. 590,- Kč

13. 990,- Kč
8. 990,- Kč
9. 990,- Kč
12. 990,- Kč
15. 990,- Kč

10. 990,- Kč
7. 590,- Kč
9. 590,- Kč
12. 590,- Kč
13. 990,- Kč

10. 590,- Kč
6. 590,- Kč
8. 990,- Kč
12. 990,- Kč
12. 990,- Kč

–
–
–
–
–

17. 990,- Kč
ZDARMA
10. 990,- Kč
19. 990,- Kč
19. 990,- Kč

–
–
–
–
–

8. 990,- Kč
6. 590,- Kč
7. 990,- Kč
10. 990,- Kč
10. 990,- Kč

12. 990,- Kč
7. 990,- Kč
9. 990,- Kč
15. 990,- Kč
15. 990,- Kč

–
–
–
–
–

Terme Vivat

lázeňské pobyty

Terme Vivat – venkovní bazény

Zdravotníci doporučují dovolenou
v Moravských Toplicích!
Ozdravný pobyt Vám pomůže od potíží
po prodělané nemoci Covid-19 a celkově posílí Vaše zdraví. Termální lázně
v Moravských Toplicích nabízejí vysokou
kvalitu hotelových služeb za výhodnou cenu
s neomezeným užíváním bazénů a saun
v možné kombinaci s péčí odborných lékařů!
Wellness hotelu Ajda

HOTELY AJDA A TERMAL
Naše cena obsahuje:
4× nebo 5× nebo 6× ubytování + polopenze, neomezený vstup do
hotelových vnitřních a venkovních bazénů a do saun (Termál: finská
sauna, Ajda: saunový svět několika saun), neomezený vstup do
termálního koupaliště Terme 3000, župan a osušky do termálů
(pro dospělé), WI-FI v pokoji, 2× denně cvičení v bazénu.
Volitelné příplatky:
Termal: balkon
150 Kč/os./den
oběd
420 Kč/os./den
dětská postýlka
250 Kč/den
Povinné poplatky v místě:
pobytová taxa
2 EUR/os./den
přihlašovací taxa
1 EUR/os./pobyt
HOTEL VIVAT
Naše cena obsahuje:
4× nebo 5× nebo 6× ubytování + polopenze, neomezený vstup do
Terme Vivat a hotelových saun, župan a osušky do termálů
(pro dospělé), WI-FI v pokoji.
Volitelné příplatky:
oběd
420 Kč/os./den
Povinné poplatky v místě:
pobytová taxa
2 EUR/os./den
přihlašovací taxa
1,50 EUR/os./pobyt
ODJEZDY: trasa A, S1 (viz str. 4)
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Maďarsko – BÜKFÜRDŐ:

Maďarsko – SÁRVÁR:

Oblíbený termální areál s 27 bazény!

Moderní termální areál pro všechny generace!

(Popis termálního areálu Bükfürdő a ubytování tohoto
autobusového zájezdu najdete na str. 39.)

(Popis termálního areálu Sárvár a ubytování
v hotelu Park Inn najdete na str. 38.)

-200 Kč
do 31.3.

-200 Kč
do 31.3.

info str. 5

info str. 5

Bükfürdő

Sárvár

Hotel Gold – wellness

lázeňské pobyty

Zárukou příjemného ozdravného pobytu s kvalitními službami
jsou TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ v Maďarsku. Léčivá voda
má teplotu 32 °C – 38 °C a pomáhá léčit všechny nemoci pohybového ústrojí, stavy po operacích a úrazech, gynekologické
potíže, chronické urologické potíže. Výborné výsledky účinků
této termální vody jsou prokázány při léčbě artrózy,
Bechtěrevovy nemoci, chronické artritidy, dny a revmatu.
Výborná je i pitná kúra, která pomáhá při zažívacích potížích,
při překyselení žaludku a doporučuje se jako účinná prevence.
Pobyt jsme pro Vás připravili v NEJOBLÍBENĚJŠÍM HOTELU
V BÜKFÜRDÖ: HOTEL RÉPCE GOLD, který je hotelovou chodbou
spojený přímo s termálním a lázeňským areálem. Na pokoji si
oblečete župan, sjedete výtahem a hned jste v termálech!
Další výhody jsou:

l rychlá dostupnost z ČR
l cena pobytu již obsahuje vstupné do lázní Bük

a zážitkového centra
l ZDARMA využívání hotelového Wellness ostrova

Hotel Park Inn

Nechte se hýčkat v komfortním HOTELU RESORT SPA PARK INN BY
RADISSON, vyhodnoceném jako nejlepší maďarský SPA hotel se
službami na světové úrovni. Leží přímo v srdci historického městečka
Sárvár a je spojený hotelovou chodbou přímo s atraktivním termálním
areálem. Užívat si můžete nejrozmanitější zážitkové, plavecké a léčivé bazény. Termální alkalická uhlovodíková voda pomáhá při celkové
regeneraci celého organismu, zejména pak při obtížích pohybového
aparátu a nemocích dýchacích cest. Zárukou spokojeného pobytu
jsou:

l rychlá přímá doprava pohodlnými autobusy
l 22 zážitkových, léčivých a plaveckých bazénů

s vodou teplou až 36 °C
l komfortní ubytování
l All inclusive – snídaně, oběd a večeře: bufet, dopolední

svačina, odpolední snack, ovoce, od 7:00 do 21:30 h.
neomezená konzumace nápojů (káva, čaj, točené víno,
pivo, voda a nealkoholické nápoje)

l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l fakultativně výlet do Köszcegu: architektonická klenotnice

Maďarska a město výborného vína (výhodné nákupy)
kód zájezdu: 880 + datum Vašeho pobytu

1/2
4 – 12 let
3. osoba

Répce Gold
11.05. - 15.05. 12.06. - 18.06. 15.08. - 21.08.
11. 590,- Kč
14. 590,- Kč
15. 990,- Kč
6. 490,- Kč
8. 990,- Kč
9. 490,- Kč
8. 990,- Kč
12. 590,- Kč
13. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 4× nebo 6× ubytování + polopenze, využití hotelového Wellness
ostrova (bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), 4denní nebo 6denní vstupné do termálního areálu
Bük a zážitkového centra, župan pro dospělé, účast na sportovních programech v hotelu, WI-FI.
jednolůžkový pokoj (hotel Répce Gold)
590 Kč/os./den
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
lázeňská taxa
2 EUR/os. od 18 let/den
vratná kauce za čipovou vstupenku
7 EUR/os.
ODJEZDY:
trasa C, S1 (viz str. 4)
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kód zájezdu: 870 + datum Vašeho pobytu
12.06. - 18.06.
15.08. - 21.08.

1/2

do 6 let

6 – 14 let

3. osoba

16. 990,- Kč
17. 590,- Kč

2. 990,- Kč
2. 990,- Kč

10. 990,- Kč
10. 990,- Kč

13. 990,- Kč
14. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 6× ubytování + all inclusive, vstupné do lázní a nového
lázeňského family komplexu (mimo sauny a fitness), župan pro dospělé, trezor, individuálně
ovladatelná klimatizace, WI-FI na pokoji.
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj
1.150 Kč/os./den/červen, 1.250 Kč/os./den/srpen
Služby placené v místě: lázeňská taxa
1,70 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY:
trasa C, S1 (viz str. 4)

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

spokojenváolená
do

Maďarsko – HEVÍZ:

Maďarsko – ZALAKAROS:

Největší přírodní termální jezero na světě,
kterému se připisují zázračné léčivé účinky!

Svět léčivé vody i zážitkových bazénů s 12 exkluzivními
2
atrakcemi s vodní plochou 333 m .

(Popis lázní Hevíz, ubytování v hotelích Palace a Bonvital
a v penzionu Aurora najdete na str. 41.)

(Popis termálního areálu Zalakaros a ubytování tohoto
autobusového zájezdu najdete na str. 40.)

-200 Kč

-200 Kč

Horké jezero Hevíz

do 31.3.

do 31.3.

info str. 5

info str. 5

„Lékař léčí, ale příroda uzdravuje“. Tak můžeme mluvit o hevízském
termálním jezeře, jehož hřejivá voda má blahodárné účinky na celý
lidský organismus. Obzvláště pomáhá lidem s poruchami pohybového ústrojí, nemocemi kloubů, ženám, které trpí gynekologickými
potížemi. Pitná kúra má léčivé účinky na zažívací ústrojí.
V jezeře se koupe celoročně. Teplota vody v něm téměř nikdy neklesá
pod cca 23 °C.
UBYTOVÁNÍ s polopenzí jsme pro vás připravili v komfortních
hotelích a v pěkném penzionu.

Pobyt jsme pro Vás připravili v V HOTELECH: HOTEL PARK INN
BY RADISSON & SPA a HOTEL FREYA, které jsou hotelovými
chodbami spojené přímo s termálním a lázeňským areálem
Granit. Na pokoji si oblečete župan, projdete vyhřívanou
chodbou a hned jste v termálech! Další výhody jsou:

l cena pobytů již obsahuje vstupné do lázní Granit Spa,

wellness a zážitkového centra
l bohatá a pestrá polopenze formou bufetu
Komfortní pokoj hotelu
Park Inn by Radisson Spa

l termální jezero s léčivou rašelinou uprostřed

zelené přírody napájené horkým pramenem,
jehož přítok je tak silný, že se voda v jezeře vymění
za pouhých 72 hodin
l ozdravné termální koupele přímo ve wellness
vašich hotelů
l Hevíz je vyhlášený kraj výborné gastronomie
a vinných sklípků

lázeňské pobyty

Granit – venkovní areál

Granit

kód zájezdu: 840 + datum Vašeho pobytu

26.06. - 01.07.

26.06. - 01.07.

Hotel Palace
1/2
6 – 12 let
3. osoba
11. 290,- Kč
7. 990,- Kč
9. 990,- Kč
Pension Aurora
Hotel Bonvital
1/2
1/2
9. 990,- Kč
12. 590,- Kč

Naše cena obsahuje:
Hotel Palace:
doprava autobusem, 5× ubytování + polopenze, využití Wellness centra (zážitkový bazén, vířivka,
sauny, parní kabina) a fitness, pronájem županu.
Pezion Aurora:
doprava autobusem, 5× ubytování+polopenze, trezor a WI-FI.
Hotel Bonvital:
doprava autobusem, 5× ubytování+polopenze, wellness centrum, fitness, pronájem županu, trezor, WI-FI.
Slevy a výhody:
dítě do 6 let/3.os./hotel Palace
2.990 Kč
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj/htl. Palace
550 Kč/os./den
vstupné k termálnímu jezeru/htl. Palace
cca 11 EUR/os./3 hod.
vstupné k termálnímu jezeru/htl. Bonvital
cca 11 EUR/os./3 hod.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
cca 2 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY:
trasa C, S1 (viz str. 4)

kód zájezdu: 890 + datum Vašeho pobytu
Hotel Freya
26.06. - 01.07.
1/2
do 4 let
do 6 let
6 – 18 let
4 – 12 let
3. osoba

10. 990,- Kč
2. 990,- Kč
–
–
7. 590,- Kč
8. 990,- Kč

Hotel Park Inn by Radisson & Spa
26.06. - 01.07.
13. 590,- Kč
–
2. 990,- Kč
9. 990,- Kč
–
11. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 5× ubytování + polopenze, klimatizace, vstupné do lázní
Granit Spa, wellness a zážitkového centra pro dospělé a děti, venkovní dětský svět, župan pro dospělé,
trezor, WI-FI.
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj/htl. Park Inn
950 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj/htl. Freya
400 Kč/os./den
stravování All inclusive/htl. Park Inn
370 Kč/os./den
Služby placené v místě: lázeňská taxa
cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY: trasa C, S1 (viz str. 4)
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Slovensko – PIEŠŤANY:

Maďarsko – EGER:

Fenomenální sirné bahenní zábaly,
jejichž výjimečné léčivé účinky uznává celý svět!

Historické Turecké lázně i moderní termální areál
s denním provozem až do 20:00 hod.!

(Popis lázní Piešťany, ubytování v hotelích Máj
a Splendid Ensana – část Eva/dříve Grand najdete na str. 35.)

-200 Kč

-200 Kč

do 31.3.

do 31.3.

info str. 5

info str. 5

Eger

Hotel Splendid-Eva
Hotel Korona

lázeňské pobyty

Termální LÁZNĚ PIEŠŤANY již více než 200 let pomáhají lidem
upevňovat zdraví. Díky výjimečným léčivým vlastnostem piešťanského léčivého bahna z teplého ramene řeky Váh jsou vyhledávány
lidmi z celého světa.
Pobyt si můžete zvolit v příjemném HOTELU MÁJ nebo se nechat
hýčkat přímo na Lázeňském ostrově v komfortním hotelu SPLENDID
ENSANA SPA – část Eva (dříve hotel Grand).

9 PROCEDUR V CENĚ POBYTU
SPLENDID ENSANA SPA:
Program "CHUŤ PIEŠŤAN"
6x ubytování s polopenzí, konzultace s lékařem, 9x procedura (2x termální koupel – zrkadlisko,
1x částečný bahenní zábal, 2x částečná klasická masáž, 1x hydroterapie/perličková koupel,
1x solná jeskyně/oxygenoterapie, 2x skupinový tělocvik), užívání venkovního a vnitřního bazénu,
fitness, WI-FI.

HOTEL MÁJ:
Program "MÁJ STANDARD"

Hotel Unicornis

Příjemný HOTEL UNICORNIS je oblíbený pro dobré služby a atraktivní
polohu. Leží v historickém centru barokního Egeru pouhých cca 350 m od
městského termálního areálu a obnovených Tureckých lázní. Hostům je
k dispozici recepce, restaurace a WELLNESS: jacuzzi, vířivka, finská
sauna, parní kabina, fitness, za poplatek masáže. Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované, moderně vybavené pokoje pro 2–4 osoby
mají koupelnu (sprcha/vana, WC, fén), TV/SAT, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Hotel je vyhlášený výbornou kuchyní!
Komfortní HOTEL KORONA je situovaný v zahradě asi 15 minut pěšky od
městského termálního areálu. Hoteloví hosté mohou užívat recepci, terasu
s grilem, restauraci, kavárnu, lobby bar a WELLNESS: plavecký bazén,
jacuzzi, zážitkový bazén, finská, infračervená a bio sauny, Hammam,
tepidárium, Kneippův chodník, za poplatek masáže. Příjemné chvíle
nabízí hotelový vinný sklípek a 220 let staré Národní muzeum vína.
Kategorie: 4*.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované, dobře vybavené dvoulůžkové pokoje mají
koupelnu (sprcha, WC, fén), TV/SAT, telefon, minibar, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bohatý bufet. Večeře – pestrý
bohatý bufet.
INDIKACE: Chronická kloubní onemocnění, revma, nemoci páteře, svalů
a šlach, nervového ústrojí, dna, cukrovka, lupenka, ekzémy, chronické
gynekologické záněty, celková regenerace organismu.

* MĚSTSKÝ TERMÁLNÍ AREÁL na ploše 50 ha s částí léčebnou,
rekreační (termální lázně) a zážitkovou:
● 50 m dlouhý plavecký bazén
● 7 bazénů s léčivou termální vodu teplou až 37 °C
(bazény se sirnatou nebo radonovou vodou napájené přímo z pramene)

6x ubytování s polopenzí, 5x oběd, welcome drink, vstupní lékařská prohlídka, 9x procedura: např.
1x bahenní zábal, 1x sedací koupel v zrkadlisku, 1x léčebná masáž, 1x oxygenoterapie/inhalace,
1x elektro/magnet/ultrazvuk, 4x terapeutické cvičení ve vodě/v tělocvičně), denně pitná kúra,
užívání vnitřního bazénu a fitness.

● zážitkový bazén pro dospělé s 27 vodními atrakcemi
● zážitkové bazény pro děti

* UNIKÁTNÍ HISTORICKÉ TURECKÉ LÁZNĚ
kód zájezdu: 820 + datum pobytu

14.08. - 20.08.

Unicornis
1/2 nebo 1/3
10. 990,- Kč

Korona
1/2
1/1
12. 590,- Kč
14. 990,- Kč

18.09. - 24.09.

10. 990,- Kč

12. 590,- Kč

kód zájezdu: 817 + datum pobytu

23.10. - 29.10.
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Splendid-Eva
1/2
1/1
15. 990,- Kč
19. 590,- Kč

Máj
1/2
1/1
13. 990,- Kč
16. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 6× ubytování + polopenze, 5× oběd, ozdravný program.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
cca 1,50 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY:
trasa D, S1 (viz str. 4)

14. 990, -Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 5× ubytování + polopenze, neomezené
vstupné do hotelového wellness centra, klimatizace, WI-FI.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
cca 1,50 EUR/os.
ODJEZDY:
trasa C, S1 (viz str. 4)

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!
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Slovensko – VEĽKÝ MEDER:

Slovensko – PODHÁJSKA:

Velký moderní termální areál otevřený
365 dní v roce každý den do 21 hodin!

Jedinečná slaná termální voda,
která uzdravila již tisíce lidí!

(Popis termálního areálu Veľký Meder a ubytování
v hotelu Thermal/Aqua najdete na str. 34.)

(Popis termálního areálu Podhájska a ubytování v hotelu
a chatách Borinka, apartmánech Andrejka najdete na str. 32 až 33.)

Termální koupaliště Matyáše Korvína

-200 Kč
do 31.3.

-200 Kč
do 31.3.
info str. 5

Podhájska

info str. 5

Aquamarin

THERMAL CORVINUS ve Veľkém Mederu patří mezi nejznámější
a nejoblíbenější slovenská termální koupaliště. Má 2 teplé léčivé
prameny, z nichž vyvěrá geotermální voda teplá 25 °C – 37 °C (u pramene až 72 °C), jejíž chemické složení má blahodárné účinky na
pohybové ústrojí, klouby a regenerační účinky na celkový organismus člověka.
Pobyty ve Veľkém Mederu mají v naší CK dlouholetou tradici mj. i pro
ubytování v těsné blízkosti termálního areálu v kvalitním HOTELU
THERMAL/AQUA. Naše klienty vždy těší:

l BOHATÁ POLOPENZE

švédské stoly, teplý bufet, ZDARMA nápoje k večeři
l PESTRÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

výlety do blízkého okolí
degustace krajových vín

TERMÁLNÉ KÚPALISKO PODHÁJSKA je raritou mezi slovenskými a maďarskými termály. Má slanou termální vodu, která je naprosto světovým unikátem! Její
léčebné účinky jsou široké a vysoce účinné, neboť se jedná o silně mineralizovanou termální vodu. Účinně pomáhá léčit všechna onemocnění pohybového aparátu, záněty průdušek a dýchacích cest a astma, dnu, gynekologické potíže, cévní nemoci, kožní onemocnění, lupénku a ekzémy,
stimuluje štítnou žlázu, pomáhá při alergiích, poúrazových a pooperačních stavech, regeneruje organismus po velké fyzické a psychické zátěži.
Máte-li rádi teplou vodu, pak se vydejte do Podhájské! Voda má u pramene až 83 °C. Nejléčivější je na jaře nebo na podzim a v zimě, kdy se
tolik neochlazuje (neředí) užitkovou vodou.
Nabízíme Vám UBYTOVÁNÍ S NEJLEPŠÍ POLOHOU V PODHÁJSKÉ!
Hotel a chaty Borinka leží přímo v termálním areálu, apartmány Andrejka v jeho bezprostřední blízkosti.

lázeňské pobyty

Rekreační bazén 50 m

Rekreační bazén 36 °C

Pobyty v Podhájské bývají rychle vyprodané.
Jsou jedinečné a výhodné pro:
l V CENĚ POBYTU NEOMEZENÉ VSTUPNÉ
do venkovního termálního areálu pro hosty hotelu Borinka
nebo chaty Borinka
l perfektní vybavenost termálního areálu včetně krytého wellness
centra Aquamarin, krytého plaveckého bazénu a zážitkového
venkovního aquaparku
l bohatá polopenze
l zajímavý doprovodný program a fakultativní výlety
kód zájezdu: 750 + datum Vašeho pobytu

Ozdravný balíček „40 minut zdraví“ již v ceně!
(částečná masáž zad nebo šíje,
teplý bahenní zábal zad, šálek čaje)
(Platí pro pobyty 5 nocí a více)

kód zájezdu: 830 + datum Vašeho pobytu
Hotel Thermal/Aqua
1/2 nebo 1/3
3 – 15 let
24.04. - 30.04.
19.06. - 24.06.
05.09. - 11.09.
26.10. - 30.10.

9. 990,- Kč
9. 490,- Kč
10. 490,- Kč
7. 990,- Kč

7. 590,- Kč
6. 690,- Kč
7. 590,- Kč
5. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 4× nebo 5× nebo 6× hotel + polopenze + nápojový bufet
v době snídaně a večeře, aperitiv v den příjezdu, ozdravný balíček "40 minut zdraví"/pouze pro pobyty
5 a více nocí a osoby +15 let.
Slevy a výhody:
dítě do 3 let
1.990 Kč
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj
450 Kč/den
župan
5 EUR/os./pobyt. Nelze pro děti.
Pozn.: Aktuální ceny vstupného do termálního areálu a jeho krytého relaxačního centra budou
uvedeny v závěrečných pokynech.
ODJEZDY: trasa D, S1 (viz str. 4)

Hotel / chaty Borinka
1/2 nebo 1/3
1/4 CH
29.03. - 03.04.
30.05. - 06.06.
20.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
12.09. - 19.09.

8. 990,- Kč
12. 990,- Kč
12. 990,- Kč
12. 990,- Kč
12. 990,- Kč

–
6. 990,- Kč
7. 590,- Kč
7. 990,- Kč
7. 590,- Kč

Apartmány Andrejka
1/2 nebo 1/3 3. os. do 10 let
–
5. 990,- Kč
5. 990,- Kč
5. 990,- Kč
5. 990,- Kč

–
3. 990,- Kč
3. 990,- Kč
3. 990,- Kč
3. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
Hotel Borinka: doprava autobusem, 5× nebo 7× ubytování + polopenze, vstupné/pobyt do venkovního
termálního areálu.
Chata hotelu Borinka: doprava autobusem, 7× nájem chaty, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní
prádlo, vstupné/pobyt do venkovního termálního areálu. Cena je uvedena za osobu ve 4lůžkové chatě
při obsazení chaty 4 osobami.
Apartmány Andrejka: doprava autobusem, 7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní
prádlo. Cena je uvedena za osobu v daném typu apartmánu.
Slevy a výhody:
dítě do 3 let bez nároku na služby
1.990 Kč
dítě do 10 let jako 3. osoba/htl. Borinka
–300 Kč/den z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 1lůžkový pokoj/htl. Borinka:
400 Kč/den
2lůžkový pokoj obsazený 1 os./htl. Borinka:
800 Kč/den
chata obsazená 3 os.:
700 Kč/os./pobyt
chata obsazená 2 os.:
1.200 Kč/os./pobyt
Služby placené v místě: pobytová taxa
0,50 EUR/os./den • trezor
1 EUR/pokoj/den
Pozn.: Pobytovou taxu neplatí osoby se ZTP a děti do 15 let.
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a pokoje jednolůžkové jsou na vyžádání.
ODJEZDY: trasa D, S1 (viz str. 4)
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SLOVENSKO
PODHÁJSKA

Podhájska

APARTMÁNY ANDREJKA

slovenské Mrtvé moře,
které uzdravilo již tisíce lidí!
„Šťastná“ obec PODHÁJSKA leží na jižním
Slovensku nedaleko Nových Zámků. Její štěstí
spočívá v termální vodě s blahodárným účinkem
na celý lidský organismus, která je světovým
unikátem.
Jde o slanou vodu z třetihorního moře, která je
silně mineralizovaná, a tím výjimečná. Její rozbor
a výsledky pobytů potvrdily, že má hlubší a trvalejší účinky než voda z Mrtvého moře.

Kuchyňský kout

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PODHÁJSKA

lázeňské pobyty

Termální areál je obklopen příjemnou zelení. Na ploše 12 ha se nachází 9 bazénů
s vodou o teplotě 26 °C – 38 °C: sedací bazén, dětský bazén, 2 rekreační bazény,
aquabazén s vodními atrakcemi, bazén s tobogánem, dětský bazén se skluzavkami,
plavecký bazén a bazén pro neplavce. V areálu koupaliště dále najdete relaxační
a rekondiční centrum (masáže, hydromasáže, sauna, solárium, kadeřnictví,
kosmetika, cukrárna a občerstvení), množství stánků a obchůdků se širokou
nabídkou občerstvení. Výhodou podhájského koupaliště je i výhodné vstupné!
Provoz termálního koupaliště v Podhájské je celoroční, v zimním období je
provozována jen vyhrazená část koupaliště. V době sanitární údržby se bude
pracovat tak, aby část bazénů byla vždy v provozu.
Vůbec nemusíte mít strach z nemocí z hromadného koupání, neboť voda
v léčebném bazénu je tak slaná a silně mineralizovaná, že bakterie ihned
likviduje a nedovoluje jejich množení.
INDIKACE

Slaná termální voda v Podhájské je naprostým světovým unikátem!

Léčivě působí na lidi trpícími záněty průdušek, nemocemi dýchacích cest nebo
astmatem. Ve vodě se vyskytuje lithium, které pomáhá při léčení dny, jodidy
stimulují štítnou žlázu, složky vápníku blahodárně působí na doléčení
zlomenin. Bolestivé stavy zmírňují přítomné bromidy. Tato termální voda se
také doporučuje lidem, které trápí přetrvávající bolesti zad, revma, cévní
nemoci, bolesti kloubů nebo nejrůznější alergie. Zastoupené sírany pomáhají
léčit nemoci kůže (lupénka a ekzémy).

MODERNÍ WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN, RELAXAČNÍ CENTRUM,
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A ZÁŽITKOVÝ AQUAPARK

Oblíbený zděný komplex apartmánů je situovaný pouhých
cca 100 m nad termálním koupalištěm. Představuje
čtyřpodlažní budovu, ve které je recepce a výtah. Možnost
parkování přímo u objektu zdarma.
UBYTOVÁNÍ – Dvou a třílůžkové pokoje vybavené kuchyňským koutem se základní sadou nádobí, ledničkou, vlastním
WC, sprchou, kabelovou TV a WI-FI. Na pokojích jsou připraveny lůžkoviny, které si hosté povlékají sami.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní. V areálu termálního koupaliště nebo
v jeho blízkosti se nachází mnoho restaurací nebo bufetů.
ZDRAVÍ A ODPOČINEK – Termální koupaliště Podhájska.
ZÁBAVA A SPORT – Terasa apartmánového domu Andrejka
s možností grilování, taneční večery v místních restauracích,
zábava a sport v termálním koupališti.

kód zájezdu: 78 + datum pobytu
1/2 nebo 1/3
03.05. - 18.10.

Aquamarin a léčivý bazén
Hydromasážní vana

Aquamarin – turecké lázně
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Bazén s léčivou vodou v zimě

4. 290,- Kč

1. 990,- Kč

7× nájem za osobu ve dvou nebo třílůžkovém pokoji,
spotřeba vody, plynu, elektrické energie, ložní prádlo.
dítě do 3 let
ZDARMA
Slevy a výhody:
30 Kč/os./noc u pobytů méně než 7 nocí
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě: pobytová taxa 0,50 EUR/os.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP
Pozn.:
Naše cena obsahuje:

Atraktivní zážitkové centrum Aquamarin nabízí: vnitřní bazénový svět (velký rekreační
bazén s vodními atrakcemi jako např divoká řeka, vířivka, vodopád, vodní bar, dětský
bazén), vitální svět s ledovým deštěm a přechodem přes různé teploty vody, turecké
lázně Hammam, rozmanité sauny (bio, finská,...), solní a bylinkové inhalace. Relaxační
centrum má bohatou nabídku relaxačních procedur včetně masáží. Součástí relaxačního centra je velký krytý plavecký bazén 20×10 m o teplotě 28 °C. Venkovní bazénový
svět s relaxačními bazény a bazény s teplou silně mineralizovanou termální vodou byl
v roce 2015 rozšířen o fantastický zážitkový aquapark s tobogány, různými skluzavkami a dětským vodním světem.
Aquapark

3 – 10 let

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 31

SLOVENSKO

ZDĚNÉ CHATY BORINKA

HOTEL BORINKA

Zděné chaty leží v zeleni
Ložnice má balkón

Hotel Borinka je obklopen zelení
Masáž

Termální koupaliště

V ceně již vstupné do venkovního areálu!

Pokoje jsou komfortní

V ceně již vstupné do venkovního areálu!

Účelně zařízené ZDĚNÉ patrové CHATY BORINKA leží přímo v areálu termálního koupaliště vedle hotelu Borinka.
UBYTOVÁNÍ – V přízemí je vybavená kuchyňka (lednička, elektrický
vařič) a koupelna se sprchovým koutem a WC, v patře se nachází
ložnice se 4 pevnými lůžky. Z ložnice je vstup na balkón. K dispozici
je rádio a TV. Parkování u chaty zdarma.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní. Možnost dokoupení polopenze nebo večeří.
Stravování je zajištěno v restauraci Jazmin (viz hotel Borinka).
AKTIVITY – Viz hotel Borinka.
Podhájska

lázeňské pobyty

Podhájska

spokojenváolená
do

Příjemný moderní HOTEL BORINKA se nachází přímo v areálu
termálního koupaliště Podhájska. Hotel je spojený prosklenou
chodbou s rekondičně-relaxačním centrem, wellness centrem
Aquamarin a krytým plaveckým bazénem. Touto chodbou se
vstupuje i do termálního areálu.
UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou se
sprchou a WC, TV, minibarem, rádiem, balkónem nebo terasou.
Za příplatek možný trezor.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze, která se podává v restauraci Jazmin,
těsně sousedící s hotelem Borinka. Snídaně: bohatý bufet.
Večeře: výběr z menu (polévka, výběr ze 3 menu). Restaurace je
vyhlášena výbornou kuchyní.
ZDRAVÍ A ODPOČINEK – Masáže, vodoléčba, vířivý (venkovní) bazén, solárium, sauna, fitness, kadeřnictví a kosmetika přímo v rekondičně-relaxačním centru, vnitřní plavecký bazén, venkovní bazény
s termální vodou.
ZÁBAVA A SPORT – Restaurace, hudební večer, grilování, zážitkový
aquapark s tobogány a skluzavkami, dětský svět, zahradní fitness.

...a zase nás všechny
Podhájska
postavila na nohy!
kód zájezdu: 752 + datum pobytu

kód zájezdu: 750 + datum pobytu

I.
II.
III.
04.01. - 01.05. 02.05. - 20.06. 20.06. - 12.09.
01.11. - 18.12. 12.09. - 31.10.
CH 1/2
CH 1/3
CH 1/4

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 31
5. 290,- Kč
6. 790,- Kč
9. 990,- Kč
4. 790,- Kč
6. 290,- Kč
7. 590,- Kč
4. 190,- Kč
5. 790,- Kč
5. 990,- Kč

5× (I.) nebo 7× (II., III.) ubytování za osobu, spotřeba vody, elektrické energie,
ložní prádlo, neomezené vstupné do venkovního termálního areálu.
snídaně (bufet)
270 Kč/os./den
150 Kč/do 10 let/den
večeře
320 Kč/os./den
230 Kč/do 10 let/den
polopenze
590 Kč/os./den
370 Kč/do 10 let/den
0,50 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
5 noclehů se týká termínů I. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské porce.
Pozn.:
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP.

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:

Léčivý bazén a wellness Aquamarin

I.
II.
III.
04.01. - 01.05. 02.05. - 20.06. 20.06. - 12.09.
01.11. - 18.12. 12.09. - 31.10.
Pobyty autobusovou dopravou viz str. 31
1/2
8. 990,- Kč
11. 590,- Kč
11. 990,- Kč
3. os. dítě do 10 let 5. 990,- Kč
7. 990,- Kč
8. 590,- Kč
3. osoba
7. 990,- Kč
10. 590,- Kč
11. 290,- Kč
5× (I.) nebo 7× (II., III.) ubytování + polopenze, vstupenka do venkovního
termálního areálu.
vnitřní bazén 3 EUR/os./hod. • jednolůžkový pokoj 400 Kč/den
dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou
800 Kč/den
0,50 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje s přistýlkou jsou na vyžádání.
Pozn.:
5 noclehů se týká termínů I. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské porce.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
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SLOVENSKO

Termální areál leží v zeleni

VEĽKÝ MEDER

Veľký Meder
Termální areál otevřený
365 dní v roce!

V Mederu je to báječné!

Velký krytý bazén

Termální koupaliště VEĽKÝ MEDER, obklopené 100 ha lesoparkem, leží cca 10 km od maďarských hranic a cca 65 km
od Bratislavy. Je otevřené po celý rok, i v době státních svátků. Termální voda je vhodná k léčbě bolestí kloubů, zad a svalů.

HOTEL THERMAL/AQUA

lázeňské pobyty

Hotel Aqua

Celý areál se rozkládá v krásném parku, kde jsou upravené travnaté
plochy ke slunění, sportovní hřiště, dětská hřiště, stánky s občerstvením a 9 bazénů s termální vodou o teplotě 26 °C – 40 °C:
italský bazén s tobogánem • sportovní plavecký bazén 50 m dlouhý
rekreační bazén s hydromasážními tryskami • plavecký bazén
• dětský bazén se zábavními prvky
• polokrytý sedací bazén s masážními tryskami
• atraktivní rodinný bazén s vodním hřištěm
V komplexu dále najdete sauny, masáže, perličkové koupele, bar,
cukrárnu, občerstvení, ...
Naše cena obsahuje: viz pobytové balíčky
Slevy a výhody:
děti do 3 let (jídlo, vstupenka do koupaliště, vanička)
ZDARMA
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj
450 Kč/den/Thermal, Aqua
přistýlka pro děti do 3 let na vyžádání
900 Kč/den
dětská přenosná postýlka pro děti do 3 let na vyžádání 300 Kč/den
oběd (PO-PÁ)
220 Kč/os./den, 160 Kč/3–15 let/den
Služby plac. v místě: pobytová taxa
1 EUR/os./den. Platí osoby starší 3 roků.
parkovné
3 EUR/auto/den
parkovné zdarma 01.01.–23.06./05.09.–22.12./"Zimní zážitek"/"Zimní mega relax"
Pozn.: Pokoje s přistýlkou jsou na vyžádání. Děti do 15 let nemají nárok na župan.
Pobyty v termínu 14.04.–19.04. na vyžádání.

kód zájezdu: 83 + datum pobytu
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Pobyty
autobusovou
dopravou
viz str. 31
3 NOCI
4 NOCI
5 NOCÍ
6 NOCÍ
7 NOCÍ

01.01.-15.04. / 30.10.-23.12.
ZIMNÍ MEGA RELAX
1/2 nebo 3.os.
6. 290,- Kč
7. 690,- Kč
9. 390,- Kč
10. 990,- Kč
12. 690,- Kč

3 - 15 let
4. 690,- Kč
5. 990,- Kč
7. 090,- Kč
8. 390,- Kč
9. 690,- Kč

v ceně

Restaurace

Moderní pokoje

Termální koupaliště Matyáše Korvína

NÁPOJE

Hotel Thermal
Komfortní pokoje

Rodinný HOTEL THERMAL a jeho nově vybudovaná část HOTEL AQUA se
nachází v těsné blízkosti termálního koupaliště. V hotelu je k dispozici lobby
bar + WI-FI, restaurace, salónek, letní terasa, dětské hřiště, hřiště na petang,
půjčovna kol (max. 4 ks).
UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené pokoje pro 2–4 osoby mají vlastní příslušenství, trezor, TV/SAT, telefon, WI-FI, ledničku, balkon nebo terasu. Ložní
prádlo je kvalitní, vhodné i pro alergiky. Některé pokoje mají bezbariérový
přístup. Některé pokoje jsou bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet + nealko nápoj, dezert.

VÝHODNÉ POBYTOVÉ BALÍČKY PRO VÁS!
Program "ZIMNÍ ZÁŽITEK": 3x nebo 4x nebo 5x nebo 6x nebo 7x hotel + polopenze –
bufet + neomezená konzumace nealko nápojů k večeři, dezert, 1x welcome drink, župan, 3x nebo
4x nebo 5x nebo 6x nebo 7x celodenní vstupenka na termální koupaliště.
BONUS: Zdarma parkování/hotelové parkoviště.
Program "ZIMNÍ MEGA RELAX": 3x nebo 4x nebo 5x nebo 6x nebo 7x hotel +
polopenze – bufet+ neomezená konzumace nealko nápojů k večeři, dezert, župan, 3x nebo 4x
nebo 5x nebo 6x nebo 7x celodenní vstupenka na termální koupaliště. ALL INCLUSIVE BALÍČEK
(Lobby bar 10:00–21:30: neomezená konzumace nápojů, snack občerstvení 10:00–17:00: koláče
sladké a slané, hot dog, dressing, ovoce.) BONUS: Zdarma parkování/hotelové parkoviště.
Program "HORKÉ LÉTO": 3x nebo 4x nebo 5x nebo 7x hotel + polopenze – bufet +
neomezená konzumace nealko nápojů k večeři, dezert, 1x welcome drink, župan, 3x nebo 4x nebo
5x nebo 7x celodenní vstupenka na termální koupaliště. ALL INCLUSIVE BALÍČEK (Lobby bar
10:00–21:30: neomezená konzumace nápojů, snack občerstvení 10:00–17:00: koláče sladké
a slané, hot dog, dressing, ovoce, nanuky.)

18.04.-24.06. / 05.09.-30.10.
ZIMNÍ ZÁ Ž ITEK
1/2 nebo 3.os.
6. 590,- Kč
8. 590,- Kč
9. 990,- Kč
11. 590,- Kč
13. 590,- Kč

24.06.-04.09.
HORKÉ LÉTO

3 - 15 let
4. 990,- Kč
6. 090,- Kč
6. 990,- Kč
8. 290,- Kč
9. 590,- Kč

1/2 nebo 3.os.
3 NOCI (ČT-NE)
4 NOCI (NE-ČT)
5 NOCÍ (NE-PÁ )
7 NOCÍ (NE-NE, ČT-ČT)

6. 990,- Kč
9. 290,- Kč
10. 590,- Kč
14. 390,- Kč

3 - 15 let
4. 990,- Kč
6. 290,- Kč
7. 290,- Kč
9. 590,- Kč

Piešťany

SLOVENSKO

Bahenní zábal

spokojenváolená
do
Hotel Splendid-Eva

Lázeňský ostrov

Elegantní termální lázně PIEŠŤANY leží na řece Váh v západní části Slovenska. Světového uznání se Piešťanům dostalo
za jedinečné výsledky v léčbě nemocí kůže, kloubů, svalů a vůbec pohybového aparátu, kterých dosahují i díky výjimečným
vlastnostem přírodních léčivých zdrojů. Místní sirné prameny dosahují teploty až 69 °C. Neobyčejně pozoruhodným
fenoménem je však samovolně se obnovující zásoba piešťanského LÉČIVÉHO BAHNA z teplého ramene řeky Váh. BAHENNÍ
ZÁBALY díky svýmm léčivým účinkům nemají obdoby nejen v Evropě, nýbrž na celém světě.
INDIKACE – záněty kloubů, chronické záněty a nemoci páteře, nervová onemocnění, nemoci pohybového aparátu, revma,
dna,cukrovka, osteoporóza, artróza, roztroušená skleróza, stavy po úrazech, nemoci z povolání.

Hotel MÁJ

Moderní HOTEL SPLENDID je situovaný přímo v největším evropském balneologickém centru BALNEA HEALTH SPA, které se nachází přímo na Lázeňském
ostrově. Skládá se ze dvou propojených hotelů: SPLENDID a EVA (dříve hotel
Grand). Má vyhřívaný vnitřní a venkovní bazén. Kategorie: 4*
UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje
kategorie "Standard" a "Comfort" (s klimatizací za příplatek) a "Apartmán"
(ložnice + denní místnost) jsou vybavené koupelnou (vana/sprcha, bidet, fén),
WC, TV/SAT, rádiem, telefonem, miniledničkou, trezorem, WI-FI a balkonem.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze nebo all inclusive. Snídaně:
bufet. Oběd/večeře: servírované menu + salátový bufet.

BALNEA HEALTH SPA – Moderní balneologické centrum, které je spojeno s hotelovým ubytováním, nabízí více než 60 léčebných a rehabilitačních procedur (masáže, bahenní zábaly, fyzioterapie,
individuální rehabilitace apod.). Dále tu je: recepce, lékařské a rehabilitační centrum, centrum
ergoterapie, několik druhů termálních koupelí (zrkadlisek) s různou teplotou vody, 2 termální
bazény, 2 rehabilitační bazény, 2 bazény na hydroterapii, relaxační bazén, prostorný bazén na
skupinový tělocvik a Aquabike, saunový svět, kosmetika, fitness.
"ZDRAVÍ V PIEŠŤANECH": a 6x hotel + plná penze + občerstvení po celý den v hotelu
nebo v jeho venkovní části (točené pivo a víno, nealkoholické nápoje), 2x zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal, 1x hydroterapie, 1x částečná klasická masáž, 1x parafínový zábal, lékařská konzultace.
BONUS: ZDARMA užívání bazénů a saun v hotelu Splendid, fitness, pitná kúra.
"POBYT ALL INCLUSIVE SPA": b 7x hotel + plná penze + občerstvení po celý den
v hotelu nebo v jeho venkovní části (točené pivo a víno, nealkoholické nápoje), 1x lékařská prohlídka,
2x zrkadlisko + suchý zábal, 1x bahenní zábal, 1x vodoléčba, 2x peloid na ruce (léčba kloubů ruky
s účinky bahna), 1x Aquabike, 10% sleva na nákup v obchodě Balnea centra, 10% sleva na další
procedury. BONUS: ZDARMA užívání bazénů a saun v hotelu Splendid, fitness.
"LÁZEŇSKÝ POBYT": c 7x hotel + plná penze + občerstvení po celý den v hotelu nebo
v jeho venkovní části (točené pivo a víno, nealkoholické nápoje), vstupní a výstupní lékařská prohlídka, 3x léčebná procedura/den dle doporučení lékaře, 3x aktivní rehabilitace (skupinový tělocvik/
fitness s trenérem). BONUS: ZDARMA užívání bazénů a saun v hotelu Splendid, fitness, pitná kúra.
kód zájezdu: 821 + datum pobytu a

b

c

lázeňské pobyty

SPLENDID Ensana Health Spa Hotel

Bezbariérový HOTEL MÁJ, oblíbený pro rozmanité kvalitní
služby, nabízí svým hostům celou řadu rehabilitačních a léčebných programů, krytý bazén (6× 10 m, teplota vody 30–33 °C)
s volným vstupem a příjemné prostředí rekreační části PiešťanySlňava, vzdálené od centra města cca 10 minut pěšky.
Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Pěkně zařízené pokoje "Comfort" pro 2 osoby
mají koupelnu se sprchou/vanou, WC, fén, TV/SAT, telefon,
lednici, trezor, ventilátor (v létě), župan (za příplatek), WI-FI
a balkon s křesílky a stolkem (jaro–podzim). Za příplatek prostornější
pokoje s možností přistýlky "Comfort plus" a "Junior Suite" s dvoulůžkovou ložnicí a rozkládacím gaučem pro max. 1 dospělou osobu
nebo 2 děti. Za příplatek klimatizace.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně: bufet.
Oběd/večeře: výběr z cca 6 menu.

"STANDARD": a 7x ubytování s polopenzí, uvítací drink, 1x vstupní lékařská prohlídka,
9x procedura dle doporučení lékaře, župan, WI-FI, bazén.
"KLASIK": b 7x ubytování s polopenzí, uvítací drink, 1x vstupní lékařská prohlídka, 14x procedura dle doporučení lékaře, župan, WI-FI, bazén.
"OPTIMAL": c 7x ubytování s polopenzí, uvítací drink, 1x vstupní lékařská prohlídka,
19x procedura dle doporučení lékaře, župan, WI-FI, bazén.

kód zájezdu: 82 + datum Vašeho pobytu
1/2

1/2 Standard/Eva 1/2 Standard/Eva 1/2 Standard/Eva
Pobyty autobusovou dopravou viz str. 30
12. 590,- Kč
13. 590,- Kč
13. 290,- Kč
14. 990,- Kč
13. 990,- Kč
15. 390,- Kč
14. 590,- Kč
16. 290,- Kč
16. 990,- Kč
18. 990,- Kč

01.01.-25.02.
26.02.-31.03. / 01.11.-22.12.
01.04.-30.04. / 23.12.-31.12.
01.05.-31.05. / 01.10.-31.10.
01.06.-30.09.

17. 590,- Kč
18. 990,- Kč
19. 590,- Kč
20. 590,- Kč
22. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 6× nebo 7× hotel + plná penze, ozdravný program.
Volitelné příplatky – jednolůžkový pokoj: 1.200 Kč/pokoj/den/01.01.–25.02.
1.300 Kč/pokoj/den/26.02.–31.03., 01.11.–22.12. • 1.500 Kč/pokoj/den/01.04.–30.04., 23.12.–31.12.
1.600 Kč/pokoj/den/01.05.–31.05., 01.10.–31.10. • 2.000 Kč/pokoj/den/01.06.–30.09.
24.12.
35 EUR/os. • 29.12., 30.12., 01.01.
20 EUR/os. • 31.12.
85 EUR/os.
Služby placené v místě: pobytová taxa: 1,50 EUR/os. od 18 let/den • parkoviště: 2 EUR/auto/den

a

1/2

b

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 30
9. 590,- Kč
10. 590,- Kč
01.02.-26.02. / 20.11.-17.12.
10. 990,- Kč
11. 590,- Kč
27.02.-23.04. / 23.10.-18.11.
11. 990,- Kč
12. 590,- Kč
24.04.-22.10. / 18.12.-31.12.

1/2

c

11. 990,- Kč
12. 590,- Kč
13. 590,- Kč

Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

7× hotel + polopenze, ozdravný program.
dítě do 3 let bez lůžka a stravy ZDARMA
jednolůžkový pokoj
280 Kč/pokoj/den/01.01.–26.02.,20.11.–17.12.
420 Kč/pokoj/den/27.02.–23.04.,23.10.–19.11.
550 Kč/pokoj/den/24.04.–22.10.,18.12.–31.12.
oběd
230 Kč/os./den, 160 Kč/dítě 3–12 let/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa
1,50 EUR/os. od 18 let/den
klimatizace
5 EUR/pokoj/den
Silvestr 31.12.
40 EUR/os.
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Terme 3000 – černá termální voda

SLOVINSKO

Moravske Toplice

ZDARMA

Terme 3000

pobyt dítě do 6

Termální koupaliště a léčebné lázně TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE jsou největším a jedním z nejmodernějších rekreačních
komplexů ve Slovinsku. Leží v severovýchodní části země mezi hranicemi s Rakouskem a Maďarskem v nejteplejší oblasti
Slovinska nazývané Prekmurje. Je to kraj, ve kterém se výborně jí a pije jedno z nejlepších bílých vín v Evropě vůbec. Navíc
jsou Moravske Toplice ze západočeských hranic dobře časově dostupné jako např. Piešťany či Podhájska.
INDIKACE – revmatismus, artróza, chronická zánětlivá revmatická onemocnění, pohybový aparát, pooperační stavy, nemoci
dýchacích cest, kožní nemoci, celková regenerace organismu.

TERME 3000

lázeňské pobyty

jsou obrovský moderní termální zážitkový aquapark a léčebné lázně. Na ploše více než 5.200 m2 tu najdete
17 vnitřních a venkovních bazénů, nejrůznější sauny, umělé řeky, vířivky a plno zážitkových atrakcí jako
jsou vodopády, skokanská věž, skluzavky s vizuálními a zvukovými efekty včetně speciálního tobogánu
s volným pádem. Termální voda v bazénech má teplotu 30 °C – 38 °C. Vyhledávaný je „černý bazén“
s naprosto unikátní horkou slanou černou vodou nasycenou natriumchloridkarbonátem.
Aquapark se rozkládá ve dvou patrech a krytou chodbou je propojený s hotely Termal, Ajda a Livada
Prestige. Léčebné lázně Thermalium tvoří samostatnou část areálu. Odborníci zde nabízejí léčebné metody
jako např. masáže, hydroterapie, elektroterapie, termoterapie, inhalace, akupunktura aj. Lidé sem jezdí
i na dlouhodobé léčebné kúry.
Rekreační komplex nabízí pestré aktivity (organizovanou turistiku, Nordic walking, jógu, cvičení ve vodě, animační programy,
18jamkové golfové hřiště, tenisové kurty, zážitkové hřiště pro malé děti, …) a komfortní ubytování: APARTMÁNY pro 3–5 osob, HOTELY
Livada Prestige, Ajda a Termal. Hotely jsou propojeny krytou chodbou přímo s aquparkem a lázněmi.
Každý hotel má své bazény (vnitřní a venkovní). V hotelu Ajda je saunový svět, v hotelu Livada Prestige centrum thajských masáží.
Hotel Ajda

Apartmány

Komfortní HOTEL AJDA vás přivítá
elegancí a přátelskou atmosférou.
Ubytování nabízí v komfortně zařízených klimatizovaných dvoulůžkových pokojích se sprchou, WC,
TV/SAT, minibarem, trezorem, WIFI. Pokoje Economy mají francouzské lůžko a balkon. Prostornější
dvoulůžkové pokoje Premium s balkonem mají možnost jedné přistýlky. Pro rodiny jsou připraveny
pokoje Family suite s možností
1 přistýlky (gauč) nebo 2 přistýlek
(patrová postel). Hotel má výtahy,
aperitiv bar. Kategorie: 4*.
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Oblíbený HOTEL TERMAL je situovaný přímo u spojovací chodby
s Terme 3000. Všechny pokoje
jsou klimatizované a komfortně
vybavené: koupelna (sprcha, vana,
WC), TV/SAT, minibar, WI-FI.
Dvoulůžkové pokoje Economy
jsou s francouzským lůžkem a balkonem. Dvoulůžkové pokoje Standard s manželským lůžkem nebo
oddělenými postelemi s možností
přistýlky pro dítě do 12 let. Balkon
za příplatek. Hotel má výtahy.
Kategorie: 4*.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně a večeře formou bohatého
rozmanitého bufetu, který nabízí
kvalitní a zdravé pokrmy místní
i mezinárodní kuchyně.

V příjemné zeleni stojí zděné nebo sroubené apartmány, které tvoří prekmurskou vesničku „PREKMURSKA VAS“ situovanou v bezprostřední
blízkosti hotelů Ajda, Termal a termálního koupaliště Terme 3000.
Luxusní moderní Superior APARTMÁNY AJDA jsou zařízené ve světlém přírodním dřevě, evokující příjemnou pohodu skandinávského
stylu. Každý apartmán má denní místnost s gaučem, TV/SAT, vybaveným kuchyňským koutem (varná deska, lednička, myčka a sada nádobí), terasu se zahradním nábytkem. V patře je ložnice s manželským
lůžkem a event. dalšími lůžky vhodnými pro děti. Kategorie: 4*.
Prostorné APARTMÁNY TROBENTICA v kategorii PREMIUM 3+1 mají
denní místnost s vybavených kuchyňským koutem, koupelnu (sprcha,
WC), terasu a dvě ložnice: 1× ložnice v přízemí, 1× ložnice v patře.
APARTMÁNY PRO 5 OSOB disponují v přízemí denní místností s vybaveným kuchyňským koutem, samostatným WC a terasou. V patře
jsou ložnice: (manželské lůžko), ložnice (manželské lůžko + přistýlka)
a koupelna (sprcha, WC).
STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo za příplatek polopenze:bufet, podávaná
v jedné z hotelových restaurací.
Oblíbené APARTMÁNY TROBENTICA 2+1 představují zděné s denní
místností, ve které je vybavený kuchyňský koutem s gaučem pro 3. osobu, TV/SAT, koupelnou (sprcha, WC), dvoulůžkovou ložnicí (francouzské lůžko), která je na galerii, terasou se zahradním nábytkem.
Kategorie: 3*.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet, podávaná v restauraci hotelu Termal.

Moravske Toplice
ZDARMA

spokojenváolená
do

SLOVINSKO

Apartmány Trobentica

Lázně SLOVINSKO
Vivat Terme

pobyt dítě do 6

TERMAL
1/2 Economy
1/2 Standard
1/1 Economy
dítě do 6 let v 1/1 Economy
1/2+1
do 12 let
12 – 15 let
AJDA
1/2B Economy
1/2+1B Premium
do 12 let
12 – 15 let
1/2B+1+1 Suite
do 12 let
12 – 15 let, 2. dítě do 12 let
3. osoba
1/1B Economy
APARTMÁNY
PREKMURSKA VAS
APARTMÁNY TROBENTICA
1/2
dítě do 12 let
Premium apartman 3+1
Apartman 5 osob
APARTMÁNY AJDA
Superior apartman 4

06.01.-21.04. 21.04.-01.05.
01.05.-07.07. 07.07.-25.08.
25.08.-06.10. 06.10.-24.11.
24.11.-22.12.
6. 990,- Kč
7. 590,- Kč
8. 990,- Kč
ZDARMA
8. 590,- Kč
ZDARMA
4. 990,- Kč

7. 590,- Kč
7. 990,- Kč
9. 590,- Kč
ZDARMA
8. 990,- Kč
ZDARMA
4. 990,- Kč

7. 990,- Kč
9. 590,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
11. 990,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
7. 990,- Kč
10. 590,- Kč
06.01.-22.04.
02.05.-08.07.
01.10.-21.10.

8. 490,- Kč
9. 990,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
12. 290,- Kč
ZDARMA
5. 990,- Kč
8. 990,- Kč
10. 990,- Kč
23.04.-01.05.
09.07.-30.09.
22.10.-01.11.

Komfortní moderní HOTEL VIVAT, situovaný v klidné zelené části lázní Moravske Toplice na
severovýchodě Slovinska, nabízí kvalitní relaxační i aktivní dovolenou. Hotelová část je
spojena krytou chodbou s lázeňským a wellness centrem TERME VIVAT. Kategorie: 4*Superior.
UBYTOVÁNÍ – Všechny komfortně a moderně vybavené pokoje mají klimatizaci, koupelnu
(sprcha nebo vana, WC, fén), LCD TV, telefon, minibar, trezor, WI-FI, terasu nebo francouzský
balkon. Hostům jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje, Suite pokoje, tj.dva vzájemně
propojené pokoje pro 2 – 4 osoby, mezonetová apartmá pro 4 – 5 osob v kategorii Clasic,
Suite, Deluxe, Prestige a Royal.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně a večeře formou bohatého a pestrého bufetu.
Venkovní bazény

lázeňské pobyty

kód zájezdu:
846 + datum pobytu

Vnitřní bazén

6. 690,- Kč 7. 290,- Kč
ZDARMA
ZDARMA
13. 990,- Kč 15. 690,- Kč
15. 990,- Kč 17. 990,- Kč
18. 990,- Kč 21. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
HOTELY: 3× ubytování + polopenze, neomezený vstup do hotelových vnitřních a venkovních bazénů a do saun (Termál: finská sauna,
Ajda: saunový svět několika saun), neomezený vstup do termálního
koupaliště Terme 3000, župan, WI-FI, 2× denně cvičení v bazénu.
APP TROBENTICA 1/2: 3× ubytování + polopenze, neomezený
vstup do vnitřních a venkovních bazénů a do sauny hotelu Termal,
neomezený vstup do termálního koupaliště Terme 3000, WI-FI,
2× denně cvičení v bazénu.
APP Premium 3+1, apartmán pro 5 osob, apartmán Ajda:
3× nájem daného typu apartmánu, ložní prádlo a ručníky,
neomezený vstup do vnitřních a venkovních bazénů a saun hotelu
Termal nebo Ajda, neomezený vstup do termálního koupaliště Terme
3000, župan, WI-FI, 2× denně cvičení v bazénu.
Pozn.: Ceny jsou uvedeny pro termíny neděle–čtvrtek.
Slevy a výhody:
venkovní parkoviště
ZDARMA
Volitelné příplatky:
pobyt v pátek–sobotu
150 Kč/os./den,
280 Kč/os. v jednolůžk. p./den
Termal: balkon
150 Kč/os./den
Ajda: dvoulůžkový pokoj Premium 250 Kč/os./den
Ajda: pokoj situovaný na bazén, golf 150 Kč/os./den
Apartmány: přistýlka
1.150 Kč/den
oběd
420 Kč/os./den
večeře
420 Kč
dětská postýlka
250 Kč/den/kategorie 3*,
300 Kč/den/kategorie 4*
domácí mazlíček
250–450 Kč/den
Služby placené v místě:
lázeňská taxa
2 EUR/os./den
registrační taxa
1 EUR/os./pobyt
apartmány – pronájem županu
2 EUR/os./den
garáž v hotelu Livada Prestige
5 EUR/auto/den

Gibanica – tradiční dezert z Prekmurje

Bazén s černou minerální vodou

TERME VIVAT

Hotelové moderní a lázeňské wellness centrum o rozloze 2.000 m²: venkovní rekreační bazén
(33 °C), venkovní plavecký 50 m dlouhý „olympijský“ bazén (26 °C), venkovní wellness bazén
(33 °C), dětský bazén (35 °C), krytý bazén (34 °C), bazén s černou termální vodou (39 °C), vířivý
bazén (37 °C), saunový svět s vnitřní a venkovní finskou saunou, parní saunou, termální saunou,
2 tematickým saunami, Kneippovou vodoléčbou.
Za poplatek: pestrá nabídka masáží včetně vyhlášené thajské masáže, solná terapie, manikúra,
pedikúra atd.
kód zájezdu: 8462 + datum pobytu

08.01. - 25.06.
27.08. - 17.12.
25.06. - 27.08.

1/2

CLASIC
4 – 10 let

10 – 14 let

1/2 nebo 1/3

SUITE
4 – 10 let

10 – 14 let

11. 590,- Kč

5. 990,- Kč

7. 990,- Kč

12. 990,- Kč

6. 590,- Kč

7. 590,- Kč

12. 590,- Kč

5. 990,- Kč

8. 990,- Kč

13. 990,- Kč

6. 990,- Kč

7. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 5× ubytování + polopenze, neomezený vstup do TERME VIVAT (v pátek a v sobotu až do 22:00 hod.),
celodenní užívání bazénů v den příjezdu/odjezdu, župan a ručník pro dospělé, klimatizace, WI-FI.
Slevy a výhody:
dítě do 4 let
ZDARMA
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj
420 Kč/pokoj/den
oběd
420 Kč/os./den
pokoj Prestige
690 Kč/pokoj/den
Povinné poplatky v místě: pobytová taxa
2 EUR/os./den
přihlašovací taxa
1 EUR/os./pobyt
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Sárvár

Termální lázně a zážitkové koupaliště
na světové úrovni
Relaxujte a užívejte teplou termální vodu ve fantastickém areálu o rozloze
více než 5.400 m2 s více než 3.600 m2 vodní plochy!
Po celý rok jsou otevřené: krytý léčebný bazén 30 °C, polokrytý bazén 36 °C,
polokrytý zážitkový bazén 33 °C, vodní školka 30 °C, wellness centrum, léčebné centrum, přímořská zahrada, exkluzivní odpočívárny, fitness, saunové říše.
Od jara do podzimu jsou v provozu: víceúčelový plavecký bazén, bazén
s vlnobitím, skluzavka, skákací prkno, terasy ke slunění, bazén pro batolata,
zážitkové bazény, různá hřiště.

• Termální areál je otevřený denně 08:00–22:00 hod.
• Osoby nad 62 let mají SLEVU 20 %

SÁRVÁR

Lázně SÁRVÁR, situované v západním Maďarsku pouhých cca 50 km od rakouských hranic, jsou ideálním místem ke strávení lázeňského pobytu
i rodinné dovolené! Po celý rok nabízí pobyty v moderním termálním areálu, který se stal vyhledávaným relaxačním centrem na světové úrovni.
INDIKACE – zásaditá hydrogenuhličitanová voda léčí: onemocnění páteře a kloubů, zánětlivá onemocnění pohybového ústrojí, revmatismus měkkých tkání,
uvolňování svalových křečí, pohmoždění svalů, gynekologická onemocnění, neplodnost, nemoci dýchacího ústrojí, záněty dýchacích cest, astma, pomáhá při
rehabilitaci po zraněních a úrazech, doléčení po neurologických onemocněních.

Hotel PARK INN****

Mobilní domky SÁRVÁR

lázeňské pobyty

Luxusní 4* HOTEL PARK INN je spojen krytou chodbou s lázeňským
komplexem a Wellness centrem, kde na hosty čeká množství vnitřních
a venkovních bazénů. Do centra Sárváru s historickými památkami se
dostanete pěšky během cca 5 minut. V hotelu jsou restaurace, bary,
cukrárna, kasino, herny, kulečník, stolní tenis, šipky, dětský klub,
půjčovna kol apod. Hotel má výtahy.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované moderně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky mají koupelnu (sprcha, WC, fén), TV/SAT, telefon,
radio, minibar, WI-FI, trezor, župan. Některé pokoje jsou s balkonem. Pro
čtyřčlenné rodiny s dětmi do 12 let doporučujeme rodinné pokoje, které
tvoří dva pokoje spojené dveřmi. K dispozici jsou i pokoje pro handicapované hosty.
STRAVOVÁNÍ – All inclusive: snídaně, oběd a večeře: bufet, odpolední
svačina, neomezená konzumace nápojů v době 7.00–21.30 hod. (voda, nealkoholické nápoje a džusy z automatu, ovocný, černý a zelený čaj, čepované
pivo, stolní víno).

Moderně a pohodlně zařízené MOBILNÍ DOMKY leží v kempu, který je přímo
propojený s areálem Léčebných a wellness lázní Sárvár. Mají plochu 24 m2
a nabízejí ubytování pro 2–6 osob.
UBYTOVÁNÍ – Vybavená kuchyně (plynový sporák, lednička s mrazicím
boxem, digestoř, nádobí pro 6 osob), obývací pokoj (přistýlky pro 2 osoby),
ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna (sprcha,
WC, umyvadlo), klimatizace, velká terasa (12 m2) se zahradním nábytkem,
WI-FI. Ložní prádlo zajištěno.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo možnost dokoupení snídaní a večeří.

ZDARMA
pobyt dítě do 6

kód zájezdu: 899 + datum

1/2
6 – 14 let
3. osoba
Pobyty autobusovou dopravou viz str. 28
03.01.-31.01.
2. 390,- Kč 1. 390,- Kč 1. 990,- Kč
01.04.-13.04. / 18.04.-30.04.
2. 490,- Kč 1. 490,- Kč 1. 990,- Kč
01.02.-10.03. / 15.03.-31.03.
2. 490,- Kč 1. 390,- Kč 1. 990,- Kč
01.12.-22.12.
01.05.-02.06. / 06.06.-14.06.
2. 590,- Kč 1. 390,- Kč 2. 190,- Kč
28.08.-20.10. / 01.11.-30.11.
11.03.-14.03. / 14.04.-17.04.
2. 690,- Kč 1. 490,- Kč 2. 190,- Kč
03.06.-05.06. / 15.06.-27.08.
21.10.-31.10. / 23.12.-31.12.

1/1
3. 190,- Kč
3. 390,- Kč
3. 490,- Kč
3. 790,- Kč
4. 190,- Kč

Naše cena obsahuje: 1× hotel + all inclusive, vstupné do lázní SPA a wellness centra (mimo saun), dětský
koutek s animačními programy 10.00–18.00 hod., župan, ručník, vysokorychlostní internet a WI-FI
na všech pokojích a veřejných místech, trezor na pokoji.
Slevy a výhody:
dítě do 6 let/3. os.
ZDARMA
Volitelné příplatky: rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti do 6 let):
1.960 Kč/pokoj/den
povinná slavnostní večeře na Silvestra
3.850 Kč/os. nad 14 let
1.950 Kč/dítě 6–14 let
Služby placené v místě: lázeňská taxa 1,70 EUR/os. od 18 let/den
parkování
6,50 EUR/auto/den, 12,50 EUR/auto/den při předběžné rezervaci
malé zvíře
13 EUR/den
Pozn.: Pobyty možné min. na 3 noci.
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kód zájezdu: 900 + datum pobytu
02.01.-11.03.
16.03.-01.04.
01.11.-22.12.

02.04.-13.04. / 19.04.-25.05.
30.05.-02.06. / 07.06.-23.06.
29.08.-24.09. / 29.09.-20.10.

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 28
MD pro 4–6 osob
3. 690,- Kč
4. 390,- Kč
MD pro 2–3 osoby
3. 290,- Kč
3. 790,- Kč

24.06.-28.08.
**

5. 590,- Kč
4. 890,- Kč

Naše cena obsahuje: 1× nájem mobilního domku, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní prádlo,
klimatizace, neomezený vstup do lázní SPA (mimo saun), koupaliště (v létě), fitness, užívání lehátek
v lázeňském areálu, účast na animačních programech v lázních, WI-FI.
Volitelné příplatky:
doprava autobusem 15.08.–21.08.
2.790 Kč/os.
Služby placené v místě:
snídaně v hotelu VitalMed
8,80 EUR/os./den, 4,40 EUR/dítě 6–12 let/den, 2,20 EUR/dítě 3–6 let/den
snídaně v hotelu Park Inn
18 EUR/os./den, 5,50 EUR/dítě 6–12 let/den, zdarma děti do 6 let
večeře v hotelu Park Inn
15 EUR/os./den, 10 EUR/dítě 6–12 let/den, zdarma děti do 6 let
o svátcích a prázdninách příplatek 3 EUR/os. od 6 let/den
(Ceny se mohou během roku měnit.)
večeře v hotelu Harmonia
13 EUR/os./den, 9 EUR/dítě 3–12 let/den
ručník
3 EUR/os. • lehátka/pláž
1.000 HUF + kauce 1.000 HUF
vratná kauce
30 EUR/mobilní domek/pobyt • úklid MH
30 EUR nebo vlastní
lázeňská taxa
cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
Pozn.: **Svátky 2022: 11.03.–15.03., 14.04.–18.04., 26.05.–29.05., 03.06.–06.06., 25.09.–28.09.,
21.10.–01.11., 23.12.–02.01.
Cena pobytů o svátcích a školních prázdninách: viz ceník **. Pobyty možné min. na 3 noci.

MAĎARSKO
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Termální areál Bük

Termální koupaliště a léčebné lázně BÜK jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní v Evropě. Rozkládají
se v západní části Maďarska v blízkosti hranice s Rakouskem. Svojí rozlohou jsou 2. největší v zemi a vybavením
slouží k dokonalému odpočinku všech věkových skupin.
Termální areál v Bükfürdő

Termální areál s 27 bazény

Répce Gold

lázeňské pobyty

Termální areál zaujímá plochu 14 ha, na kterých je umístěno 27 bazénů (11 bazénů krytých,
2
12 bazénů venkovních, 4 bazény polokryté) s celkovou vodní plochou 5.100 m . Léčivý pramen
má teplotu 58 °C a je mimořádně bohatý na železo, vápník a fluorit. Termální voda má teplotu
32 °C – 38 °C. V plaveckých bazénech se teplota vody pohybuje okolo 27 °C.
V areálu jsou kvalitní sportoviště (18-jamkové golfové hřiště, hřiště na volejbal, házenou,
atd.), dětská hřiště, zážitkové bazény a tobogány, plochy k opalování, výborné restaurace
nebo bufety s místními specialitami.

Apartmány NARCIS
Oblíbené APARTMÁNY NARCIS jsou situované v příjemném prostředí pouhých cca 250 m
od termálních lázní. Pro Vaši spokojenou
dovolenou jsou v blízkosti restaurace (cca
150 m), nákupní možnosti (cca 100 m),
autobusová zastávka (cca 200 m).
UBYTOVÁNÍ – Účelně zařízené apartmány
pro 2–3 osoby nebo rodiny (2+2) mají kuchyňský kout (lednička, varná deska, mikrovlnná trouba, kávovar), francouzské lůžko +
rozkládací pohovka pro 3. osobu nebo 2 menší děti, koupelnu (sprcha,WC), trezor, balkón
nebo terasu se zahradním nábytkem. Parkovací místo zajištěno.
STRAVOVÁNÍ – Vlastní.
16.03.-13.04. 21.04.-02.06. 14.04.-18.04.
01.11.-17.12. 07.06.-25.06. 03.06.-06.06.
28.08.-21.10. 26.06.-27.08.
22.10.-31.10.
4. 290,- Kč
5. 690,- Kč
5. 990,- Kč

4. 590,- Kč
6. 590,- Kč
6. 790,- Kč

Komfortní HOTEL RÉPCE GOLD je položený v klidném prostředí lázeňského areálu, se kterým je propojený vyhřívanou chodbou. Hotel má restauraci, bar,
fitness, stolní tenis, hřiště na volejbal nebo kopanou,
půjčovnu kol a hlídané parkoviště. Oblibě se těší HOTELOVÉ WELLNESS (sauna, parní lázeň, jacuzzi).
UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo hotelová apartmá
s koupelnou (sprcha nebo vana, WC), TV/SAT, minibar, WI-FI. Některé pokoje mají balkón. Klimatizace.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet. Výborná kuchyně.

Krytý léčebný bazén

kód zájezdu: 881 + datum pobytu
02.01.-24.02. 25.02.-30.06. 01.07.-31.08.
01.09.-22.12.

kód zájezdu: 896 + datum pobytu

APP 2
APP 3
APP 2+2

Hotel RÉPCE GOLD****

4. 990,- Kč
6. 990,- Kč
7. 290,- Kč

Naše cena obsahuje: 3× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu
a el. energie, pronájem ložního prádla, WI-FI.
Slevy a výhody: dítě do 3 let
ZDARMA
venkovní parkování u apartmánu
ZDARMA
Volitelné příplatky: ručník
3 EUR/os.
vstupenka do termál. areálu
cca 13 EUR/os.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
cca 2 EUR/os. +18 let/den
vratná kauce
50 EUR/apartmán

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 28
1/2
13. 490,- Kč 13. 990,- Kč 15. 590,- Kč
4 – 12 let
7. 690,- Kč 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč
3. osoba
9. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč
Naše cena obsahuje: 7× hotel + polopenze, 7denní vstupenka do
lázní (léčebná a venkovní část) a zážitkového centra, využívání
hotelového wellness ostrova (plavecký bazén, jacuzzi, whirlpool,
sauny, parní kabina, ledová sprcha), župan, internet na pokoji, účast
na sportovních, slavnostních a svátečních akcích hotelu, parkování.
Volitelné příplatky – pobyt v době svátků:
11.03.–15.03., 03.06.–06.06.: 550 Kč/os. ve dvoulůžkovém pok./den
650 Kč/os. v jednolůžkovém pok./den
14.04.–18.04.:
600 Kč/os. ve dvoulůžkovém pok./den
760 Kč/os. v jednolůžkovém pok./den
19.08.–23.08., 22.10.–01.11.: 250 Kč/os. ve dvoulůžkovém pok./den
390 Kč/os. v jednolůžkovém pok./den

Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj
590 Kč/den
Slevy a výhody: dítě do 4 let jako 3. os. v pokoji
ZDARMA
Služby placené v místě:
lázeňská taxa
2 EUR/os. od 18 let/den
Pozn.: U pobytů méně než 7 nocí, příplatek za pobyt v PÁ a v SO.
Info v CK. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
Svátky v roce 2022: 11.03.–15.03., 14.04.–18.04., 03.06.–06.06.,
19.08.–23.08., 22.10.–01.11.
V době svátků je možný pobyt s min. 3 nebo 4 noclehy.
Děti 3–12 let platí 50 % z příplatků.
Ostatní ceny a podmínky v CK.
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MAĎARSKO

Zalakaros

Gránit – zážitkové bazény

Malebné lázeňské městečko ZALAKAROS leží v jihozápadní části Maďarska asi 30 km od jezera Balaton. Od jara do
nejzazšího podzimu zdobí město barevné květinové záhony. Není proto náhodou, že Zalakaros získal ocenění
„Maďarské město květin“. Kromě zdravého prostředí zde najdete termální vodu bohatou na jod, brom, fosfor a síru.
INDIKACE – chronické revma a kloubní onemocnění, nemoci kůže, ženské choroby, nervové vyčerpání, únava a slabost.

Hotel PARK INN by Radisson Spa
ZDARMA
pobyt dítě do 6

SVĚT LÉČIVÉ VODY I ZÁŽITKOVÝCH BAZÉNŮ PRO VÁS!
Termální lázeňský areál Gránit v Zalakarosi je otevřený po celý rok. Léčivou vodou
a svými fantastickými atrakcemi přináší zdraví, potěšení, zábavu, odreagování i nevšední zážitky naprosto všem věkovým kategoriím. Milovníkům vody je tady na ploše
cca 12,5 ha k dispozici cca 5.000 m2 vodní plochy (z toho 1.500 m2 v kryté části) s 25 bazény s vodou o teplotě až 36 °C. Čekají na vás:
plavecké bazény, vodní masážní lehátka, divoká řeka, adrenalinový park nejrůznějších
skluzavek a tobogánů, fitness bazén, bazény se světelnými efekty, saunový svět apod.

lázeňské pobyty

Moderní komfortní HOTEL PARK INN BY RADISSON SPA je situovaný
cca 1 km od centra města. Propojení krytou chodbou s termálními
léčebnými i zážitkovými lázněmi Granit a bohaté vybavení: 2 restaurace,
Lobby&Lounge bar, kavárna, dětský koutek, kulečník, šipky, WI-FI
připojení v celém hotelu, vlastní parkoviště včetně podzemní garáže jsou
zárukou kvalitního odpočinku pro všechny věkové kategorie.
UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou moderně zařízené, mají sprchu/
vanu, WC, fén, LED TV s velkou obrazovkou, rádio, telefon, minibar,
trezor, individuálně nastavitelnou klimatizaci, WI-FI a balkon. Pro dospělé hosty je k dispozici župan a osuška do lázní.
Typy pokojů: Dvoulůžkové pokoje „Standard“ s možností jedné přistýlky,
„apartmány“ pro 2–4 osoby s dvoulůžkovou ložnicí a rozkládacím gaučem pro
max. 2 osoby vhodné pro rodiny s dětmi a rodinné propojené pokoje „Suite“
pro 4–5 osob.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze – bufet. Nebo All inclusive (za příplatek): snídaně,
oběd a večeře: bufet, odpolední svačina, neomezená konzumace nápojů
v době 7.00–21.30 hod. (voda, nealkoholické nápoje a džusy z automatu, čaj,
čepované pivo, stolní víno). Bohatá a pestrá nabídka tradiční maďarské
kuchyně i mezinárodní speciality, vegetariánská a zdravá jídla, dětský koutek
s oblíbenými jídly pro děti. Možnost předem domluvit upravené stravování pro
hosty s alergiemi a různými intolerancemi.

kód zájezdu: 893 + datum pobytu
1/2
6 – 18 let
3. osoba
1/1
Pobyty autobusovou dopravou viz str. 29
02.01.-31.01. / 01.03.-10.03.
15.03.-13.04. / 18.04.-30.04.
1. 890,- Kč 1. 090,- Kč 1. 490,- Kč 2. 790,- Kč
01.11.-22.12.
01.02.-28.02. / 01.05.-02.06.
1. 990,- Kč 1. 190,- Kč 1. 590,- Kč 2. 990,- Kč
06.06.-14.06. / 28.08.-20.10.
11.03.-14.03. / 14.04.-17.04.
03.06.-05.06. / 15.06.-27.08.
2. 190,- Kč 1. 290,- Kč 1. 590,- Kč 3. 190,- Kč
21.10.-31.10. / 23.12.-31.12.
Naše cena obsahuje: 1× hotel + polopenze, pronájem županu a osušky (pro dospělé), trezor, WI-FI, denní
vstup do léčebné části a zážitkové části termálního areálu Granit, vstupné na pláž a koupaliště s vlnobitím
a dalšími bazény a zážitkovými atrakcemi v termínu 01.05.–30.09., vstupné do fitness místnosti.
Slevy a výhody:
dítě do 6 let
ZDARMA (jako 3. osoba)
Volitelné příplatky:
rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti do 6 let)
2.090 Kč/pokoj/den
All inclusive
380 Kč/os. nad 18 let/den, 180 Kč/os. 6–18 let/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa
cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
parkování
6 EUR/auto/den • domácí zvíře
12 EUR/den. Na vyžádání.
Povinné příplatky:
pobyty v PÁ a SO
100 Kč/os./den. Platí 1. a 2. osoba v pokoji.
(V termínech: 01.02.–28.02., 01.05.–02.06., 06.06.–14.06., 28.08.–20.10.)
Pozn.:
Svátky a prázdniny v r. 2022: 01.01.–02.01., 11.03.–14.03., 14.04.–17.04.,
03.06.–05.06., 21.10.–31.10., 23.12.–31.12.
Pobyty možné min. na 3 noci.
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Hotel FREYA*** a Granit

HOTEL FREYA leží uprostřed parku blízko centra města. Jeho jedinečností je
speciální spojení s lázeňským centrem Granit. Stačí si vzít na pokoji koupací
plášť, sjet výtahem do recepce hotelu a krytou vyhřívanou chodbou projít
přímo do lázeňského centra. Hostům je k dispozici kavárna, bar, restaurace,
kadeřník, kosmetika. Hotel má výtah.
UBYTOVÁNÍ – Oblíbený hotel Freya nabízí účelně zařízené klimatizované
pokoje s koupelnou (vanou), WC, TV/SAT, minibarem, trezorem, telefonem
s přímou volbou, WI-FI a balkonem.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Ojediněle mimo
sezónu servírované menu.

kód zájezdu: 892 + datum pobytu
Cenu Vašeho pobytu Vám s hotelem Freya rádi připravíme
na Vámi vybraný termín, počet osob a jejich věk.
• ZDARMA pobyt pro dítě do 4 let •
• SLEVA pro dítě 4–12 let •
jako 3. osoba v pokoji
V ceně pobytu: ubytování + polopenze-bufet, vstupné do termálních lázní Granit (sedací bazén s teplotou
vody 34–36 °C, venkovní koupaliště a bazén s vlnobitím, skluzavkový park) a zážitkového centra pro děti
a dospělé, venkovní dětský svět, župan pro dospělé, trezor, WI-FI.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
1,70 EUR/os. od 18 let/den
parkování
cca 2 EUR/auto/den

Hevíz

ZDARMA

MAĎARSKO

pobyt dítě 4–6
Jezerní promenáda

spokojenváolená
do

Blahodárná rašelina

Léčivé jezero Hevíz

Město HEVÍZ leží cca 7 km od severozápadního břehu Balatonu. Získá si vás svojí mondénní promenádou s obchody, kavárnami,
typickými čardami i rodinnými vinnými sklípky. Hevíz je jedním z nejvýznamnějších lázeňských středisek v Maďarsku. Pyšní se
největším jezerem s horkou vodou v Evropě. Jezero má koryto s rašelinovým dnem, a to z něj dělá naprostou světovou raritu.
INDIKACE – kloubová a revmatická onemocnění, nemoci pohybového ústrojí a páteře, onemocnění meziobratlových destiček,
gynekologická onemocnění, nemoci kůže, poruchy metabolismu (cukrovka, dna obezita). Jako pitná kúra pomáhá při léčení
poruch zažívacího systému a poklesu dásní.

NEJVĚTŠÍ LÉČIVÉ TERMÁLNÍ JEZERO NA SVĚTĚ
Termální jezero v Hevízu je největším biologicky aktivním přírodním jezerem s léčivou termální vodou na světě. Je obklopeno asi 50ha lesem, který zaručuje příjemné
čisté mikroklima. Teplota vody jezera je výsledkem smíšení studených a teplých pramenů vyvěrajících z hloubky země. V létě je to cca 33 – 36 °C, v zimě 22 – 26 °C.
Pramen, vyvěrající z jezerní jeskyně, poskytuje cca 86 miliónů litrů vody denně, takže se voda v jezeře úplně vymění každých 72 hodin. Proto je jezero stále tak čisté.

Hotel BONVITAL****Sup

Elegantní HOTEL PALACE se nachází v centru města na pěší zóně, přibližně 300 metrů od termálního jezera. V hotelu je restaurace, kavárna, terasa, WI-FI (v celém objektu) a výtah. Hosté mohou
zdarma využívat hotelové WELLNESS CENTRUM
(krytý bazén, vířivka, finská sauna, bioaromasauna, parní kabina). Kategorie: 4*.
UBYTOVÁNÍ – Pohodlně vybavené pokoje mají
koupelnu se sprchou, WC, fén, TV, telefon, trezor,
minibar, individuálně nastavitelnou klimatizaci.
Jen některé pokoje jsou s balkonem.
Ubytovat se můžete ve dvoulůžkových pokojích
„Standard“ s možností přistýlky pouze pro dítě
nebo v apartmá s dvoulůžkovou ložnicí a obývacím pokojem s rozkládacím gaučem.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet.

Komfortní BONVITAL WELLNESS & GASTRO
HOTEL HÉVÍZ leží v centru města pouhých cca
100 m od termálního jezera. Svým hostům nabízí
vlastní WELLNESS CENTRUM (bazén s rotopedem, vířivka, saunový svět, solná kabina, tropická
sprcha, fitness). V hotelu jsou: recepce, bistro, restaurace, která nabízí kulinářské zážitky, půjčovnu kol a holí Nordic walking, výtah a parkoviště.
Hotel přijímá hosty starší 14 let.
Kategorie: 4* Superior.
UBYTOVÁNÍ – Komfortně vybavené dvoulůžkové
pokoje kategorie Standard, Deluxe s balkonem,
Executive (možnost přistýlky) s balkonem jsou klimatizované a vybavené koupelnou se sprchou,
WC, LCD TV, telefonem, minibarem, WI-FI a županem.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet.
Večeře – bufet nebo menu.

kód zájezdu: 844 + datum pobytu
02.01.-31.03. 01.04.-16.06. 17.06.-10.07.
01.11.-23.12. 01.10.-31.10. 01.09.-30.09.
Pobyty autobusovou dopravou viz str. 29
1/2
5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 8. 290,- Kč
6–12 let
3. 990,- Kč 3. 990,- Kč 3. 990,- Kč
1/2W3
6. 090,- Kč 6. 990,- Kč 8. 590,- Kč
1/2LK7
15. 090,- Kč 16. 590,- Kč 16. 590,- Kč
Naše cena obsahuje: 3× hotel + polopenze, využití Wellness centra
a fitness, župan, trezor a WI-FI. W3=Wellness balíček 3 noci: 3× hotel
+ polopenze, využití Wellness centra, 1× vstup k termálnímu jezeru,
1× masáž hlavy a šíje (dámy), 1× masáž zad (páni), župan, trezor
a WI-FI. NELZE 01.08.–31.08. LK7=Léčebná kúra 7 nocí: 7× hotel +
polopenze, využití Wellness centra, 2× vstup k termálnímu jezeru,
1× lékařská prohlídka, 6 procedur, župan, trezor a WI-FI.
Slevy a výhody: dítě do 6 let/3. os.: ZDARMA
Volitelné příplatky: apartmán: 590 Kč/apartmán/den
jednolůžkový pokoj: 590 Kč/den, 500 Kč/den/LK7
Povinné příplatky: příplatek v pátek a sobotu:
180 Kč/os./den/03.01.–31.03., 01.11.–23.12.
240 Kč/os./den/01.04.–16.06., 01.10.–31.10.
Služby plac. v místě: lázeňská taxa cca 1,90 EUR/os. od 18 let/den
vstupné k termálnímu jezeru 11–12 EUR/os./3 hodiny
Pozn.: Ceny pobytů o svátcích a prázdninách za příplatek (neplatí pro
pobyt LK7): 11.03.–15.03., 14.04.–19.04., 29.04.–01.05., 03.06.–06.06.,
11.07.–31.07., 19.08.–21.08., 21.10.–01.11, 24.12.–02.01.

Příjemný zrenovovaný PENZION AURORA,
situovaný v srdci Hevízu, je od termálního jezera vzdálený cca 200 metrů. Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované dvoulůžkové
pokoje, mají koupelnu se sprchou, WC, TV,
ledničku, trezor a balkon.
V sesterském penzionu, vzdáleném od Aurory
cca 350 m, jsou k dispozici klimatizovaná dvoulůžková apartmá s kuchyňským koutem a balkonem. Pro rodiny s dětmi nabízejí dva propojené
pokoje Suite.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Za příplatek večeře: menu.

kód zájezdu: 843 + datum pobytu
1/2

Apartmán pro 4 osoby

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 29
02.01.-23.12. 3. 990,- Kč
20. 990,- Kč

kód zájezdu: 8441 + datum pobytu
1/2 Standard 1/2 Executive 3.os./Executive
Pobyty autobusovou dopravou viz str. 29

02.01.-31.01. (I.)
01.10.-23.12. (I.)
01.04.-23.06. (II.)
24.06.-30.09. (III.)
Svátky (IV.)

Penzion AURORA
lázeňské pobyty

Hotel PALACE****

6. 590,- Kč

7. 390,- Kč

6. 590,- Kč

6. 790,- Kč
7. 390,- Kč
7. 990,- Kč

7. 590,- Kč
8. 290,- Kč
8. 990,- Kč

6. 790,- Kč
7. 390,- Kč
7. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
3× hotel + polopenze, hotelové wellness centrum, župan, trezor
a WI-FI.
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj/Standard
990 Kč/den/I., 1.050 Kč/den/II.,
1.350 Kč/den/III., IV.
dvoulůžkový pokoj Deluxe
150 Kč/os./den v pokoji Standard
Služby placené v místě:
lázeňská taxa
cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
domácí mazlíček
13 EUR/den
parkování
6 EUR/auto/den
Svátky v roce 2022: 11.03.–15.03., 15.04.–18.04., 03.06.–06.06.,
28.10.–01.11., 24.12.–27.12.

Naše cena obsahuje: 3× penzion + snídaně, trezor a WI-FI.
Apartmán pro 4 osoby: 3× nájem apartmánu pro 4 osoby včetně
snídaně, spotřeba vody, plynu, el. energie.
Slevy a výhody:
dítě do 5 let/3. os.
ZDARMA
Volitelné příplatky:
večeře
200 Kč/os./den
Služby placené v místě:
lázeňská taxa
cca 2 EUR/os. od 18 let/den
parkování
cca 14 EUR/auto/den. Počet míst omezen.
cca 5.000 HUF/auto/den
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ČECHY

Radonová koupel

Jáchymov

Lázeňské centrum Agricola

Lázeňské centrum AGRICOLA
Lázeňské městečko JÁCHYMOV, vklíněno do lesnaté přírody Krušných hor, leží asi
20 km od Karlových Varů. Lázně Jáchymov jsou známy svou tradicí a léčebným
účinkem radonové vody, kterou si lázně samy "těží". Jedná se o unikátní léčbu,
oceňovanou v celém světě, neboť radonová voda je velmi šetrná a nezatěžuje lidský
organismus. Kromě vyhlášené medicínské péče se tu dbá na vysokou úroveň
ubytovacích a stravovacích služeb. Ozdravný pobyt můžete spojit s příjemným
poznáváním česko-neměcké části Krušných hor/UNESCO.
INDIKACE – nemoci pohybového ústrojí, nervové nemoci, kožní nemoci, nemoci
oběhového ústrojí, vylepšují stavy u nemocných cukrovkou a dnou, léčení po
úrazech a operacích, specialisté na léčbu Bechtěrevovy choroby.

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY
AQUACENTRUM:
• bazén se dvěma plaveckými drahami/25 m
• malý bazén ke cvičení
• vířivky • Kneippův chodník
• dětský bazén s vodopádem • tobogán
UNIKÁTNÍ MODERNÍ SAUNOVÝ DŮL
SOLNÁ JESKYNĚ
KAVÁRNA
PÍSEČNÁ PLÁŽ A SLUNEČNÍ LOUKA

Hotel ASTORIA

Hotel BĚHOUNEK

Hotel RADIUM PALACE

V centru jáchymovské lázeňské čtvrti
stojí přitažlivý neoklasicistní HOTEL
ASTORIA***. Představuje moderní hotelový komplex s dobře zařízenými
pokoji. Lázeňské a wellness služby se
poskytují v sousedním lázeňském centru Agricola (cca 50 m). Hotel má výtah a moderní restauraci U vodopádu.
UBYTOVÁNÍ – Pokoje kategorie I.A,
I.A Plus a Apartmá mají koupelnu, WC,
TV/SAT, telefon, minibar, trezor, zdarma WI-FI. Župan na vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná
penze – bufet.

Komfortní HOTEL BĚHOUNEK***Sup,
dominanta Jáchymova, leží ve svahu
nad jáchymovským údolím. Je vyhledávaný pro svoje kvalitní služby, prostornost a výhodu všech služeb pod jednou
střechou. Pro ubytované hosty je zdarma rehabilitační bazén, Kneippův
chodník, whirlpool (denně 60 minut ve
vyhrazeném čase dle volné kapacity), za
poplatek finská sauna.
UBYTOVÁNÍ – V komfortně zařízených pokojích s balkónem kategorie
I.A Plus, Superior a Apartmá jsou:
koupelna, WC, fén, TV/SAT, telefon,
minibar, trezor, WI-FI zdarma. Župan
na vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná
penze – bufet.

Luxusní HOTEL RADIUM PALACE****,
situovaný uprostřed zeleně, představuje
impozantní neoklasicistní palác ve vídeňském stylu s balustrádami a krytou
kolonádou. Již v době svého vzniku
patřil mezi nejlepší lázeňské hotely
v Evropě. Hotel poskytuje komplexní
lázeňské služby vysoké kvality. Hoteloví hosté užívají zdarma rehabilitační
bazén, Kneippův chodník, whirlpool,
parní saunu, suchou saunu a infrasaunu
(denně 90 minut ve vyhrazeném čase
dle volné kapacity).
UBYTOVÁNÍ – Pokoje kategorie I.A,
Junior Suite, Superior, Superiur Plus,
Suite jsou vybaveny koupelnou, WC,
fén, TV/SAT, telefon, minibar, trezor,
WI-FI zdarma, župan.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná
penze – bufet. Při ubytování v pokojích
kategorie Superior Plus nebo Suite se
obědy a večeře podávají formou á la
carte v Modré restauraci.

lázeňské pobyty

Komplex CURIE

Přímo v centru Jáchymova je situovaný moderní lázeňský KOMPLEX
CURIE***, který tvoří lázeňské
domy „Praha–Curie–Elektra“. Jednotlivé domy jsou propojené bezbariérovým koridorem, takže hosté
mohou čerpat všechny lázeňské
služby pod jednou střechou.
UBYTOVÁNÍ – Pokoje kategorie
I.A, Suite mají koupelnu, WC,
TV/SAT, telefon, minibar, trezor,
WI-FI zdarma, župan na vyžádání zdarma.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná
penze – bufet.

"LÁZEŇSKÉ MINIMUM": a 1x bylinková koupel,
1x částečná klasická masáž, 1x saunový důl a bazén (90 minut
v lázeňském centru Agricola). Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, ozdravný program.
"LÁZEŇSKÝ RELAX": b 1x radonová koupel, 1x částečná masáž klasická, 1x oxygenoterapie, 1x solná jeskyně
(45 minut v lázeňském centru Agricola). Naše cena obsahuje:
3x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

"PRO ZDRAVÝ POHYB": f 1x konzultace s fyzioterapeutem, 1x radonová koupel, 1x podvodní masáž (celková),
1x suchá uhličitá koupel – plynná, 2x částečná klasická masáž,
2x skupinový tělocvik, 2x skupinový tělocvik v bazénu, 1x solná
jeskyně (45 minut v lázeňském centru Agricola), praktická
příručka Cvičení pro zdraví s jednoduchými cviky pro zlepšení
kondice, 1x Vincentka (lahev 0,7 l). Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.

"RELAXAČNÍ TÝDEN": c 1x radonová koupel, 1x perličková koupel, 1x bylinková koupel, 1x částečná klasická masáž,
1x suchá uhličitá koupel – plynná, 1x parafínový zábal rukou.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí, ozdravný kód zájezdu: 951 + datum pobytu
program.
"TÝDEN NA HORÁCH": d 1x perličková koupel,
1x bylinková koupel, 2x částečná klasická masáž, 1x saunový důl
a bazén (90 minut v lázeňském centru Agricola), 1x fitness (60
minut v lázeňském centru Agricola), 5x bazén (60 minut
v lázeňském centru Agricola), zdarma zapůjčení holí pro nordic
walking. Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí,
ozdravný program.
"KÚRA NA ZKOUŠKU": e 1x konzultace s lékařem,
3x radonová koupel, 2x přísadová koupel se zábalem, 1x uhličitá
koupel se zábalem, 2x suchá uhličitá koupel – plynná, 2x částečná klasická masáž, 1x parafínový zábal rukou, 2x oxygenoterapie, 1x skupinový tělocvik, 1x Vincentka (lahev 0,7 l).
Naše cena obsahuje:
42 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.

01.01. - 18.12.
01.01. - 18.12.
01.01. - 18.12.
01.01. - 18.12.
01.01. - 14.04.
16.11. - 18.12.
15.04. - 15.11.
19.12. - 02.01.
01.01. - 14.04.
16.11. - 18.12.
15.04. - 15.11.
19.12. - 02.01.

a
b
c
d

Astoria***
1/2
1/1
3. 890,- Kč 4. 690,- Kč
5. 090,- Kč 6. 290,- Kč
9. 790,- Kč 11. 990,- Kč
9. 990,- Kč 12. 290,- Kč

Slevy a výhody pro Vás: 12% sleva pro pojištěnce VZP, ZP MVČR,
VOZP, OZP, ZPŠ, ČPZP/Kúra na zkoušku, Pro zdravý pohyb.
Volitelné příplatky: oběd
200 Kč/bufet/os./den, 100 Kč/os./dítě do 12 let/den
260 Kč/á la carte/os./den/Radium Palace/pokoje Superior Plus, Suite
Služby placené v místě: lázeňská taxa*
35 Kč/os./den
parkování 80 Kč/auto/den, 40 Kč/auto/den/držitel průkazu ZTP
zdarma parkování pro držitele průkazu ZTP/P
* Osvobozeni od lázeňské taxy jsou osoby mladší 18 let, nevidomé
osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.

Běhounek***
1/2
1/1
4. 690,- Kč 6. 090,- Kč
6. 390,- Kč 8. 690,- Kč
12. 590,- Kč 16. 190,- Kč
12. 590,- Kč 16. 490,- Kč

Radium Palace****
1/2
1/1
5. 390,- Kč 7. 190,- Kč
7. 490,- Kč 9. 990,- Kč
14. 690,- Kč 19. 890,- Kč
14. 990,- Kč 19. 990,- Kč

Komplex Curie***
1/2
1/1
–
–
–
–
–
–
–
–

e

–

–

15. 690,- Kč 18. 890,- Kč 17. 990,- Kč 22. 090,- Kč 13. 990,- Kč 16. 090,- Kč

e

–

–

18. 290,- Kč 22. 890,- Kč 19. 990,- Kč 25. 590,- Kč 15. 990,- Kč 19. 090,- Kč

f

–

–

13. 390,- Kč 16. 490,- Kč 15. 590,- Kč 19. 990,- Kč 11. 690,- Kč 13. 790,- Kč

f

–

–

16. 990,- Kč 22. 190,- Kč 18. 890,- Kč 24. 990,- Kč 14. 290,- Kč 17. 890,- Kč

Teplice
v Čechách

ČECHY

TEPLICE leží na severu Čech. Jsou elegantním lázeňským městem držící statut nejstarších
lázní ve střední Evropě. Pro vysokou kulturní úroveň, nádhernou architekturu a lázeňské
parky byly nazývané "Salón Evropy". LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH jako jediné lázně na světě
disponují termální minerální vodou o teplotě 41 °C hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu
s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu. Pestrá nabídka krátkodobých relaxačních
i dlouhodobých léčebných pobytů, založená na komplexní péči a moderních medicínských
metodách, uspokojí hosty toužící po odpočinku, léčení, ale i nevšedním zážitku.
INDIKACE – nemoci pohybového ústrojí zánětlivého a degenerativního původu (revmatická
artritida, Bechtěrevova nemoc, artrózy, nemoci meziobratlových plotének, osteoporóza),
stavy po úrazech a operacích páteře a kloubů, vrozené ortopedické vady, skoliózy, nervová
onemocnění, cévní onemocnění, regenerace organismu.

spokojenváolená
do

THERMALIUM
Moderní komplex největších a nejteplejších
bazénů s přírodní termální vodou je situovaný v 1. patře LD Beethoven. Bazény jsou napájeny z termálního pramene Pravřídlo, který
více než 18.000 let nabírá minerály a vzácné
prvky z vulkanického masivu pod městem.
• hlavní léčivý bazén s masážními a rehabilitačními prvky, teplota vody 35 °C (23 × 13 m)
• plavecký bazén s termální vodou o teplotě
29 °C (20 × 6 m) • Kneippův chodník • sauny
(finská, parní, tropická, bio sauna).

LD BEETHOVEN je situovaný v Lázeňském sadu blízko centra města a vybudovaný přímo na
vývěru teplického pramene Pravřídlo. Lázeňský dům tvoří 13 budov, z toho 12 historických.
Budovy jsou dokonale propojeny. Celé vnitřní nádvoří zaplňuje bazénový komplex
Thermalium. Dále zde najdete recepci, hotelové pokoje, restauraci, kavárnu.
UBYTOVÁNÍ – Útulné pokoje kategorie STANDARD, COMFORT, BEETHOVEN a APARTMÁ
jsou vybavené koupelnou se sprchou/vanou, WC, TV/SAT, telefonem, ledničkou a trezorem.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně: bufet. Oběd a večeře: bufet nebo
výběr z 5 druhů hlavních jídel + polévka + salátový bufet, voda, čaj. Dvakrát týdně dezert.
Restaurace je přímo v LD Beethoven.

WELLNESS A LÉČEBNÉ PROGRAMY PRO VÁS

lázeňské pobyty

Lázeňský dům „BEETHOVEN***“, to je špičkové zařízení na pohybovou medicínu.

"RELAX": 1x termální koupel, 1x částečná ruční klasická masáž, 2x vstup do termálního bazénu a saun Thermalium na 2 hodiny,
1x vstup do solné jeskyně, volný vstup do fitness, 1x poukázka v hodnotě 100 Kč na občerstvení v Café Restaurant Beethoven,
zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, ozdravný program.
"ANTISTRES": 1x termální koupel, 1x částečná ruční masáž klasická, 3x vstup do termálního bazénu a saun Thermalium na
2 hodiny, 2x vstup do solné jeskyně, volný vstup do fitness, 1x poukázka v hodnotě 100 Kč na občerstvení v Café Restaurant
Beethoven, zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, ozdravný program.
"BEETHOVEN": 1x termální koupel, 1x částečná ruční masáž klasická, 4x vstup do termálního bazénu a saun Thermalium na
2 hodiny, 3x vstup do solné jeskyně, volný vstup do fitness, 1x poukázka v hodnotě 100 Kč na občerstvení v Café Restaurant
Beethoven, zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 4x ubytování s polopenzí, ozdravný program.
"DOVOLENÁ V THERMALIU": 6x vstup do termálních bazénů a saun v Thermaliu na 2 hodiny.
Naše cena obsahuje: 6x ubytování s polopenzí, ozdravný program.
"KLASIK": 1x lékařské vyšetření, 21 procedur týdně (PO–SO) dle doporučení lékaře, 1x denně vstup do termálního bazénu na
1 hodinu, pitná kúra "Bílinská kyselka" včetně pohárku, zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.
kód zájezdu: 931 + datum pobytu

02.01. - 23.12.

02.01. - 28.02.
01.11. - 23.12.
01.03. - 30.04.
01.10. - 31.10.
01.05. - 30.09.

Relax
Antistres
Beethoven
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
4. 690,- Kč 5. 290,- Kč 6. 290,- Kč 6. 990,- Kč 7. 790,- Kč 8. 890,- Kč
Dovolená v Thermaliu
Klasik
–
1/2
1/1
1/2
1/1
–
–
9. 390,- Kč 10. 990,- Kč 14. 590,- Kč 16. 690,- Kč

–

–

Naše cena obsahuje:
viz programové balíčky

10. 790,- Kč 12. 590,- Kč 16. 290,- Kč 18. 390,- Kč

–

–

Volitelné příplatky:
oběd: 200 Kč/os./den

12. 590,- Kč 13. 990,- Kč 18. 090,- Kč 20. 190,- Kč

–

–

Služby placené v místě:
láz. taxa: 21 Kč/os./den
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Vráž
Jindřichův Hradec

ČECHY

JINDŘICHŮV HRADEC

LÁZNĚ VRÁŽ

Město a zámek JINDŘICHŮV HRADEC patří mezi skvosty jižních
Čech. Ve městě se nachází hrad a zámek, který patří mezi tři největší
v Čechách, největší mechanický betlém na světě Krýzovy jesličky
a mnoho dalších památek. Právem je označováno za „perlu jižních
Čech“. Jeho půvab se zrcadlí na modré hladině rybníka Vajgar už po
staletí. V centru tohoto malebného města najdete hotel Concertino
s wellness programy. Lákavé je bohaté okolí města: zámek Červená
Lhota, strážní hrad Landštejn, malebné Slavonice proslavené renesančními měšťanskými domy s bohatě zdobenými štíty nebo překrásná příroda České Kanady, kterou můžete projet vlakem po historické úzkokolejné dráze.

LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ

HOTEL CONCERTINO

lázeňské pobyty

LÁZNĚ VRÁŽ otevírají své zámecké brány a nabízejí služby všem,
kteří hledají odpočinek, relaxaci a osobní přístup. Nachází se uprostřed přírody v obci Vráž, ležící v Jihočeském kraji, 10 km severně od
Českých Budějovic a od města Písek. Jsou určeny těm, kteří mají rádi
klid a pohodlí i aktivnější způsob života. Okouzlí romantickým prostředím s lesnatými krajinami v údolí řeky Otavy a nadchnou zámeckou atmosférou, osobitým kouzlem anglického parku a rozmanitou
nabídkou pobytů. Najdete zde bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití, jedinečnou okolní přírodu a nepřeberné množství výletů
po okolních přírodních, kulturních a technických památkách.
INDIKACE – nervové choroby, poruchy pohybového aparátu,
onemocnění dýchacích cest.

Zámecký pokoj

Klimatické a rehabilitační LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ nabízejí pěkné
ubytování v budově původně neogotického zámku, který až do roku
1926 sloužil jako letní sídlo Lobkowiczů. Přestože prošel několika
stavebními úpravy, uchoval si šlechtickou atmosféru.
UBYTOVÁNÍ – Zrekonstruované jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
mají sprchu, WC, kosmetický set, TV/SAT, ledničku a telefon.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: výběr ze 4 menu.
"RELAXAČNÍ TÝDEN V LÁZNÍCH" a
7x ubytování + polopenze, 2x rašelinový obklad, 2x klasická masáž částečná, 2x vířivá koupel,
1x přísadová koupel, 2x konopný zábal, 2x vstup do rehabilitačního bazénu, župan, welcome
drink, volný vstup do fitness.
"RELAXAČNÍ VÍKEND NA ZÁMKU" b
2x ubytování + polopenze, 1x zábal dle výběru (čokoládový, medový nebo konopný), 2x vířivá
koupel, 1x klasická masáž částečná, župan, welcome drink, volný vstup do fitness.
"VŠEDNÍ DNY V LÁZNÍCH" c
3x ubytování + polopenze, 1x zábal dle výběru (čokoládový, medový nebo konopný), 1x vířivá
koupel, 1x klasická masáž částečná, 2x vstup do rehabilitačního bazénu, župan, welcome drink,
volný vstup do fitness. Pobyt PO–ČT nebo ÚT–PÁ.
kód zájezdu: 955 + datum pobytu

Relaxační týden Relaxační víkend
1/2 a
1/2 b
10.01. - 31.03.
01.04. - 31.10.
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13. 590,- Kč
13. 690,- Kč

6. 290,- Kč
6. 390,- Kč

Všední dny
1/2 c
7. 090,- Kč
7. 190,- Kč

Naše cena obsahuje:
2× nebo 3× nebo 7× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.

Stylový HOTEL CONCERTINO nabízí ubytování v elegantních
pokojích a výtečné gurmánské speciality v hotelové restauraci Zlatá
Husa nebo nové značkové pivnici Naše Hospoda Zlatá Husa. K dalším službám hotelu patří relaxace, privátní hotelová sauna, masáže,
půjčovna kol a vlastní podzemní garáže.
UBYTOVÁNÍ – Útulné pokoje jsou vybavené koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou, TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem
a WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: tříchodové menu.
"WELLNESS POBYT" a
2x ubytování + polopenze, 1x relaxační masáž, 1x rašelinový zábal a čokoládová masáž, 1x odpolední šálek kávy, 1x láhev vína na pokoj, billiard zdarma.
"RELAXACE V JIŽNÍCH ČECHÁCH" b
2x ubytování + polopenze, 1x rašelinový zábal, 1x čokoládová masáž, 1x privátní sauna (60 min.).
"PRODLOUŽENÝ VÍKEND" c
3x ubytování + polopenze, 1x rašelinový zábal a čokoládová masáž, 1x privátní sauna (60 min.),
1x odpolední šálek kávy, 1x láhev vína na pokoj, billiard zdarma.
kód zájezdu: 954 + datum pobytu

01.01. - 31.12.

Wellness
1/2 a

Relaxace
1/2 b

4. 150,- Kč

3. 850,- Kč

Prodloužený
1/2 c
4. 950,- Kč

Naše cena obsahuje: 2× nebo 3× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.
Slevy a výhody pro Vás: 330 Kč/os. při objednávce Wellness pobytu do 31.03.2022.
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ČECHY

Třeboň

TŘEBOŇ je jedním z nejkrásnějších jihočeských měst. Historické centrum s renesančním zámkem i malebná krajina dokáží očarovat
snad každou vnímavou lidskou duši. Lázeňství má v Třeboni tradici od 17. století a proslavila jej především místní slatina (rašelina).
INDIKACE – bolesti páteře a kloubů, pooperační a poúrazové stavy, revmatická onemocnění, stavy po kloubních náhradách,
Bechtěrevova nemoc, dna, bolestivé stavy měkkých tkání.

LÁZNĚ AURORA

BERTINY LÁZNĚ

Bertiny lázně

Lázeňský hotel BERTINY LÁZNĚ

Leží v krásném rozlehlém parku nedaleko rybníka Svět a cca 10 min. pěšky
od historického centra Třeboně. Předností tohoto lázeňského komplexu je
poskytování všech služeb „pod jednou střechou“. Hlavní léčebnou metodou
jsou slatinné koupele a zábaly, bylinné, uhličité či perličkové koupele, vířivé
lázně horních končetin, skotské střiky, elektroléčebné procedury, masáže,
parafínové zábaly, inhalace, oxygenoterapie, akupunktura. Chloubou lázní
Aurora je jejich WELLNESS CENTRUM AQUA VIVA: plavecký bazén
s mírně slanou vodou, dětské brouzdaliště, divoká řeka, perličková masážní
lavice, hydromasážní stěny, chrliče, vodní hřib, 40 m dlouhý tobogan,
whirlpooly, parní kabina, sauna, vibrosauna, masážní lůžko Dry Jet,
Floating – relaxační vana, solárium, tělocvična, fitness, squash, jóga,
bowling bar, samoopalovací nástřik a nově vybudovaný venkovní areál
na koupání – TŘEBOŇSKÝ VODNÍ SVĚT: kondiční plavecký bazén,
bazén s vodními prvky a skluzavkami pro děti, relaxační bazén s masážními lehátky, relaxační bazén s vodní číší a vodní stěnou, relaxační bazén
s lanovou dráhou a dojezdem dvou skluzavek, whirlpool, restaurace,
prostor s hracími prvky pro děti, lavičky.

lázeňské pobyty

Nacházejí se v historické části Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové
rezervace a Zlaté stoky, které patří do ekologicky atraktivního území chráněné
krajinné oblasti Třeboňsko. Klienti lázní mohou využívat kromě procedur
bazén s whirlpoolem, parní kabinu a saunu.

je situovaný přímo v lázeňském domě. Jednolůžkové nebo dvoulůžkové
pokoje mají sprchu, WC, TV/SAT, lednici, telefon, trezor, WI-FI. Některé
pokoje „K“ = klasik mají balkon nebo terasu. Pokoje „S“ = superior – komfort
s klimatizací a županem. Některé pokoje „S“ mají balkon. Dvoulůžkové
pokoje „ZS“ = zahradní superior s terasou se nachází v budově B (50 m od
hlavní budovy lázní) a D (70 m od hlavní budovy lázní).
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND "CHUŤ TŘEBONĚ" a
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x Chlorellová masáž
(50 minut), 1x lázeň v řasách Třeboňská Chlorella, 1x prohlídka dle výběru (pivovar Bohemia
Regent, zámek Třeboň, galerie Třeboň v marcipánu). BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem,
parní kabiny a sauny po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.
OZDRAVNÝ POBYT "VITAL" b
6x ubytování + polopenze, léčebný paušál v hodnotě 900 Kč/den zahrnuje vstupní lékařské vyšetření, léčebné procedury v počtu a skladbě dle ordinace lékaře (dále výkony sester, léky a pomocná
vyšetření). BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem, parní kabiny a sauny po celou dobu
pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.
Pozn.: Léčebné procedury nejsou časovány na příjezdu, odjezdu a v neděli.
OZDRAVNÝ POBYT "LÁZEŇSKÉ UVOLNĚNÍ" c
6x ubytování + polopenze, 2x slatinná koupel, 2x klasická masáž částečná, 1x masáž vonnými oleji
Berta (25 minut), 1x peloidokinezioterapie, 1x lázeň v řasách Třeboňská Chlorella, 1x podvodní
masáž, 1x perličková koupel, 1x mechanická masáž. BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem,
parní kabiny a sauny po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.
Volitelné příplatky:
hotel Aurora/balkón – dvoulůžkový pokoj
hotel Aurora/balkón – jednolůžkový pokoj
Bertiny lázně/balkon, terasa – dvoulůžkový pokoj "K"
Bertiny lázně/balkon, terasa – jednolůžkový pokoj "K"
Bertiny lázně/klimatizace – dvoulůžkový pokoj "SUP"

130 Kč/os./den, 140 Kč/os./den 01.04.–31.10.
240 Kč/os./den, 330 Kč/os./den 01.04.–31.10.
60 Kč/os./den, 120 Kč/os./den/01.04.–31.10.
150 Kč/den, 250 Kč/den/01.04.–31.10.
250 Kč/os./den, 400 Kč/os./den/01.04.–31.10.

kód zájezdu: 97 + datum pobytu
Chuť Třeboně
1/2 a
1/1

Vital
1/2

b

1/1

Zrenovovaný bazén

Lázeňský hotel AURORA

NÁPOJE
v ceně

leží přímo v lázeňském komplexu. Zrekonstruované
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje mají vlastní
koupelnu, WC, fén, ledničku, TV/SAT s rádiem, trezor, WI-FI a telefon.
Pozn.: jednolůžkové pokoje = dvoulůžkové pokoje obsazené 1 osobou.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze – bufet. ZDARMA voda, džus, káva, čaj. Ostatní
nápoje jsou za poplatek.

VÍKENDOVÝ POBYT "HARMONIE" d
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel
s bylinkami, 1x mechanická masáž. BONUS: volný vstup do bazénového komplexu, sauny a fitness
po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.
OZDRAVNÝ POBYT "LÁZEŇSKÁ SIESTA" e
7x ubytování + polopenze, 2x slatinná koupel, 2x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel
s bylinkami, 1x hloubková masáž dlaní a chodidel (50 minut), 1x lázeň v řasách Třeboňská Chlorella,
1x podvodní masáž, 1x mechanická masáž. BONUS: volný vstup do bazénového komplexu (v rámci
provozní doby), sauny a fitness po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.
10DENNÍ OZDRAVNÝ POBYT "RELAX" f
9x ubytování + polopenze, 3x slatinná koupel, 3x klasická masáž částečná, 2x suchá uhličitá koupel
– plynová obálka, 1x perličková koupel s bylinkami, 1x lázeň v řasách Třeboňská Chlorela, 1x podvodní masáž, 1x mechanická masáž. BONUS: volný vstup do bazénového komplexu, sauny a fitness
po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

Lázeňské uvolnění
c 1/1
1/2

Harmonie
1/2 d
1/1

Lázeňská siesta
1/2 e
1/1

Relax
1/2

f

1/1

02.01. - 31.03.
01.11. - 21.12.

6. 490,- Kč 7. 590,- Kč 12. 690,- Kč 14. 890,- Kč 12. 490,- Kč 14. 690,- Kč 6. 490,- Kč 7. 890,- Kč 15. 690,- Kč 18. 890,- Kč 19. 490,- Kč 23. 490,- Kč

01.04. - 31.10.

7. 290,- Kč 8. 390,- Kč 13. 990,- Kč 16. 490,- Kč 13. 990,- Kč 16. 290,- Kč 7. 690,- Kč 9. 390,- Kč 18. 490,- Kč 22. 290,- Kč 22. 990,- Kč 27. 990,- Kč
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ČECHY

Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Odpočiňte si v západočeských MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, které se řadí mezi nejkrásnější lázeňská místa v Evropě. Hlavní
lázeňská kolonáda s nádhernou pseudobarokní litinovou kolonádou z r. 1889 vybízí k příjemnému korzování. Před kolonádou
se velké pozornosti těší zpívající fontána, která každou lichou hodinu předvádí návštěvníkům své představení. Mariánské Lázně
mají kvalitní golfová hřiště a tenisové kurty.
INDIKACE – nemoci ledvin a močových cest, dýchacího ústrojí, metabolická onemocnění, gynekologická onemocnění včetně léčby
neplodnosti, onkologická onemocnění, nemoci kůže a pohybového ústrojí.

Hotel OREA SPA ZVON

Hotel ENSANA HEALTH SPA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ
Hotel Centrální lázně

ZDARMA

ZDARMA

pobyt dítě do 6

pobyt dítě do 4

lázeňské pobyty

Pokoj de luxe
Hotel OREA SPA ZVON je elegantní secesní hotel z 19. století ležící
v samém centru Mariánských Lázní s výhledem na kolonádu se Zpívající
fontánou. Hotel má spa & wellness centrum s bazénem a římskými
lázněmi – sauna, parní lázeň, infrasauna.
UBYTOVÁNÍ – Pokoje jsou vybaveny komfortním stylovým italským
nábytkem, TV/SAT, trezorem, minibarem a koupelnou se sprchovým
koutem či vanou, WC, fénem a županem. V rodinném či suitovém pokoji
je připravena minerální voda a kávový/čajový set s rychlovarnou konvicí.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně a večeře formou bufetu.

"RELAX" a 3x ubytování + polopenze, odpolední zákusek, 1x částečná aroma masáž,
1x suchá uhličitá koupel CO2, 1x perličková koupel, dárek na uvítanou, neomezený vstup do hotelového relax centra (bazén, sauna), wellness set (župan, pantofle, ručník a prostěradlo).
BONUS: 10% sleva na další dokoupené procedury.
"RENERGY" b 4x ubytování + polopenze, 1x částečná aroma masáž, 1x parafínové rukavičky, 1x perličková koupel, 1x lavatherm, 1x láhev vína/sektu, dárek na uvítanou, neomezený vstup
do hotelového relax centra (bazén, sauna), wellness set (župan, pantofle, ručník a prostěradlo).
BONUS: 10% sleva na další dokoupené procedury.
"LÉČEBNÝ POBYT" c 7x ubytování + polopenze, 1x konzultace s lékařem, 15x léčebná
procedura (5x velká procedura, 10x malá procedura), neomezený vstup do hotelového relax centra
(bazén, sauna), wellness set (župan, pantofle, ručník a prostěradlo).
kód zájezdu: 921 + datum pobytu
Relax
Renergy
1/2 a 1/1
1/2 b 1/1
09.01. - 13.03.
5. 390,- Kč 6. 990,- Kč 6. 590,- Kč 8. 590,- Kč
05.12. - 18.12.
14.03. - 27.03.
5. 990,- Kč 7. 990,- Kč 7. 290,- Kč 9. 990,- Kč
28.03. - 14.04. 6. 390,- Kč 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč
30.06. - 28.08. 6. 390,- Kč 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč
15.10. - 23.10.
6. 390,- Kč 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč
24.10. - 30.11.
5. 990,- Kč 7. 990,- Kč 7. 290,- Kč 9. 990,- Kč
01.12. - 04.12.
5. 990,- Kč 7. 990,- Kč 7. 290,- Kč 9. 990,- Kč
15.04. - 29.06. 6. 390,- Kč 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč
29.08. - 14.10.
6. 390,- Kč 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč
19.12. - 08.01.
6. 390,- Kč 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč
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Léčebný pobyt
1/2 c 1/1
11. 990,- Kč

13. 490,- Kč

12. 290,- Kč 16. 990,- Kč
12. 290,- Kč 16. 990,- Kč
12. 290,- Kč 16. 990,- Kč
12. 290,- Kč 16. 990,- Kč
12. 290,- Kč 16. 990,- Kč
11. 990,- Kč 13. 490,- Kč
15. 990,- Kč 24. 290,- Kč
15. 990,- Kč 24. 290,- Kč
15. 990,- Kč 24. 290,- Kč

ZDARMA
Slevy a výhody pro Vás: dítě do 6 let na přistýlce
dítě 6–12 let na přistýlce/ubytování se snídaní: 550 Kč/den,
800 Kč/den (15.04.–29.06., 29.08.–14.10., 21.12.–08.01.)
Volitelné příplatky:
oběd/večeře
420 Kč/osoba/den, 210 Kč/dítě 6–12 let/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa
50 Kč/osoba od 18 let/den
parkování: hotel nemá vlastní parkoviště. Cena na vyžádání.
Pozn.: Osoby do 15 let bez nároku na procedury.

Hotel ENSANA HEALTH SPA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ je symbolem lázeňské
tradice v Mariánských Lázních s historií sahající až do roku 1812. Nabízí
komfortní ubytování a tradiční lázeňskou léčbu založenou na využívání jedinečných místních přírodních zdrojů. V hotelu se nachází výběr Ambrožova
a Balbínova pramene, moderní Premier Fitness centrum a venkovní park
s dětským hřištěm.
UBYTOVÁNÍ – Pokoje v klasickém elegantním stylu jsou vybaveny koupelnou
(sprcha/vana, fén, WC), TV/SAT, miniledničkou, sadou na přípravu kávy a čaje,
županem, trezorem a WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně a večeře – bufet.

"RELAX" d
2x ubytování + polopenze, 1x uvítací drink, vstupní lékařské vyšetření, 1x částečná klasická
masáž,1x minerální koupel s přírodním CO2, 1x parafínový zábal.
BONUS: neomezený vstup do hotelového bazénu/hotel Hvězda a fitness.
"FIT TÝDEN ZDRAVÍ" e
6x ubytování + polopenze, 1x uvítací drink, lékařské vstupní a závěrečné vyšetření, 1x minerální
koupel s přírodním CO2, 1x částečná klasická masáž, 1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2,
2x parafínový zábal.
BONUS: neomezený vstup do hotelového bazénu/hotel Hvězda a fitness.
kód zájezdu: 924 + datum pobytu
dítě do 4 let
přistýlka/plná penze
přistýlka/snídaně
Volitelné příplatky:
oběd
večeře
Služby placené v místě: lázeňská taxa
parkování
Pozn: Osoby do 18 let bez nároku na procedury.

Slevy a výhody pro Vás:

ZDARMA
1.390 Kč/dítě 4–12 let/den
1.290 Kč/os. od 12 let/den
330 Kč/os./den, 130 Kč/dítě 4–12 let/den
380 Kč/os./den, 300 Kč/dítě 4–12 let/den
50 Kč/osoba od 18 let/den
150 Kč/auto/den

Relax
1/2 Sup. d 1/1 Sup.
08.01. - 31.03.
01.11. - 23.12.
01.04. - 31.10.

Fit týden zdraví
1/2 Sup. e 1/1 Sup.

5. 490,- Kč 5. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč
5. 790,- Kč 6. 390,- Kč 11. 990,- Kč 13. 590,- Kč

Mariánské Lázně
Konstantinovy Lázně

ČECHY

spokojenváolená
do
Léčebný dům Prusík

KONSTANTINOVY LÁZNĚ
KONSTANTINOVY LÁZNĚ právem náleží k významným místům
Plzeňského kraje. Jsou perlou zasazenou do klidné krajiny, prosycené
vývěry minerálních látek. Obec naleznete 35 km západně od Plzně
v jedné z ekologicky nejčistších oblastí Čech. Hlavní léčebné metody
v Konstantinových Lázních jsou založeny na využití přírodních léčivých
zdrojů minerálních uhličitých vod. Pramen přírodní železnaté kyselky má
nejvyšší obsah oxidu uhličitého v České republice.
INDIKACE – choroby kardiovaskulárního systému, choroby pohybového
systému, látkové výměny a dýchacího ústrojí.

Hotel KRAKONOŠ***

Hotelový bazén

WELLNESS CENTRUM KONSTANTIN:
bazén / vířivky / sauny (suchá, parní, aroma) – Kneippovy chodníčky
a fitness centrum s kardio zónou / masáže / zábaly / koupele

lázeňské pobyty

Lázeňské hotely a jejich vedlejší budovy depandance leží v příjemné zeleni
v klidné části města. Hlavním lázeňským hotelem určeným především pro léčebné pobyty je HOTEL PRUSÍK, ve kterém se nachází stálá lékařská služba, hlavní
balneo provoz, kavárna s terasou a solná jeskyně. Má bezbariérový přístup a výtah. Většinu ozdravných a relaxačních pobytů zajišťuje komfortní HOTEL JIRÁSEK
situovaný cca 500 m od Prusíku. Má rehabilitační bazén (10 × 13 m, 28 °C),
vlastní restaurací s terasou, výtah a bezbariérový přístup NEBO depandance
MÁNES/Prusík a PALACKÝ/Jirásek. Všechny pokoje ve všech zařízeních
mají vlastní příslušenství, sprchu, TV/SAT, telefon, lednici, WI-FI a jsou kategorie Standard nebo Komfort. Hotelové pokoje jsou komfortněji vybavené.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírované – výběr
ze 4 menu + salátový bufet + nealkoholický nápoj. Z depandance se na
stravování dochází do stanovené blízké restaurace.

Komfortní HOTEL KRAKONOŠ Vás uvítá v krásném přírodním prostředí
cca 2 km od centra Mariánských Lázní, kam Vás pohodlně od hotelu
dopraví městská hromadná doprava nebo kabinová lanovka. Hotel Vám
nabízí komplexní lázeňskou péči. Přímo v hotelu najdete bazén 11×6 m,
relaxačně-rehabilitační centrum, pedikúru, kadeřnictví, kosmetiku. Unikátem je mikroklimatická solná jeskyně zbudovaná z více než 20 t soli
z Mrtvého moře a polských solných dolů.
UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje mají sprchu, WC,
fén, TV/SAT, lednici a telefon.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: švédský stůl. Večeře: výběr ze tří
druhů tříchodového menu.

"RELAX 2 NOCI": 2x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
1x uhličitá koupel, 1x suchá masážní vana, 1x solná jeskyně, 3x základní vstup do WELLNESS centra Konstantin na 1,5 hodiny.
"WELLNESS 4 NOCI": 4x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
1x relaxační koupel pro dva, 1x smyslová masáž částečná se zábalem, 1x aroma masáž částečná,
neomezený vstup do WELLNESS centra Konstantin.
"RELAX 7 NOCÍ": 7x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 2x uhličitá
koupel, 1x parafínový zábal na ruce, 1x aroma masáž částečná, 1x vířivá koupel dolních končetin,
2x suchá masážní vana, 8x základní vstup do WELLNESS centra Konstantin na 1,5 hodiny.
BONUS: doprovodný program (např.vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní, hudební večer, přednáška).
"TÝDEN PRO SENIORY": 7x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 1x parafínový zábal na ruce, 1x střídavá nožní koupel, 1x uhličitá koupel, 1x podvodní masáž, 2x suchá
masážní vana, oxygenoterapie, 2x solná jeskyně, vstup do bazénu hotelu Jirásek.
BONUS: terapie WELNESS centra Konstantin od pondělí do čtvrtka s 20% slevou, vstup do bazénu
hotelu Jirásek, doprovodný program (např. vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí
Konstantinových Lázní, hudební večer, přednáška).

kód zájezdu: 92 + datum pobytu

kód zájezdu: 99 + datum pobytu

Program RELAX
04.01.-30.04.
1/2
01.11.-21.12.
1/1
01.05.-31.05.
1/2
01.09.-30.09. / 28.12.-03.01. 1/1
01.06.-31.08.
1/2
01.10.-31.10. / 22.12.-27.12. 1/1

2 noci

3 noci

5 nocí

7 nocí

3. 290,- Kč
3. 890,- Kč
3. 690,- Kč
4. 190,- Kč
3. 490,- Kč
4. 090,- Kč

4. 490,- Kč
5. 290,- Kč
4. 790,- Kč
5. 590,- Kč
4. 690,- Kč
5. 490,- Kč

6. 990,- Kč
8. 390,- Kč
7. 690,- Kč
9. 190,- Kč
7. 390,- Kč
8. 690,- Kč

9. 190,- Kč
10. 890,- Kč
9. 990,- Kč
12. 190,- Kč
9. 590,- Kč
11. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: Lékařskou prohlídku a volný vstup do bazénu ve všech programech!
2 noci: 2× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 1× solná jeskyně, 1× perličková koupel.
3 noci: 3× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 1× solná jeskyně, 1× perličková koupel, 1× lymfoven.
5 nocí: 5× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 2× solná jeskyně, 1× aroma masáž, 1× perličková
koupel, 1× koupel v soli z Mrtvého moře.
7 nocí: 7× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 3× solná jeskyně, 1× aroma masáž, 1× perličková
koupel, 1× koupel v soli z Mrtvého moře.
Volitelné příplatky: uvítací drink
50 Kč
parkoviště
100 Kč/noc/os. auto
silvestrovský příplatek (povinný) 1.790 Kč/os./termín 31.12.
vánoční příplatek (povinný)
890 Kč/os./termín 24.12.
oběd – 3 chody
240 Kč/os./den
Služby placené v místě: lázeňská taxa
50 Kč/os./den
Pozn.: veškeré procedury probíhají na základě lék. prohlídky z doporučených a vybraných procedur lékařem.

Relax 2 noci

Wellness 4 noci

Relax 7 nocí

Týden pro seniory

01.01. - 31.03.
01.04. - 31.10.
01.11. - 20.12.
01.01. - 31.03.
01.04. - 31.10.
01.11. - 20.12.
01.01. - 30.04.
01.04. - 31.10.
01.11. - 20.12.
01.01. - 31.03.
01.04. - 31.10.
01.11. - 20.12.

Jirásek 1/2
3. 690,- Kč
4. 590,- Kč
4. 090,- Kč
7. 390,- Kč
8. 790,- Kč
8. 090,- Kč
10. 690,- Kč
13. 890,- Kč
12. 290,- Kč
9. 590,- Kč
12. 790,- Kč
11. 190,- Kč

Penzion 1/2
3. 390,- Kč
4. 290,- Kč
3. 790,- Kč
6. 890,- Kč
8. 390,- Kč
7. 590,- Kč
9. 990,- Kč
12. 990,- Kč
11. 590,- Kč
8. 690,- Kč
11. 790,- Kč
10. 290,- Kč

Naše cena obsahuje:

2× nebo 4× nebo 7× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
vybraný léčebný program.
jednolůžkový pokoj (na vyžádání) 170 Kč/den
oběd
250 Kč/den
individuální konzultace s lékařem 200 Kč/os., víkend a svátky 300 Kč/os.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
20 Kč/os./den. Platí se po příjezdu na recepci.
Osvobozeni jsou ZTP, osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let.
Volitelné příplatky:
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Františkovy Lázně

AQUAFORUM
2

1.570 m svět vody a relaxace
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ leží v západním cípu naší republiky. Jejich světově obdivované
empírové a klasicistní městské centrum s lázeňskou promenádou obklopují a prokládají
nádherné, udržované parky a sady. Zelené plochy zde čítají neuvěřitelných 200 ha.
Exkluzivitou zdejších lázní jsou minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého,
sirnoželezitá slatina, léčebný plyn a vynikající ovzduší během celého roku. Tyto dary přírody
se aplikují v původním stavu bez chemických úprav.
INDIKACE – srdeční a cévní onemocnění, nemoci pohybového aparátu, gynekologická
onemocnění včetně neplodnosti, onkologická terapie.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ = výjimečná péče pro ženy a dívky.

3 vnitřní a 3 venkovní
bazény s atrakcemi,
whirlpooly, vodní jeskyně,
tobogán a vodní skluzavky,
wellness centrum, snack-bar aj.

HOTEL „SPA RESORT PAWLIK-AQUAFORUM****“

HOTEL „METROPOL***“

je oblíben pro svoji klidnou přátelskou atmosféru. Byl vystavěn v centru města v těsné blízkosti lázeňského parku. Výhodou je vlastní
léčebné oddělení, lékař a procedury.
Hostům je k dispozici recepce s prodejem drobného zboží, hotelová
zahrada, loby bar, internetový koutek. Hoteloví hosté mají v ceně
pobytu neomezený vstup do vodního světa Aquaforum (Po – Pá). Hotel
má výtah a vlastní parkoviště.
UBYTOVÁNÍ: Standardní pokoje vybavené koupelnou se sprchou a WC,
fénem, TV/SAT, lednicí a trezorem. Připojení k internetu je na pokojích za poplatek
(na recepci zdarma). Za příplatek pokoje
Komfort, pobyt domácími mazlíčky.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo celá penze formou bufetu + neomezená konzumace vybraných nápojů (nealko, točené pivo,
víno, káva, čaj) během obědů a večeří.

je situovaný v centru přímo u městského parku. Původně městská
Královská vila si dodnes uchovala svůj elegantní šarm a luxus. Pod
historickou fasádou na Vás čeká komfortní ubytování, hotelový bar s živou hudbou, kavárna,letní terasa s grilem, velká zahrada a malý lesopark
se sluneční loukou (lehátka, slunečníky) a společenskými a sportovními
aktivitami. Přímo v hotelu sídlí fitness a moderní lázeňská klinika s ordinacemi lékařů a širokou nabídkou lázeňských procedur. Hotel je vyhřívaným tunelem spojený s Císařskými lázněmi, kde se podávají
slatinné procedury a vodním světem Aquaforum, kam mají hoteloví
hosté zdarma zajištěn neomezený vstup. V hotelu jsou výtahy. WI-FI
zdarma v rámci celého hotelu. Monitorované parkoviště/za poplatek.
UBYTOVÁNÍ: Všechny pokoje jsou komfortně vybavené, mají koupelnu/vana nebo sprcha, WC, fén, župan, TV/SAT, telefon, minibar, trezor,
WI-FI. Pokoje jsou umístěné v hlavní budově "A" nebo vedlejší budově
"B".
Pokoje: STANDARD („S – A“, „S – B“) jsou orientovány do dvora.
V hlavní budově jsou pokoje KOMFORT, které mají větší plochu, SUPERIOR s balkónem a APARTMÁ. Všechny tyto pokoje jsou orientované
většinou na park.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo celá penze formou pestrého bufetu +
neomezená konzumace vybraných nápojů (nealko, točené pivo, víno,
káva, čaj) během obědů a večeří.

představuje tradiční lázeňský hotel s příjemnou polohou u lázeňského parku v centru města. Přímo v hotelu se nachází
moderní léčebné oddělení s lékařem a procedurami. Od pondělí do pátku mají hoteloví hosté v ceně neomezený vstup do
vodního světa Aquaforum. Pro chvíle pohody tu jsou: restaurace, bar, kavárna,
internetový koutek a hotelová zahrada.
Hotel má výtah a hlídané parkoviště/za
poplatek.

lázeňské pobyty

HOTEL „Dr. ADLER***“

a "VÍKEND": 1x částečná masáž klasická, 1 x relaxační koupel, 2x 2 hodinový vstup do
Aquafóra – světa vody a relaxace (pro hosty LD Spa Resort Pawlik-Aquaforum platí neomezený vstup), volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů.
Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, uvítací drink, ozdravný program.
b "VITAL": 1x částečná aromatická masáž, 1x částečná klasická masáž, 1x relaxační
koupel, 1x parafínový zábal na ruce, 2x 2 hodinový vstup do Aquafóra – světa vody a relaxace (pro hosty LD Spa Resort Pawlik-Aquaforum platí neomezený vstup), volný vstup na
živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů.
BONUS: v případě pobytu NE–ČT = 1 den navíc zdarma (nocleh a snídaně).
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, uvítací drink, ozdravný program.
c "FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA": lékařská prohlídka, 18x lázeňská procedura předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu (př.: slatinná koupel,
klasická masáž, parafínový zábal, vířivá koupel aj.), volný vstup na živou hudební produkci
v barech vybraných lázeňských hotelů, neomezený vstup do Aquafóra – světa vody a relaxace (PO–NE: Spa Resort Pawlik-Aquaforum, PO–PÁ: Dr. Adler).
Pozn.: Při příjezdu od 18.12. do 31.12. 2022 je min. délka pobytu 14 nocí.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.
d "LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX": lékařská prohlídka, 10x lázeňská procedura předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu (př.: slatinná koupel, klasická masáž,
parafínový zábal, vířivá koupel aj.), volný vstup na živou hudební produkci v barech
vybraných lázeňských hotelů, neomezený vstup do Aquafóra – světa vody a relaxace
(PO–NE: Spa Resort Pawlik-Aquaforum, PO–PÁ: Dr. Adler).
48 Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

UBYTOVÁNÍ: Pokoje kategorie STANDARD a KOMFORT (výhled do parku,
některé s balkonem) jsou vybaveny koupelnou se sprchou, WC, fénem, županem
(za poplatek), TV/SAT, telefonem, lednicí,
trezorem a připojením k internetu za poplatek (na recepci zdarma).
STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo celá penze formou bufetu.

kód zájezdu: 90 + datum pobytu

01.01. - 05.03./
13.11. - 25.12.
06.03. - 07.05./
02.10. - 12.11.
08.05. - 01.10.

01.01. - 05.03./
13.11. - 25.12.
06.03. - 07.05./
02.10. - 12.11.
08.05. - 01.10.

a
b
a
b
a
b
c
d
c
d
c
d

Metropol***
1/2
1/1
4. 490,- Kč 4. 690,- Kč
6. 890,- Kč 7. 290,- Kč
5. 190,- Kč 5. 390,- Kč
7. 590,- Kč 7. 990,- Kč
4. 690,- Kč 4. 890,- Kč
7. 190,- Kč 7. 590,- Kč
Dr. Adler***
13. 690,- Kč
11. 390,- Kč
15. 490,- Kč
12. 790,- Kč
17. 090,- Kč
14. 490,- Kč

Slevy a výhody pro Vás: přistýlka
Volitelné příplatky:
oběd

14. 590,- Kč
12. 090,- Kč
16. 290,- Kč
15. 990,- Kč
18. 090,- Kč
15. 090,- Kč

Spa Resort Pawlik-Aquaforum****
1/2 „S–A“ 1/1 „S–A“ 1/2 „S–B“ 1/1 „S–B“
6. 590,- Kč 7. 090,- Kč 5. 790,- Kč 6. 290,- Kč
6. 690,- Kč 10. 190,- Kč 8. 190,- Kč 9. 190,- Kč
8. 090,- Kč 8. 590,- Kč 7. 290,- Kč 7. 790,- Kč
11. 190,- Kč 11. 690,- Kč 9. 690,- Kč 10. 690,- Kč
7. 090,- Kč 7. 590,- Kč 6. 290,- Kč 6. 790,- Kč
10. 490,- Kč 10. 990,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč
Spa Resort Pawlik-Aquaforum****
19. 890,- Kč
16. 790,- Kč
22. 090,- Kč
18. 790,- Kč
23. 290,- Kč
19. 590,- Kč

21. 290,- Kč
17. 990,- Kč
23. 990,- Kč
20. 490,- Kč
24. 990,- Kč
21. 290,- Kč

16. 390,- Kč
15. 190,- Kč
20. 990,- Kč
17. 390,- Kč
22. 090,- Kč
18. 290,- Kč

19. 790,- Kč
16. 390,- Kč
22. 690,- Kč
18. 890,- Kč
23. 990,- Kč
19. 890,- Kč

sleva 100 Kč/dosp. os./den • dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
470 Kč/Spa Resort Pawlik-Aquaforum****
320 Kč/Dr. Adler***, Metropol***
Vánoce 24.12. – 1.280 Kč/os.
Služby placené v místě: lázeňská taxa
50 Kč/os./den
kulturní poplatek
v ceně pobytu
* Osvobozeni od lázeňské taxy jsou osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP.

Karlovy Vary
Konopiště

ČECHY

KARLOVY VARY

Architektonicky půvabné KARLOVY VARY jsou naším největším a nejnavštěvovanějším lázeňským městem. Najdete je uprostřed krásné
přírody asi 125 km západně od Prahy a pouhých cca 85 km od Plzně.
Lázeňské léčebné pobyty jsou založeny na využívání minerální vody
s léčivými účinky, hlavně pitnými procedurami, koupelemi v termální
vodě a masážemi.
INDIKACE – gastroenterologická onemocnění a poruchy látkové
výměny, léčba nadváhy a nemoci pohybového ústrojí, onemocnění
páteře a bolestí zad.

spokojenváolená
do

KONOPIŠTĚ
Uprostřed krásné přírody Středočeské pahorkatiny, asi 45 km jihovýchodně od Prahy, leží nedaleko romantického zámku Konopiště
GOLF&SPA RESORT KONOPIŠTĚ. V jeho srdci na vás čeká komfortní
wellness hotel, který byl vybudovaný z bývalého zámečku, a k němu
přilehlé čtyři zrekonstruované budovy. Resort je zárukou příjemně
stráveného víkendu s kvalitní péčí o vaše zdraví i zábavu: tréninkové
driving range, 9jamkové hřiště Public course, dvě 18jamková
mistrovská hřiště Radecký a d´Este, zámky Konopiště (cca 5 km)
a Jemniště (cca 17 km), organizované lety balónem, cyklistika apod.

Moderní Hotel ST. JOSEPH ROYAL REGENT je situovaný v samém srdci Karlových Varů v bezprostřední blízkosti léčivých pramenů a zároveň na klidném
místě lázeňské zóny. Ve dvou propojených budovách svým hostům nabízí
vysoce nadstandardní služby s jedinečnou gastronomií. V hotelu se nachází recepce, restaurace, bar, lázeňské centrum, wellness centrum, kosmetický salón,
studio s thajskými masážemi, fitness a tělocvična pro léčebnou gymnastiku.
UBYTOVÁNÍ – Moderní designové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
kategorie Classic, Superior, Vista Grand, apartmány Suite vybavené koupelnou
(sprcha/vana), WC, fén, TV/SAT, telefon, minibar, trezor, župan, pantofle, WI-FI
zdarma. Některé s balkonem (za příplatek).
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně – bufet. Oběd/večeře –
bufet/a la carte + salátový bufet.
LÁZEŇSKÉ CENTRUM ST. JOSEPH´S SPA je provozováno na základě
certifikace Ministerstva zdravotnictví ČR, a to i pro děti ve věku 6–12 let.
Disponuji také lůžkovou částí. Termominerální voda, moderní technologické
vybavení a především špičkový tým odborníků jsou zárukou té nejlepší péče.
WELLNESS – Finská, parní a mořská sauna, jacuzzi, velký bazén s atrakcemi
a protiproudem, odpočinková zóna s barem a letní terasou.

"WELLNESS" a
2x ubytování + polopenze, uvítací přípitek, 1x antistresová masáž celková, 1x koupel Sv. Josefa
s vřídelní vodou, 1x relax cvičení na terase u bazénu/fitness centru, volný vstup do hotelového
wellness centra včetně bazénu, whirlpool a sauny, volný vstup do hotelového fitness.
"POBYT RELAX" b
3x ubytování + celá penze, uvítací přípitek, 1x vstupní lékařské vyšetření, 3x hlavní procedura,
3x vedlejší procedura, volný vstup do wellness centra včetně bazénu, whirlpool a sauny.
"LÁZEŇSKÝ POBYT" c
6x ubytování + plná penze, uvítací přípitek, 1x vstupní lékařské vyšetření, 6x hlavní procedura,
11x vedlejší procedura, volný vstup do wellness centra včetně bazénu, whirlpool a sauny.
kód zájezdu: 981 + datum pobytu
1/2
03.01.-31.03.
01.04.-31.12.
12.01.-28.02.
18.11.-26.12.
01.03.-27.04.
12.05.-20.07.
01.11.-17.11.
28.04.-11.05.
21.07.-31.10.

1/1

3. osoba

a

5. 290,- Kč

5. 990,- Kč

4. 690,- Kč

b
c
b
c

7. 990,- Kč
16. 990,- Kč
9. 390,- Kč

10. 990,- Kč
22. 990,- Kč
12. 390,- Kč

4. 690,- Kč
10. 990,- Kč
4. 690,- Kč

20. 390,- Kč

25. 990,- Kč

10. 990,- Kč

b
c

10. 290,- Kč
21. 990,- Kč

13. 290,- Kč
27. 990,- Kč

4. 690,- Kč
10. 990,- Kč

Slevy a výhody: dítě do 3 let bez nároku na lůžko
ZDARMA
dítě 3–12 let/3.osoba v pokoji/hotelové ubytování s vybraným stravováním ZDARMA
dítě 3–12 let/2. osoba v pokoji/hotelové ubytování s vybraným stravováním sleva 15 %
dětská postýlka: ZDARMA • polopenze: sleva 250 Kč/osoba/den
Volitelné příplatky:
balkon: 410 Kč/den/pokoj
Silvestr 31.12.
2.050 Kč/os. od 12 let/restaur. Myflower • 1.100 Kč/os. od 12 let/restaur. Esquire
550 Kč/ dítě 3–12 let/restaurace Myflower/Esquire
PÁ+SO+01.07.–09.07. 250 Kč/os./den/dvoulůžkový pokoj • 285 Kč/os./den/jednolůžkový pokoj
Služby placené v místě: lázeňská taxa: 1,40 EUR/os. +18 let/den
parkování: 15 EUR/auto/den/pobyt do 5 nocí, 10 EUR/auto/den/pobyt od 6 nocí

lázeňské pobyty

Hotel ST. JOSEPH ROYAL REGENT

UBYTOVÁNÍ – Komfortní dvoulůžkové pokoje vybavené stylovým nábytkem, vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, minibarem
a trezorem.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně formou bufetu. V areálu resortu se nacházejí dvě restaurace: v centrální budově zámku restaurace Tee No.
19, u hlavního parkoviště pak restaurace Steak House St. Florian.
WELLNESS CENTRUM – Whirlpool, vnitřní a venkovní bazén,
venkovní lázeň se slanou vodou, Kneippův chodník, sauna,
pára, posilovna s kardio zónou.
WELLNESS PROCEDURY – Sluneční louka = vitalizující zářič, který
opaluje a zároveň posiluje zdraví (30 min.), inhalace minerál. voda,
olej (30 min.), rybičky Garra Ruffa (30 min.), rašelinová koupel,
aromaterapeutická koupel, uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře,
magnesiová koupel, rašelinové obklady, parafínové obklady (med
nebo ajurvédské byliny), parafínový zábal rukou.

BEAUTY BALÍČKY – Ozdravné balíčky procedur k pobytu BEAUTY VÍKEND.
A: sluneční louka nebo rybičky Garra Ruffa nebo inhalace (30 min.), koupel dle výběru, masáž
standard dle výběru
B: sluneční louka nebo rybičky Garra Ruffa nebo inhalace (30 min.), koupel dle výběru, komplexní
ošetření pleti
C: koupel dle výběru, celotělový zábal dle výběru, pleťová maska dle výběru
D: koupel dle výběru, masáž standard dle výběru, pleťová maska dle výběru
E: koupel dle výběru, zábal (obklad) lokální dle výběru, kineziotaping dle výběru
"RELAX VÍKEND"
2x ubytování + snídaně, 2x wellness procedura dle vlastního výběru, neomezený vstup do bazénové a saunové části wellness centra, neomezený vstup na driving range a devítijamkové hřiště,
zdarma půjčení kol, 20% sleva na další procedury, 35% sleva na fee obou mistrovských hřišť.
Cena: 3. 690,- Kč
"BEAUTY VÍKEND"
2x ubytování + snídaně, 1x beauty balíček dle vlastního výběru (balíčky A-E), neomezený vstup
do bazénové a saunové části wellness centra, neomezený vstup na driving range a devítijamkové
hřiště, zdarma půjčení kol a holí pro nordic walking, 25% sleva na další procedury, 35% sleva na
fee obou mistrovských hřišť.
Pozn.: Vícedenní pobyty na vyžádání.
Cena: 4. 390,- Kč
Kód pobytů: 958 + datum pobytu
Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

dítě do 3 let na přistýlce ZDARMA
dítě 3–12 let na přistýlce
500 Kč/den včetně snídaně a vstupu/wellness
neobsazené lůžko
1.000 Kč/den
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ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V ČR
Harrachov

KRKONOŠE – HARRACHOV

Horské středisko HARRACHOV leží v západní části Krkonoš v blízkosti polské hranice. Pro svoji výhodnou polohu a vybavenost je
vyhledávané lyžaři i turisty. Přímo z Harrachova vedou na vrchol Čertovy hory dvě čtyřsedačkové lanovky.
Komfortní hotel OREA RESORT SKLÁŘ**** se nachází pouhých 350 metrů od
centra města. Hosté mají k dispozici restauraci, bar, hotelové wellness centrum
s vyhřívaným krytým bazénem (zdarma). Za poplatek je možné využívat
půjčovnu lyžařského vybavení, pronájem kol, golfové hřiště, kulečník a hotelové parkoviště. Pro děti je připraveno dětské hřiště, animační programy. WI-FI
se užívá zdarma.
WELLNESS A RELAXACE – V ceně pobytu: vyhřívaný bazén, vířivka, sauna,
parní lázeň, fitness. Za poplatek: masáže. Od 19.00 hod. je vstup do wellness
centra vyhrazen hostům +18 let.

UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny koupelnou (sprcha, WC, fén), TV/SAT, telefonem,
trezorem, WI-FI v kategorii Deluxe (bez balkonu) a Executive (s balkonem).
Pokoje Suite mají šatnu, ložnici a obývací pokoj. Family pokoj tvoří dvě
vzájemně propojené pokoje se společným sociálním zařízením. Pokoje
kategorie Executive, Suite a Family mají pak navíc župan, ledničku, kávový/
čajový set, rychlovarnou konvici a balkon.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně – bufet. Za příplatek večeře – bufet.

kód zájezdu: 955 + datum pobytu

lázeňské pobyty

1 /2 5N
6–12 let
1/1 5N
Family 5N
1 /2 7N
6–12 let
1/1 7N
Family 7N

04.01. - 27.01.
21.12. - 26.12.
28.10. - 01.11.

28.01. - 05.03.
15.04. - 18.04.

06.03. - 19.03.

20.03. - 14.04.
02.11. - 20.12.

19.04. - 23.06.
28.08. - 27.10.

24.06. - 27.08.

27.12. - 03.01.

7. 790,- Kč
2. 990,- Kč
12. 990,- Kč
25. 990,- Kč
9. 990,- Kč
3. 990,- Kč
17. 590,- Kč
34. 990,- Kč

8. 790,- Kč
2. 990,- Kč
15. 290,- Kč
28. 290,- Kč
11. 690,- Kč
3. 990,- Kč
20. 790,- Kč
35. 590,- Kč

6. 790,- Kč
2. 990,- Kč
11. 290,- Kč
24. 290,- Kč
8. 990,- Kč
3. 990,- Kč
15. 190,- Kč
32. 390,- Kč

4. 990,- Kč
2. 990,- Kč
7. 290,- Kč
16. 250,- Kč
5. 990,- Kč
3. 990,- Kč
9. 590,- Kč
24. 390,- Kč

4. 990,- Kč
2. 990,- Kč
7. 790,- Kč
20. 790,- Kč
6. 590,- Kč
3. 990,- Kč
10. 290,- Kč
27. 490,- Kč

6. 090,- Kč
2. 990,- Kč
9. 790,- Kč
22. 790,- Kč
7. 990,- Kč
3. 990,- Kč
12. 990,- Kč
30. 290,- Kč

10. 290,- Kč
2. 990,- Kč
18. 290,- Kč
31. 290,- Kč
13. 990,- Kč
3. 990,- Kč
24. 990,- Kč
38. 090,- Kč

Naše cena obsahuje:
5× nebo 7× ubytování se snídaní, volný vstup do wellness centra, WI-FI.
Slevy a výhody:
dítě do 6 let/3. osoba v pokoji: ZDARMA
Pozn.: Cena pobytů ve Family pokoji (až 2 děti do 12 let se 2 plně platícími osobami)
je uvedena za celý pokoj a příslušný počet nocí (viz F5N, F7N).
Služby placené v místě:
pobytová taxa
30 Kč/os./den
parkování
160 Kč/auto/den

Volitelné příplatky:
Executive – balkon

125 Kč/os.ve dvoulůžkovém pokoji
250 Kč/os. v jednolůžkovém pokoji
přistýlka
1.090 Kč/os./den
večeře
380 Kč/os./den, 190 Kč/dítě 6–12 let/den
příplatek 24.12.
1.450 Kč/os., 725 Kč/dítě 6–12 let
příplatek 31.12.
2.900 Kč/os., 1.450 Kč/dítě 6–12 let
Pozn.: Povinný příplatek za večeři u pobytů v období 04.01.–19.03., 15.04.–18.04.,
28.10.–01.11., 21.12.–03.01.

Milovský rybník

VYSOČINA – ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY s městem Žďár nad Sázavou je považována za nejkrásnější část kraje VYSOČINA. Její úchvatná příroda
nabízí hustou síť cyklostezek, atraktivních turistických tras, rybníků a koupališť. Milovníky historie ocení cenné památky, rodiny s dětmi
potěší zážitková místa, jako jsou Peklo Čertovina, Pohádková vesnička Podlesíčko, zábavní park Salón Expres nebo westernové vesničky.
Uprostřed Žďárských vrchů, nedaleko Žďáru n. Sázavou, se rozlévá kouzelný
Milovský rybník s pláží, na jehož břehu stojí komfortní hotel OREA RESORT
DEVĚT SKAL. Je ideálním místem pro zážitkovou dovolenou! K dispozici je
restaurace, lobby bar, sluneční terasa, krytý bazén, sauna a dětský klub s hernou a animačními programy. Za poplatek je možné využívat např. badmintonové vybavení, tenisový kurt, minigolf, stolní tenis, půjčit si kola nebo rybařit.
Hotel má parkoviště.

UBYTOVÁNÍ – Standardně vybavené jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon a WI-FI.
Třílůžkové a rodinné pokoje jsou na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně nebo polopenze: bufet.

kód zájezdu: 911 + datum pobytu
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02.01.-10.04. / 30.10.-21.12.
11.04.-30.06. / 01.09.-29.10.
01.07.-31.08.

1/2 Classic
1/1 Classic
1/2 Deluxe
NE–ČT
PÁ –SO
NE–ČT
PÁ –SO
NE–ČT
PÁ –SO
2. 990,- Kč 3. 390,- Kč 4. 290,- Kč 4. 990,- Kč 3. 290,- Kč 3. 690,- Kč
3. 790,- Kč 3. 990,- Kč 5. 590,- Kč 5. 990,- Kč 3. 990,- Kč 4. 190,- Kč
3. 990,- Kč 4. 390,- Kč 6. 190,- Kč 6. 890,- Kč 4. 390,- Kč 4. 790,- Kč

Naše cena obsahuje:
3× ubytování se snídaní, užívání bazénu, 1 láhev vody/os./pobyt.
Slevy a výhody:
dítě do 6 let/3. osoba v pokoji: ZDARMA
Volitelné příplatky:
přistýlka
990 Kč/os./den, 590 Kč/dítě 6–12 let/den
večeře
360 Kč/os./den, 180 Kč/dítě 6–12 let/den
domácí mazlíček
400 Kč/den/pokoj Classic
Služby placené v místě:
pobytová taxa
20 Kč/os./den
parkování
100 Kč/auto/den

ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V ČR

spokojenváolená
do

JIŽNÍ MORAVA – BRNO

Brno, druhé největší město v ČR, leží na soutoku řek Svratky a Svitavy v oblasti jižní Moravy. Nabízí bohaté a pestré kulturní, společenské
a sportovní vyžití.
UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky v kategorii Deluxe jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem,
TV/SAT, telefonem, malou ledničkou, kávovým/čajovým setem s rychlovarnou
konvicí, trezorem, WI-FI, županem (pro dospělé), balkonem a klimatizací. Pro
rodiny s dětmi jsou připraveny pokoje Suite, které tvoří ložnice s manželským
lůžkem a obývací pokoj nebo dva propojené pokoje se společným příslušenstvím v kategorii Family.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Oběd/večeře – objednávka na místě.

kód zájezdu: 912 + datum pobytu
02.01.-31.03.
11.11.-29.12.

1/2
6–12 let
1/1

01.04.-02.04. / 09.04.-14.04.
19.04.-24.04. / 30.04.-07.05.
12.05.-17.05. / 22.05.-01.07.
07.07.-01.10. / 09.10.-10.11.

3. 790,- Kč
1. 790,- Kč
5. 490,- Kč

03.04.-08.04. / 15.04.-18.04.
25.04.-29.04. / 08.05.-11.05.
16.05.-21.05. / 02.07.-07.07.
02.10.-08.10. / 30.12.-02.01.

4. 490,- Kč
1. 790,- Kč
6. 990,- Kč

7. 890,- Kč
1. 790,- Kč
13. 590,- Kč

JIHOVÝCHODNÍ MORAVA – LUHAČOVICE

Naše cena obsahuje:
3× ubytování se snídaní, vstup do wellness centra
na 2 hodiny denně, parkování, WI-FI.
Slevy a výhody:
dítě do 6 let/3. osoba v pokoji: ZDARMA
Volitelné příplatky:
večeře (01.07.–30.08.) 400 Kč/os./den,
190 Kč/dítě 6–12 let/den
Suite
cena na vyžádání
Family (2 dospělí+ až 2 děti do 12 let): cena na vyžádání
Služby placené v místě:
pobytová taxa
30 Kč/os./den

lázeňské pobyty

Příjemný hotel OREA RESORT SANTON**** je vyhledávaný pro svoji atraktivní
polohu v rekreační oblasti Brněnské přehrady. Centrum Brna je vzdáleno asi
10 km. Hostům je k dispozici restaurace s letní terasou, hotelové wellness
centrum, fitness, úschovna kol, venkovní víceúčelové sportovní hřiště, mělký
venkovní bazén, parkování, WI-FI.
WELLNESS A RELAXACE – Krytý relaxační bazén s protiproudem, saunový svět
(aroma bylinná, finská sauna, parní lázně, ochlazovací bazén), privátní
whirlpool (za poplatek), fitness, masáže (za poplatek). Od 19:00 hod. je vstup
do wellness centra vyhrazen hostům +12 let.

Atraktivní lázeňské město LUHAČOVICE leží na jihovýchodě Moravy asi 20 km od Zlína. Kouzelná příroda Bílých Karpat, pohádkové stavby
architekta Dušana Jurkoviče a lázeňská kolonáda s jejich nejznámějším pramenem Vincentka dělají z Luhačovic jedno z nejkrásnějších měst
v zemi. Navíc nabízí bohatý kulturní život, letní pláže a koupání v přehradě i okolí bohaté na zajímavé výlety za poznáním, zážitky
i cyklistikou (ZOO Zlín, ZOO Olomouc, Baťův kanál, zámek Buchlovice, zahrady v Kroměříži, Vizovice s destilerií Rudolf Jelínek atd.).
Oblíbený HOTEL HARMONIE, situovaný uprostřed kouzelné přírody nedaleko
Luhačovické přehrady, je ideální volbou i pro rodinnou dovolenou s dětmi.
Hotel nabízí wellness centrum (krytý bazén, sauna, fitness), stolní tenis, kriket,
badminton a za poplatek: hole Nordic Walking, pétanque, horská kola a koloběžky. Sportovní vyžití najdete také v nedalekém LUHAPARKU: minigolf,
tenisové kurty, nohejbalové hřiště, restaurace s terasou a dětské hřiště. Na břehu
Luhačovické přehrady najdete BAZÉNOVÉ KOUPALIŠTĚ Duha s tobogánem.
Od přehrady až do centra města vede cca 2 km dlouhá Jurkovičova alej, sloužící
jako stezka pro pěší, cyklistiku nebo in-line bruslení.

kód zájezdu: 913 + datum pobytu
1/2
01.01. - 31.03.
01.11. - 31.12.

01.04. - 31.10.

a
b
c
d
a
b
c
d

4. 990,- Kč
5. 090,- Kč
3. 290,- Kč
2. 390,- Kč
6. 990,- Kč
5. 690,- Kč
3. 890,- Kč
2. 590,- Kč

Volitelné příplatky: oběd/2 chody
večeře/3 chody
domácí mazlíček
den navíc u pobytů a,b,c

dítě 3–10 let
2. 590,- Kč
1. 990,- Kč
1. 590,- Kč
1. 490,- Kč
2. 990,- Kč
2. 590,- Kč
1. 990,- Kč
1. 590,- Kč

Slevy a výhody:
dítě do 3 let bez lůžka a stravy:
ZDARMA
3. osoba v pokoji starší 10 let/
hotelové ubytování:
50 Kč/den
Služby placené v místě:
lázeňská taxa 30 Kč/os. od 18 let/den

150 Kč/os./den, 100 Kč/dítě 3–10 let/den
180 Kč/os./den, 110 Kč/dítě 3–10 let/den
200 Kč/den
1.050 Kč/os./ 01.04.–31.10., 990 Kč/os./01.11.–31.03.

UBYTOVÁNÍ – Standardně vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové
pokoje a apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT. WI-FI připojení je
možné v recepci, baru a restauraci.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně – bufet. Večeře a oběd –
servírované menu.

"RODINNÁ DOVOLENÁ": a 4x ubytování + polopenze, 2x hodinový vstup do bazénu
(2 dospělí + 2 děti do 10 let), 1x inhalace Vincentkou (15 min.), 1x klasická masáž částečná
(20 min.). BONUS: vstup do fitness zdarma, 10% sleva na dokoupené procedury, parkování zdarma.
"HARMONICKÝ MINI RELAX": b 3x ubytování + polopenze, 1x whirlpool (20 min.) +
láhev sektu, 1x hodinový vstup do bazénu pro dvě osoby. Pro dámy: 1x čokoládová masáž s rakytníkem (20 min.), 1x čokoládová koupel (20 min.), 1x čokoládový tělový zábal (20 min.). Pro pány:
1x masáž jalovcovým olejem (20 min.), 1x jalovcová koupel s rakytníkem (20 min.), 1x jalovcový
zábal (20 min.). BONUS: Vstup do fitness zdarma, 10% sleva na dokoupené procedury, parkování
zdarma.
"BYLINKOVÉ POHLAZENÍ": c 2x ubytování + polopenze, 1x zábal s výtažkem z aloe
vera (20 min.), 1x masáž s vůní devatero bylin (20 min.). BONUS: Vstup do fitness zdarma,
10% sleva na dokoupené procedury, parkování zdarma.
"HOTELOVÝ POBYT": d 2x ubytování se snídaní. BONUS: Vstup do fitness zdarma,
parkování zdarma.
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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.

54

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)
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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

62

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:
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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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LEVANDULOVÁ
PROVENCE

BÁJEČNÉ BURGUNDSKO
A FRANCHE-COMTÉ

8 dní

7 dní
Hospic v Beaune

Provence

Calanques

Lyon

Prožijte šťastné dny v jihofrancouzské Provence, v kraji voňavých
levandulových polí, barevných horských vesniček, velkolepých památek, teplých pláží Středozemního moře a výtečného jídla a vína!

poznávací zájezdy

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Francie
2. den: Celý den strávíte v NP CALANQUES, který je pověstný svými kouzelnými zátokami. Ty zažijete při VÝLETĚ LODÍ. Vyplouvá se z přístavu CASSIS,
kde pak zůstanete až do pozdního odpoledne. Můžete se tu koupat v moři
a odpočívat na pláži nebo objevovat kouzlo přístavu a jeho okolí. Odjezd
na ubytování. Nocleh.
3. den: Krajinou NEJKRÁSNĚJŠÍCH LEVANDULOVÝCH POLÍ dojedete až
do nádherné horské vesničky MOUSTIERS ST. MARIE. Poté Vás čeká
největší kaňon v Evropě GRAND CANYON DU VERDON, kde strávíte
celý den. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: AIX-EN-PROVENCE je noblesní město s honosnými paláci, kostely
a stovkami kašen. Užijete si v něm typický PROVENSÁLSKÝ TRH. Odpoledne poznáte CAMARQUE. Tato přírodní rezervace je plná volně se pasoucích polodivokých bílých camargueských koní, černých býků, stříbřitých solisek a mořských lagun s rýžovišti. Nad tím vším létají hejna plameňáků růžových. Všechny zdejší krásy si můžete vychutnat z paluby LODĚ
při vyhlídkové plavbě. V typickém přímořském letovisku ST. MARIES-DELA MER zažijete netradiční vyhlídku ze střechy kostelíka, příležitost bude
ochutnat výtečnou místní kuchyni proslavenou steaky a mořskými
specialitami, zažít noční ulice plné barů, bister a cikánských kapel. Nocleh.
5. den: Půvabné město ARLES mj. proslavil malíř Vincent van Gogh. Uvidíte
nebo navštívíte římskou arénu, římské divadlo, lázně, oblíbenou kavárnu van
Gogha a jeho dům. Sláva Provence bude pokračovat v LES BAUX DE
PROVENCE, kde stojí nejmocnější pevnost v kraji, nabízející typickou
středověkou atmosféru a daleké výhledy. Pak odjedete do Avignonu. VEČERNÍ
AVIGNON je okouzlující. Nocleh.
Večerní Avignon

6. den: NP LUBÉRON je domovem překrásných středověkých provensálských
vesniček položených vysoko v okrových horách. Poznáte GORDES A ROUSSILLON, navštívíte RODINNÉ VINAŘSTVÍ, které provozuje již pátá generace.
Odpoledne si prohlédnete AVIGNON a jeho slavný most, palác, zahrady
i centrum. V Avignonu zůstaneme až do večera. Nocleh.
7. den: Volný program nebo NÁKUPY v obchodním avignonském centru. Pak
odjedete k fascinujícímu římskému akvaduktu PONT DU GARD, který patří
mezi nejzachovalejší a největší římské mosty v Evropě vůbec. V krasové oblasti
Ardeche si prohlédnete překrásné KRÁPNÍKOVÉ JESKYNĚ AVEN D´ORGNAC,
které byly vyhlášeny nejkrásnější jeskyní ve Francii. Odtud odjezd zpět do ČR.
8. den: Ráno návrat domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 993201
10.07. - 17.07.
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Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
12. 590,- Kč

CENA
1/3
12. 590,- Kč

Barvité Burgundsko naprosto věrně charakterizuje jeho filmová
rodačka Angelika. Je báječné!
1. den: Pozdě večer odjezd z ČR přes SRN do Francie.
2. den: Burgundsko je známé svojí malebnou přírodou. Její krásu zažijete při
procházce v údolí VALLÉE DE LA LOUE. Skotačivá řeka, kouzelné vodopády, památkově chráněné vesnice a městečka, z nichž navštívíte pohádkový ORNANS na
řece Loue s domy na pilířích ve vodě a farmami slavného místního sýra Morbier,
který ochutnáte. Královský solivar v ARC-ET-SENANS (UNESCO) je mistrovským
dílem architektury a techniky 18. století. Prohlédnete si tuto působivou „továrnu
na výrobu soli“ navrženou ve tvaru půlkruhu. Město ARLAY je domovem
architektonických zázraků a vyhlášeného slámového vína. Navštívíte neoklasicistní ZÁMEK postavený ze starobylého kláštera, z něhož zůstaly jen sklepy, které
dodnes slouží ke zrání červených i bílých vín, která ochutnáte. Poté již odjedete
do historického CHALON SUR SAONE. Bude Vaším domovem po celý program.
3. den: Po snídani zavítáte do jižního Burgundska. V historickém městě
TOURNUS stále žije v plné středověké síle a kráse mistrovské dílo románské
architektury, nedotčený KLÁŠTER sv. Philliberta. Poté Vás půvabná krajina
osázena vinicemi dovede k impozantní vápencové skále ROCHE DE SOLUTRÉ,
jež nabízí romantické výhledy do vinic. Dalším burgundským pokladem je
benediktinské OPATSTVÍ CLUNY, které navštívíte. Celých 8 století bylo nejdůležitějším místem křesťanské Evropy. Nádherné vinařské město BEAUNE doslova
září zlatem a rubíny. Jeho nádhera začíná v dlážděných uličkách, pokračuje
v historickém centru s katedrálou Notre-Dame a vrcholí překrásnou, jednou
z nejzachovalejších renesančních budov hospiců v Evropě HOTEL DIEU. Město
obklopují VINICE oblasti COTE DE BEAUNE, která produkují vynikající vína
regionálních apelací – VEČEŘE a OCHUTNÁVKA VÍN.
4. den: Zachovalé ŘÍMSKÉ PAMÁTKY objevíte v kouzelném městě AUTUN.
Jeho význam ve 12. století povýšila POUTNÍ KATEDRÁLA sv. Lazara známá
bohatou sochařskou výzdobou. V kraji nemůžete minout další významné poutní
místo VÉZELAY, jednu z nejhezčích francouzských vesnic. Již z dálky Vás bude
vítat zlatá záře ROMÁNSKÉ BAZILIKY sv. Magdalény (UNESCO) a k posezení
zvát typické hospůdky umístěné v křivolakých uličkách. Odtud přejedete do
slavné vinařské oblasti CHABLIS. Na DEGUSTACI se přesvědčíte o výjimečné
minerální chuti místního CHARDONNAY.
5. den: Další vinařská oblast BEAUJOLAIS Vás dovede do LYONU. Leží na
soutoku dvou řek, které jej dělí na 3 části a spojují 20 mosty. Lyon je domovem
neuvěřitelného množství památek, muzeí a galerií. Je proslulé špičkovou gastronomií. Vy si Lyon, jeho památky, tržnice, obchody, parky, náměstí i kulinářské
umění budete užívat až do pozdního večera. OSVĚTLENÝ LYON je totiž naprosto
fascinující!
6. den: Po snídani NÁKUPY v Chalon sur Saone. Poté Vás přivítá DIJON. Toto
středověké sídlo bohatých vévodů se stále pyšní honosnými paláci s obdivuhodně dochovanými slavnými mozaikovými střechami. BESANCON je hlavní
město kraje Franche-Comté. Je nádherný! Zažijete mohutnou pevnost, orloj, kouzelné uličky s hrázděnými domy s mozaikovými střechami. V jedné z místních
restaurací se u večeře a skleničky „burgundského“ s Francií rozloučíte.
7. den: Ráno návrat do ČR.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 993971

1/1
16. 990,- Kč

doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře: budou organizované v místě průvodcem CK
pobytová taxa
1,00–1,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 120 EUR
trasa B, PS1 (viz str. 4)

Vézelay

04.07. - 10.07.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
10. 490,- Kč

CENA
3. osoba
9. 990,- Kč

1/1
12. 490,- Kč

doprava autobusem, 4× hotel, 4× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře: pro zájemce budou předem zajištěné
pobytová taxa
1,00 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR
Plzeň, Přeštice, Klatovy (viz str. 4)

KOUZELNÁ
NORMANDIE
Mont
St. Michel

PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ

St. Malo

Sacré Coeur

5 dní

6 dní

L´Étretat

Eiffelova věž

Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna,
luxus i neřest, poklid i zábava. Paříž, to je zkušená milenka, která má
pro každého otevřenou náruč.

1/2
8. 990,- Kč

1/3
8. 990,- Kč

doprava autobusem, 3× hotel, 3× snídaně, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 2.190 Kč/zájezd
večeře: Platba v místě v EUR. Podrobnosti v závěrečných pokynech.
1 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR
Pozn.:
ODJEZDY:
trasa B, PS1 (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:

Louvre

Moulin
Rouge

Versailles – Orangerie s fontánou

CENA

Kód zájezdu: 993951
19.07. - 24.07.

1. den: Odjezd z ČR v podvečer cca 18.00–19.00 hod.
2. den: Návštěvu PAŘÍŽE zahájíme na NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, ze kterého se
nabízí krásný pohled na Bourbonský palác a kostel Máří Magdalény. TUILLERIJSKÝMI ZAHRADAMI projdeme kolem „malého“ Vítězného oblouku do
největšího světového muzea LOUVRE. Chrání cenné egyptské, řecké a římské
sbírky, velká plátna, užité umění apod. Kolem KRÁLOVSKÉHO PALÁCE projdeme na BŘICHO PAŘÍŽE. Budeme-li mít štěstí, uslyšíme varhany krásného kostela ST. EUSTACHE. Dále si prohlédneme barevný plášť budovy
moderního umění CENTRE G. POMPIDOU. Zájemci mohou VYJET eskalátory NA zajímavou VYHLÍDKU na Paříž. Zaskočíme si k pařížské
RADNICI a pak se až do podvečerních hodin budeme toulat po Starém
Městě, pyšnícím se „gotickou perlou“, katedrálou NOTRE-DAME. Projdeme se též LATINSKOU ČTVRTÍ s příjemnými restauracemi a nábřežím
Seiny, které je poseté stánky místních umělců. Odjezd do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani vyrazíme na MONTMARTRE, Mekku pařížských
umělců, s bílou dominantou Paříže – bazilikou SACRÉ COEUR a nejslavnějším kabaretem na světě MOULIN ROUGE. Montmartre je oblíbenou
NÁKUPNÍ ČTVRTÍ, kde najdeme nejrozmanitější zboží. Nelze vynechat
slavná ELYSEJSKÁ POLE s Velkým vítězným obloukem, OPERU a EIFFELOVU VĚŽ. Nabízíme Vám možnost ochutnat francouzskou kuchyni při
SPOLEČNÉ VEČEŘI ve vybrané pařížské restauraci. Oblíbená VEČERNÍ
PROJÍŽĎKA LODÍ PO SEINĚ bude jistě i pro Vás nezapomenutelným
zážitkem. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani odjedeme do královských zahrad VERSAILLES. Nádherný
zámecký park nabídne nejenom barevné záhony v přesných geometrických
útvarech, ale i jedinečný PROGRAM ZPÍVAJÍCÍCH FONTÁN. Čas zbude i na
prohlídku ZÁMKU a návštěvu noblesního městečka Versailles. Program ukončíme návštěvou moderní pařížské čtvrti LA DÉFENSE, ve které je mj. velké
nákupní centrum (potraviny, vína, parfémy, oblečení, atd.). 5. den: Návrat do
ČR kolem 5.–6. hod. ranní.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

poznávací zájezdy

Francie je neuvěřitelně rozmanitá země! Vydejte se s námi do Normandie, kterou proslavily pláže vylodění spojenců, starobylá města,
památky, lahodný calvados a fantastická francouzská kuchyně.
1. den: Vpodvečer odjezd z ČR přes SRN do Francie.
2. den: Ráno Vás přivítá lázeňské městečko L´ETRETAT, zasazené
v srdci skal příkře se svažujících do moře na alabastrovém pobřeží.
Přes unikátní LANOVÝ MOST, spojující Le Havre a Honfleur pojedete
normandskou krajinou, kterou se táhnou nekonečně dlouhé jabloňové
sady, jejichž úroda se jiskří ve sklenkách lahodného calvadosu.
Připravena je NÁVŠTĚVA PALÍRNY calvadosu a DEGUSTACE cideru,
calvadosu, pommeau a sýrů. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete na rozhraní Normandie a Bretagne.
Navštívíte „zázrak“ celé západní civilizace, románsko-gotický klášter
MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO), který leží ve vodách La Manche.
Zbytek dne pak strávíte v baště bretaňských korzárů ST. MALO. Je
jedinečné! Bylo původně ostrovem, dnes je spojeno s pevninou dvěma hrázemi. Celé město je obehnáno středověkými hradbami, ze kterých se otevírají impozantní výhledy. Nudit se tu rozhodně nebudete.
Zažít můžete písečné pláže, přístav, staré město s rušnými uličkami
nebo VELKÉ MOŘSKÉ AKVÁRIUM. V St. Malo zůstanete až do večera, možnost společné večeře. Návrat do hotelu.
4. den: Celý den budete objevovat krásy Normandie a místa spojená
s vyloděním spojeneckých vojsk v červnu 1944. Uvidíte nebo přímo
navštívíte: SAINTE-MERE-ÉGLISE, MUZEUM a PLÁŽE VYLODĚNÍ
UTAH BEACH, místo bitvy o mys POINTE DU HOC, MUZEUM DNE
D OMAHA BEACH, AMERICKÝ VOJENSKÝ HŘBITOV v Collevillesur-Mer. Silný zážitek Vám připraví klíčové místo pro vítězství
ARROMANCHES. V panoramatickém kině tu i vy zažijete vítězství
dne „D“. V pozdním odpoledni přejezd do Rouenu. ROUEN,
metropole Normandie a město Johanky z Arku, je přezdíván „gotické
Athény“. Je to nádherné město se stovkami chrámových věží, působivými hrázděnými domy s pozlaceným renesančním orlojem a nejvyšší
stavbou na světě, katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, kterou budete
stejně okouzleni jako malíř C. Monet. Možnost společné večeře
v centru města. Nocleh.
5. den: Ráno si prohlédnete historické centrum Rouenu, bude příležitost nakoupit v obchodním domě. Pak odjedete do GIVERNY, kde
žil a maloval IMPRESIONISTA C. MONET. Okouzlení budete domem
i překrásnou zahradou. Obzvláště na jaře je zahrada voňavá a na podzim barevná. Odtud již bude následovat odjezd zpět do ČR.
6. den: Brzy ráno návrat domů (cca kolem 4.00–5.00 hod.).
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 993601
21.09. - 25.09.
Naše cena obsahuje:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
7. 490,- Kč

CENA
1/3
7. 390,- Kč

1/1
9. 590,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
2 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 90 EUR
trasa B, PS1 (viz str. 4)
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LAGO DI GARDA
A OPERA VE VERONĚ
G. Verdi: „Nabucco“

ŘÍM, VATIKÁN A TIVOLI
4 dny

Strhující melodie – velkolepá scéna

Koloseum

5 dní

Malcesine

Noční arena ve Veroně

Věčnost a krása. Vzestup a pád. Slavná historie a pulsující současnost. Tím vším Vás provede námi připravený bohatý program.
Vzhledem k novému systému organizace prohlídek Vatikánských
muzeí Vám doporučujeme, REZERVUJTE SI ZÁJEZD VČAS!

Sirmione

Největší italské jezero Lago di Garda patří k nejkrásnějším koutům
Evropy. Díky svému ledovcovému původu je voda v jezeře průhledná
a má překrásnou azurovou barvu. V severní části se kolem jezera tyčí
skaliska připomínající fjord. Celé jezero lemuje jedinečná příroda se
subtropickými květinami, palmami, citrusovníky nebo olivovníky.
Je to ráj na zemi, do kterého Vám nabízíme pozvánku.

poznávací zájezdy

1. den: Odjezd z ČR večer kolem 23. hod. přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd k jezeru LAGO DI GARDA. Přivítá Vás jezerní
kráska, středověké městečko MALCESINE. Uchvátí vás krásná jezerní
promenáda s malým přístavem, starobylé úzké uličky plné malých
obchůdků a kaváren nebo jezerní hrad s panoramatickou terasou, na
který si můžete vyšlápnout s průvodcem. Malcesine je situované na úpatí
hory Monte Baldo, kam můžete vyjet lanovkou. Odměněni budete
fantastickými výhledy na Lago di Garda. Nebo se nechte převézt lodí na
protější břeh do kouzelné městečka LIMONE, posazeného uprostřed
olivových hájů, palem, oleandrů a cypřišů. Odtud pojedete na ubytování
do hotelu u Verony.
3. den: Po snídani se Vám představí atraktivní městečko SIRMIONE,
oblíbené místo odpočinku císaře Caesara, které leží na poloostrově
vybíhajícím daleko do jezera. Nepřehlédnutelný je vodní hrad Castello
Scaligero. Turisty lákají také největší římská vila v severní Itálii Catullovy
jeskyně s mohutnými základy ve skále, opevněný přístav, kouzelné
středověké uličky plné obchůdků a kaváren. Zažít můžete místní pláže,
doporučujeme cca půlhodinovou VYHLÍDKOVOU PLAVBU LODÍ. Odpoledne je připravena prohlídka VERONY (UNESCO). Uvidíte slavný dům Casa di
Giulietta s Juliiným balkonem, historická náměstí i nejkrásnější italské
renesanční zahrady Giardino Giusti se slavným bludištěm, fontánami a sochami mezi cypřišemi. V zahradě je rozhledna, která Vám nabídne jeden z nejpůsobivějších pohledů na Veronu. Volný program k návštěvě galerií, nákupům,
k večeři. Fakultativně VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANTICKÉ ARÉNĚ pod širým
nebem, která se v sezóně téměř každý večer rozzáří tisíci svíčkami a rozezní
nádhernou hudbou. Pro Vás to bude slavná OPERA NABUCCO. Po skončení
představení odjezd do hotelu. Nocleh.
4. den: V jižním cípu sousedí Lago di Garda s významnou italskou vinařskou
oblastí v kraji Lombardie. Nejprve poznáte další jezerní městečko PESCHIERA
a pak bude příležitost zdejší KVALITNÍ VÍNA, VYHLÁŠENÝ OLIVOVÝ OLEJ
a VYNIKAJÍCÍ SÝRY A PROSCUITTO ochutnat v rodinném vinařství. Návrat
domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Náš program odstartuje prohlídka VATIKÁNU a jeho sbírek, kterými
nás provede MÍSTNÍ PRŮVODKYNĚ v českém jazyce. Poté se zastavíte pod
mohutnou stavbou ANDĚLSKÉHO HRADU. Ten byl původně postaven jako
mauzoleum císaře Hadriána a s Vatikánem byl spojen krytou chodbou.
Na trase dále potkáte LATERÁNSKÝ PALÁC, který byl obydlím papežů až
do jejich odchodu do Avignonu, se SVATÝMI SCHODY, po kterých vedli Krista
před Piláta a nádherným chrámem SV. GIOVANNI IN LATERANO a jeden
z nejvýznamnějších římských kostelů SV. PAVEL ZA HRADBAMI, založený
roku 314. Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd do oblíbeného letoviska bohatých Římanů, papežů
a kardinálů TIVOLI. Zde můžete obdivovat HADRIANOVU VILLU (UNESCO),
velkolepou císařskou rezidenci rozkládající se v areálu o rozloze 120 ha. Další
slavná rezidence, VILLA D´ESTE (UNESCO), je posazena v komplexu fascinujících fontán, vodopádů a zahrad. Právě zahrada Villy D´Este byla experty
Briggs and Stratton vyhodnocena jako NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA EVROPY.
Přejezd do ŘÍMA, kde bude následovat II. prohlídkový okruh. Prohlédnete si
KOLOSEUM, velkolepé FORUM ROMANUM, nejdůležitější centrum antického Říma, kde císařové stavěli mramorové chrámy, soudní dvůr a tržiště.
PAHOREK PALATIN, kde podle legendy Romulus založil Řím a kde bohatí
aristokraté stavěli své honosné domy, podlouhlé barokní náměstí se 3 fontánami NÁMĚSTÍ PIAZZA NAVONA, které je považováno za nejkrásnější
římské náměstí, apod. Z VEČERNÍHO ŘÍMA přejezd zpět do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. III. prohlídkový okruh v Římě Vám nabídne např. slavné
ŠPANĚLSKÉ SCHODY, největší barokní římskou FONTÁNU DI TREVI, pahorek
Quirinale s PREZIDENTSKÝM PALÁCEM nebo nádhernou baziliku SANTA MARIA DI MAGGIORE. Volný program k posezení v některé z typických římských
kaváren, k nákupům nebo procházkám. Odpoledne odjezd zpět domů.
5. den: Návrat do ČR kolem poledne.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Vatikán

Fontana di Trevi

Peschiera
Tivoli

Kód zájezdu: 992821
27.07. - 30.07.
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1/2
5. 990,- Kč

CENA
3. os. nebo 4. os.
5. 790,- Kč

1/1
6. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
Naše cena obsahuje:
vstupenky: 29.07. Nabucco
cca 32 EUR
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě: večeře: budou organizované v místě průvodcem
pobytová taxa
1 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 55 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992701
28.09. - 02.10.

1/2
8. 990,- Kč

CENA
3. osoba
8. 790,- Kč

1/1
9. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× večeře, odborný
průvodce CK.
4 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR
Pozn.:
trasa A, PS1 (viz str. 4)
ODJEZDY:
Naše cena obsahuje:

TOSKÁNSKO A LIGURSKÁ RIVIÉRA

PERLY JIŽNÍ ITÁLIE
7 dní

Cinque Terre

6 dní

Amalfi

Jih Itálie je nádherný! Cenné starověké památky, překrásná rozmanitá
příroda a tyrkysové moře, ve kterém se zrcadlí slunce, které tady snad
nikdy nechodí spát. Program si příjemně užijete, neboť Vaše cestování
na jih bude pohodlné s noclehy po cestě tam i zpět.

1. den: Večer odjezd z ČR přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: Elegantní toskánské město LUCCA je doslova výkladní skříní středověké architektury. Zažijete kouzelné historické centrum, jež je téměř celé
obehnané fantasticky dochovanými středověkými hradbami, katedrálu, půvabná náměstí s množstvím restaurací a kaváren i ikonickou věž Torre Guinigi
známou svojí střešní zahrádkou. Odpoledne si užijete PISU, sousední město
světoznámé ŠIKMÉ VĚŽE. Odjezd do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Tento den můžete relaxovat NA PLÁŽI nebo vyjet do MRAMOROVÝCH HOR. Čekají Vás krásné vyhlídky na Apuánské Alpy a celosvětově
unikátní lomy na kararský mramor, které doporučujeme navštívit. Jejich
návštěva je ojedinělým a nezapomenutelným zážitkem. Usazeni v terénních
autech vyjedete do hor vysoko nad mořem. Užijete si dechberoucí panoramata, seznámíte se s kolosálními stroji, technologií těžby mramoru, podíváte se
do nitra hory. Na zpáteční cestě bude příležitost nakoupit v mramorovém
obchodě a poznat historické město mramoru CARRARA.
4. den: Ráno odjedete do Národního parku CINQUE TERRE neboli „Pětizemí“,
nazvaného podle 5 pobřežních městeček, která se rozprostírají na vrcholcích
skalnatého pobřeží. Pestrobarevné domky měst, terasovitě nalepené jeden na
druhém, doslova balancují nad mořem. Jsou to neuvěřitelně působivá místa
dostupná vlakem nebo lodí. Vy poplujete lodí a navštívíte tři místa včetně
nejkrásnějšího a největšího města Vernazza. Má kouzelné středověké uličky,
kterými vystoupáte na hrad s famózní vyhlídkou, dolů Vás pak dovede vůně
linoucí se z přístavních hospůdek. V pozdním odpoledni přejedete do JANOVA.
Ubytování v hotelu. Volný program nebo s průvodcem zažijte nezapomenutelný
západ slunce nad osvětleným Janovem z VYHLÍDKOVÉ TERASY Spianata
Castelletto. Otevírá se odtud jedinečný 360° výhled na celé město zdobené gotickými věžemi, barokními kupolemi či břidlicovými střechami honosných paláců. Na vyhlídku je také možné vyjet unikátním SECESNÍM VÝTAHEM. Nocleh.
5. den: Bohaté středověké město JANOV si stále uchovává svůj půvab a důležitost. Zamilujete si tu snad každý kout – přístav, staré město s křivolakými
uličkami, velkolepou gotickou katedrálu sv. Vavřince, hlavní náměstí Piazza di
Ferrari s honosným Palácem vévodů aj. Návštěvníky láká také největší
MOŘSKÉ AKVÁRIUM v Evropě. Jeho návštěva je skutečným zážitkem. Odpoledne vyjedete do vinic nad Janovem. V rodinném vinařství ochutnáte bílá vína
vyhlášené odrůdy Cortese (Gavi), typické pro známou italskou vinařskou
oblasti PIEMONT. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách. Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1. den: Večer odjezd z ČR přes SRN, RAK do Itálie.
2. den: Příjezd do letoviska BAIA DOMIZIA, které leží asi 200 km jižně od
Říma. Ubytování, RELAX NA PLÁŽI u moře, volný program. Večeře. Nocleh.
3. den: Dopoledne poznáte národní park VESUV. Výjezd k Vesuvu je impozantní! Z nadmořské výšky nula se dostanete až do výšky 1.280 m.n.m. Čekají
Vás famózní výhledy a ohromující podívaná do kráteru sopky, která zničila
slavné POMPEJE, jež poté za doprovodu místního průvodce také navštívíte.
Ubytování v přímořském letovisku. Večeře.
4. den: Celý den si budete užívat AMALFSKÉ POBŘEŽÍ. V Evropě existuje jen
málo míst srovnatelné nádhery. Jeho krásy krás budete odkrývat z LODĚ a při
návštěvě dvou nejatraktivnějších měst. POSITANO (UNESCO) je veselé
barevné město posazené na útesu vysoko nad azurovým mořem a mystické středověké AMALFI Vás bude fascinovat od přístavu přes historické
centrum s románskou katedrálou ozdobenou monumentálním schodištěm
až do vysokých hor. Zažijte ty nejúchvatnější přírodní scenérie,
nejnoblesnější místa Evropy s možností koupání a odpočinku na pláži
i skvělou gastronomii. V pozdním odpoledni se vrátíte lodí do přístavu
SORRENTO, jehož barevné domky se tyčí na útesech nad mořem
a vzduch je provoněný citrusy. A právě nedaleko odtud navštívíte
FARMU, kde pěstují citróny a vyrábějí z nich krajové speciality včetně
lahodného likéru LIMOCELLO, jež ochutnáte. Večeře.

Mramorové lomy

Janov – přístav

Pisa

Kód zájezdu: 993042
13.09. - 18.09.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
10. 990,- Kč

CENA
3. osoba
10. 690,- Kč

Vesuv

Caserta

5. den: Ráno vyplujete LODÍ ze Sorrenta na OSTROV CAPRI, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších ostrovů v Tyrhénském moři. Minibusy a pěšky
navštívíte jeho dvě hlavní centra Capri a Anacapri s nádhernými výhledy na
ostrov a Neapolský záliv. Krásný zážitek Vám také nabídne výlet lodí kolem
skalnatého pobřeží ostrova až k úchvatným útesům jménem Faraglioni. Navečer
se lodí navrátíte zpět na pevninu. Večeře.
6. den: Starobylá, členitá, divoká, chaotická a nezapomenutelná je NEAPOLE
(UNESCO). Zavítáte do historického centra s královským palácem a obdivovanou stavbou nejvyšší kryté pasáže v Evropě, ochutnáte tady nejlepší kávu
a zmrzlinu. Pak si budete užívat rezidenční sídlo francouzských Bourbonů.
CASERTA je absolutně největším královským palácem na světě a její ZÁMECKÉ
ZAHRADY překonaly velikost a krásu francouzských Versailles. Jsou zázrakem
díla přírody i člověka! Roste v nich nepřeberné množství exotických rostlin,
palem, cypřišů, zdobí je mohutné fontány, úchvatný kaskádovitý vodopád,
sochy, mosty apod. Vodu sem přiváděl 3 patrový AKVADUKT VANVITELLI,
neuvěřitelně technicky promyšlená a fascinující stavba, kterou také uvidíte.
Z Caserty bude následovat přejezd na ubytování k Arezzu. Večeře.
7. den: Ráno navštívíte majestátní AREZZO, jež proslulo šperkařským zlatnickým
průmyslem. Obdivovat tu budete honosné paláce i gotické chrámy. S Itálií se
rozloučíte ve VINAŘSTVÍ u skleničky výborného vína a místních specialit.
Návrat domů v nočních hodinách. Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 993110

1/1
11. 990,- Kč

doprava autobusem, 3× hotel, 3× snídaně, 2× večeře, průvodce CK.
pobytová taxa: 2,00 – 2, 50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 120 EUR
trasa A, PS1 (viz str. 4)

poznávací zájezdy

Toskánsko a Ligurská riviéra patří mezi nejatraktivnější kraje Itálie. Na
Vaše smysly tu budou útočit nádherné pamětihodnosti, malebné vesničky s barevnými domky terasovitě nalepeným jeden na druhém, famózní
výhledy, podmanivá příroda, moře i neodolatelná vůně italské kuchyně.

01.06. - 07.06.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
14. 590,- Kč

CENA
3. osoba
13. 490,- Kč

1/1
16. 890,- Kč

doprava autobusem, 5× hotel, 5× polopenze, odb. průvodce CK.
pobytové taxy: 7,50 EUR/os./zájezd, místní průvodci: 20 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 EUR
trasa A, PS1 (viz str. 4)
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KRAKOV A OSVĚTIM
Krakov – Wawel

3 dny

poznávací zájezdy

Krakov, polsky Kraków, patří mezi nejnavštěvovanější evropská
města. Jeho krásu tvořili nejlepší renesanční mistři z Holandska
a Itálie. Turistům kromě více než 6.000 pamětihodností a kvalitních
galerií nabízí skvělé gurmánské zážitky! Poznejte s námi Krakov!
1. den: Kolem 23.00 hod. odjezd z ČR do Polska.
2. den: Ráno příjezd do KRAKOVA. Prohlédnete si nejstarší část města
rozloženou na návrší Wawel s korunovačním HRADEM WAWEL
a s KATEDRÁLOU SV. STANISLAVA A VÁCLAVA. Projdete nejzajímavější městskou čtvrť KAZIEMIERZ. Je plná cenných židovských památek, půvabných kaváren a uměleckých galerií. Čtvrť Kaziemierz je
zachycena ve Spielbergově oscarovém filmu SCHINDLERŮV
SEZNAM. Dalším krakovským lákadlem je největší středověké
náměstí ve střední Evropě RYNEK GŁÓWNY. Nevynecháte tržnici SUKIENNICE a MARIÁNSKÝ KOSTEL s největším gotickým
oltářem na světě. Z věže kostela se každou hodinu ozývá slavná
melodie HEJNAL. Za prohlídku stojí také gotická brána
BARBAKÁN, budova JAGELLONSKÉ UNIVERZITY a obrazárna
v MUZEU CZARTORYSKÝCH. Krakov nabízí skvělé nákupy
(např. Galerie Krakowska), potěší také milovníky dobré gastronomie. Ochutnejte tradiční krakovské preclíky, pirohy nebo jídla
z ryb a navštivte věhlasnou „PIJÁRNU“ ČOKOLÁDY WEDEL.
Ubytování v hotelu v Krakově. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do Osvětimi, kde je připravena
návštěva koncentračního tábora OSVĚTIM-BIRKENAU. Při
3,5hodinové komentované prohlídce v areálu uvidíte hlavní tábor
s nejdůležitějšími původními budovami, jako byly nástupní rampy,
budovy vězňů, pozůstatky plynové komory nebo krematorií. Zažijete
ukázku zacházení s vězni od jejich přijetí, registrace, přiřazení, označení číslem tábora a také ukázku životních a hygienických podmínek.
Prohlédnete si stálou výstavu s dokumentárním filmem, kopiemi
dokumentů a nejrůznějšími předměty. Odpoledne odjezd do ČR.
Návrat domů cca 22.00–23.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Osvětim

WROCLAW, SWIDNICA A KSIAZ,
NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ POLSKA
Zámek Ksiaz

2 dny

Polsko má spoustu míst, do jejichž dějin se hluboce zapsali Češi. Nemusíme tam ani vážit časově náročnou cestu. Některá místa máme totiž
nedaleko našich hranic. Jsou velkolepá a překrásná. Přesvědčte se sami!
1. den: Ráno odjezd z ČR do Polska. Kolem poledne příjezd do půvabného
historického města WROCLAW (česky Vratislav), které založil český král
Vratislav. Její krásy začnete objevovat na hlavním náměstí RYNEK. Celé náměstí
je obehnáno měšťanskými domy barevných fasád, mezi kterými září gotická
radnice s nejvyšší radniční věží v Polsku a pozornost budí multimediální
fontána. V jeho rohu se otevírá další barevné náměstíčko jménem SOLNÉ s mnoha kavárnami a restauracemi, kde bude příležitost občerstvit se nebo se projít
nedalekou Řeznickou uličkou s bronzovým sousoším farmářských zvířat nebo
NAKUPOVAT, protože Wroclaw je nákupním rájem. Celou scenérii můžete
zhlédnout z PĚŠÍHO MOSTU MEZI 2 VĚŽEMI kostela Máří Magdalény.
Odpoledne si prohlédnete HALU STOLETÍ. Architektonický skvost zapsaný
mezi památky UNESCO představuje kruhovou stavbu z oceli, betonu a skla.
Projdete se přímo pod kopulí Haly a nakonec vystoupáte i na vyhlídkovou
terasu. Poté se pojedete ubytovat. Po večeři se do centra vrátíte, abyste zažili
VEČERNÍ PLAVBU PO ODŘE, přes kterou se klene více než 100 mostů. Právě
proto se Wroclawi přezdívá „Polské Benátky“. Nocleh.
Wroclav

Wroclav

2. den: Po snídani se vydáte do historické SWIDNICE (česky Svídnice), která je
označována za „Malý Krakow“. Její historický střed dochovaný v původní podobě patří k nejcennějším památkovým komplexům v Polsku. Uvidíte tu domy
s nádhernými portály, mohutnou katedrálu sv. Stanislava a Václava, kašny, dvoupatrovou radnici či barokní sloup sv. Trojice z červeného pískovce. Nejvýznamnější památkou je však KOSTEL MÍRU (UNESCO), největší evropská protestantská dřevěná stavba s hrázděnou konstrukcí, kterou si prohlédnete. Další
dechberoucí stavbou je mohutný barokní ZÁMEK KSIAZ situovaný v blízkosti
starobylého města VALBŘICH. Je považován za jednu z nejkrásnějších staveb
v Polsku. Doporučujeme komentovanou prohlídku interiérů. Nedávno bylo turistům zpřístupněno také tajemné podzemí zámku. V této prohlídkové trase se
nabízí jedinečná příležitost sestoupit až do 50 m hlubokých tunelů, vidět podzemní halu a vyslechnout si informace o plánech nacistů, protože za 2. světové
války byl Ksiaz určen jako hlavní stan A. Hitlera. Zámek obklopuje park a upravená zahrada s vyhlášenou restaurací, ve které můžete ochutnat pravou zámeckou kuchyni, neboť jídla se tu stále připravují podle původních receptur. Odtud
odjezd zpět domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Pirohy

Swidnica – Kostel míru

Sukenica

Mariánský kostel
Kód zájezdu: 994111
03.06. - 05.06.
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1/2
3. 690,- Kč

CENA
3. osoba
3. 490,- Kč

Kód zájezdu: 994112
1/1
3. 890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, rezervace prohlídky
Osvětimi, odborný průvodce CK.
300 Kč/os./den
Volitelné příplatky: večeře – 3 chody
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 230 PLN, 5 EUR
ODJEZDY:
trasa D (viz str. 4)

10.09. - 11.09.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

CENA
1/2
3. 490,- Kč

1/1
3. 990,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně,
odborný průvodce CK.
večeře
460 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 PLN
trasa G (viz str. 4)

JARNÍ VÍDEŇ
2 dny

1 den

DO VÍDNĚ ZA POZNÁNÍM
I NA KAFÍČKO

Schönbrunn
Hundertwasserovy domy

Vídeň je město, které je pro svoji skvělou nenásilnou kombinaci
vznešené historie a moderního dynamického života milováno a obdivováno po celý rok. Na každém kroku tu potkáváte noblesnost
Habsburků i rozvernost Hundertwassera.

Hundertwasserovy
domy

Vídeň je fascinující město, které bylo odjakživa centrem společenského života, vzdělanosti a noblesy. Udělejte si pěkný víkend
a zavítejte s námi do rakouské metropole! Vídní a její atmosférou
budete nadšeni!

poznávací zájezdy

1. den: Odjezd z ČR ráno kolem 4.–5. hodiny. Příjezd do Vídně
v dopoledních hodinách. Navštívíte CÍSAŘSKÝ ZÁMEK Schönbrunn,
který je pro své krásné zahrady i bohatou výzdobu interiérů právem
nazýván „RAKOUSKÉ VERSAILLES“. Velký prohlídkový okruh Vám
představí 40 místností bytu nejen císaře Franze Josefa a císařovny
Sissi, ale i Marie Terezie. Ještě pozdravíte HUNDERTWASSEROVY
DOMY, bizarní barevné stavby zcela atypických tvarů, které budí
zájem turistů ze všech koutů světa. Ubytování. Krátký odpočinek.
Možnost SPOLEČNÉ VEČEŘE v centru Vídně. Ve večerních hodinách
Vás ještě přivítají brány proslulého ZÁBAVNÍHO PARKU PRATER.
Mnohé zdejší atrakce patří k nejunikátnějším na světě. Symbolem
Prateru je OBŘÍ RUSKÉ KOLO, z jehož kabin je nádherný výhled na
město. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k ZÁMKU BELVEDERE, kde si prohlédnete
krásné ZAHRADY vystavěné podle vzoru francouzských Versailles.
Poté odjedete do VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY, kde Vám nabízíme
jedinečnou příležitost zažít komentovanou prohlídku. Prohlédnete si
honosné prostory a dozvíte se mnoho zajímavostí o Plese v Opeře,
který je každoroční renomovanou mezinárodní událostí. Během
pěšího okruhu HISTORICKÝM CENTREM poznáte další významná
místa Vídně: nádhernou gotickou katedrálu Dóm sv. Štěpána, jejíž
kostelní věž nabízí impozantní výhledy na město, Parlament,
Korutanskou třídu, Burgtheater, atd. V historickém centru budete mít
také čas na nákupy, občerstvení nebo posezení v některé z vídeňských kaváren. Návrat do ČR kolem 23. hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Secession

Ráno kolem 4.30 hod. odjezd z ČR do Rakouska. Před polednem je plánovaný příjezd do VÍDNĚ. Nejprve se krátce zastavíme u císařského ZÁMKU SCHÖNBRUNN, odkud přejedeme
k barevným DOMŮM bizarních tvarů architekta HUNDERTWASSERA. Slavná stavba je charakteristická zakřivenými nepravidelnými okny a atypickými sloupy. Krásy moderní vídeňské
architektury neobdivují jen turisté, nýbrž i sami Vídeňané. Dále
Vám představíme architektonický skvost vídeňské secese –
výstavní pavilon SECESSION, který dekoruje „zlatá hlávka zelí“. Na
blízkém Karlově náměstí budeme obdivovat kontrast majestátního
barokního KOSTELA KARLA BOROMEJSKÉHO se dvěma secesními
pavilony. Jeden slouží jako vstup do metra a ve druhém sídlí kavárna.
Příjemnou procházkou dojdeme až k císařské rezidenci HOFBURG.
V mnohých našich programech jsme představili Muzeum Sisi a Stříbrnou komoru, které jsou umístěné v Hofburgu. Tentokrát Vám doporučujeme navštívit CÍSAŘSKOU KLENOTNICI, která je součástí rezidence. Tato nejvýznamnější klenotnice světa chrání dvě císařské
koruny, Burgundský poklad z 15. století a poklad Řádu zlatého rouna
Habsburků.
K Vídni neodmyslitelně patří KAVÁRNY. Mají jich tu více než 1.500!
Vyberte si tu svou a vychutnejte si šálek kávy a lahodný dort Sacher.
Nebo si dejte pravý vídeňský řízek!
V pozdním odpoledni odjezd zpět do ČR. Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Vídeňská opera
Kód zájezdu: 992301

Hofburg

CENA
11.06. - 12.06.

1/2
3. 490,- Kč

1/1
4. 290,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
20–25 EUR. Platba na místě.
Volitelné příplatky: večeře – 3 chody:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Pozn.:
Při objednávce uvádějte číslo cestovního dokladu.
ODJEZDY:
trasa C (viz str. 4)

Kód zájezdu: 992311
16.07.

CENA
1. 790,- Kč

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR
trasa C (viz str. 4)

75

BUDAPEŠŤ, VÍDEŇ
A RELAX V TERMÁLECH

MAGICKÉ MAĎARSKO
Hortobágy

6 dní

Jezerní jeskyně

5 dní

Gödöllö – zámek Sissi

Parlament v Budapešti

Maďarsko je zajímavá a zážitková země. Poznejte kraj vinic, ze kterých pochází bílé Tokajské a červené Bikavér, kde víno a termální
voda teče plným proudem, kde v pusztách nedaleko měst s cennými
pamětihodnostmi temperamentní Maďaři cvičí polodivoké koně.

poznávací zájezdy

1. den: Odjezd z ČR do Maďarska cca 23.00–24.00 hod.
2. den: Cestou se zastavíte u elegantního barokního ZÁMKU GÖDÖLLÖ, který
si oblíbila císařovna Sissi. Odpoledne příjezd do maďarského lázeňského a historického města EGER. Ubytování ve wellness hotelu. Relaxace v termálních
lázních nebo prohlídka barokního Egeru s mohutnou hradní pevností, která
Připravili jsme pro Vás poznání nejatraktivnějších míst uherského chránila město proti nájezdům Tatarů, klasicistní bazilikou, 2. největší v Maďarkrálovství s pohodlným cestováním. Z místa ubytování jsou Budapešť sku a minaretem, jež je připomínkou turecké nadvlády v Evropě. Pod hradem je
a Vídeň vzdáleny pouhé 2 hodiny jízdy!
možné navštívit kasemata, labyrint chodeb vytesaných do skály. Večeře. Nocleh.
Obě metropole si prohlédnete s místními průvodkyněmi, jejichž 3. den: Po snídani odjedete do MISKOLCE. Prohlédnete si mohutnou zříceninu
zkušenosti a informace jsou pro Vás zárukou toho nejpříjemnějšího HRADU DIÓSGYÖR. V severozápadní věži, která funguje jako rozhledna, je
umístěna zajímavá sbírka zbraní středověké Evropy. Turisty v bezprostřední
zážitku!
blízkosti Miškolce nejvíce přitahuje JEZERNÍ JESKYNĚ Miskolctapolca. Přímo
1. den: Ráno kolem 5. hodiny odjezd na SLOVENSKO do Veľkého ze stěn tu vyvěrá léčivá voda, která zde vytvořila třípodlažní krasový jeskynní
Mederu. Odpoledne ubytování v hotelu blízko TERMÁLNÍHO KOU- systém. Zvláštností jeskyně jsou jezírka se „zelenou“ vodou. Odpoledne přejedete do půvabné tokajské vinařské oblasti, která byla oceněna zápisem na
PALIŠTĚ, které je zárukou příjemné relaxace. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídku BUDAPEŠTI zahájíme na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívíte malé kouzelné
městečko TOKAJ, kde bude příležitost DEGUSTOVAT zdejší věhlasná bílá
NÁMĚSTÍ HRDINŮ zdobeném sloupy, mezi nimiž vyhlížejí VÍNA. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
sochy velikánů maďarské historie. Odtud se vydáme METREM 4. den: Přes 2. největší jezero Tisza přejedete do oblasti největšího a nejstaršího
do historického centra. Trasa je krátká, ale zato zažijeme jízdu maďarského NP HORTOBÁGY. Zažijete zde typickou maďarskou step „pusztu“.
v původních vagonech. Čeká nás honosná budova PARLAMEN- Během projížďky s koňským povozem uvidíte stepní šedý skot s obrovskými rohy
TU, zdejší největší chrám BAZILIKA SV. ŠTĚPÁNA i nejznámější a vodní buvoly volně se pohybující nedotčenou krajinou, jejíž kolorit dotvářejí
budapešťská třída VÁCI s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ, ve které si typické vahadlové studny. Čikoši, jak se říká místním honákům dobytka ve
specifických modrých krojích, předvedou své umění jízdy na koních včetně
můžete zakoupit dárky a ochutnat maďarské speciality včetně práce s bičem. Příjemný den zakončíte ochutnávkou nefalšovaných maďarských
teplých jídel. Závěr programu bude patřit BUDÍNSKÉMU VRŠ- specialit domácí výroby v historické Csárdě, jedné z původních starobylých
KU (UNESCO), odkud je nejkrásnější výhled na celou metropoli. restaurací postavené na konci 18. století. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
Uvidíme korunovační MATYÁŠŮV CHRÁM, impozantní RYBÁŘ- 5. den: Připravena je komentovaná prohlídka STÁTNÍHO HŘEBČÍNU
SKOU BAŠTU se 7 věžemi a KRÁLOVSKÝ PALÁC. Návrat do LIPICÁNŮ v Szilvásváradu s chovnou stanicí modrookých bílých hřebců. Dnes
tu žije asi 200 koní. Návštěvníci si prohlédnou nejen stáje, ale v kočárech
hotelu. Večeře. Nocleh.
tažených bílými lipicány dojedou až na pastviny, kde si budou moci koně
3. den: Po snídani nás přivítá honosná VÍDEŇ pyšnící se 27 zámky, pohladit a vyfotografovat se s nimi. Poté bude následovat rekreační turistika
150 paláci a více než 100 muzei. Připravili jsme pěkný program údolím potoka Szalajka k ZÁVOJOVÉMU VODOPÁDU, který padá v několika
od gotického skvostu KATEDRÁLY SV. ŠTĚPÁNA, přes císařská sídla terasách a patří mezi nejfotografovanější místa v Maďarsku. Po večeři poznáte
SCHÖNBRUNN a HOFBURG až po secesní nádheru budovy SECES- vyhlášenou část Egeru s romantickým názvem „ÚDOLÍ KRÁSNÉ ŽENY“
SION. Zažijeme tradiční vídeňskou atmosféru, budeme mít příležitost s bezpočtem typických vinných sklípků. V jednom z nich je připravena
ochutnat výborný Sachrův dort i pravý vídeňský řízek. Pokud jste si DEGUSTACE VÍN a následný program s pravou cikánskou kapelou. Možnost
výhodného nákupu vín přímo od vinaře. Nocleh.
v tomto čase vyhlédli ve Vídni AKTUÁLNÍ VÝSTAVU, rádi Vám po- 6. den: Odpočinek v termálních lázních. Umění maďarské přírody vyvrcholí
můžeme její návštěvu realizovat. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
v Egerszalöku, jehož termální voda vytvořila SOLNÝ KOPEC připomínající
4. den: Celodenní odpočinek v termálech. Večeře. Nocleh.
TURECKÉ PAMUKKALE, který je součástí termálních lázní, do kterých můžete
odpoledne vyjet. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd zpět do ČR. Odpoledne návrat domů.
7. den: Po snídani odjezd domů se zastávkou v BUDAPEŠŤSKÉ VELKÉ TRŽNIPozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
CI, která je pokladnicí maďarských gastronomických specialit s možností nákupu různých druhů mleté papriky či maďarských uzenin. Návrat domů před
půlnocí.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Lipicáni

Egerszalök

Schönbrunn
Kód zájezdu: 994901
26.10. - 30.10.

1/1
9. 990,- Kč

doprava autobusem, 4× hotel, 4× snídaně, 4× večeře,
odborný průvodce CK.
1 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 65 EUR
ODJEZDY:
trasa D, PS1 (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:
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1/2
8. 590,- Kč

CENA
3. os. do 12 let
7. 990,- Kč

Kód zájezdu: 991151, 991152
14.08. - 20.08.
18.09. - 24.09.

CENA
1/2
11. 990,- Kč
11. 990,- Kč

1/3
11. 990,- Kč
11. 990,- Kč

doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× večeře, užívání
hotelového wellness, odborný průvodce CK.
1,50 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 90 EUR
ODJEZDY:
trasa C, PS1 (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

NÁDHERNÝM ÚDOLÍM
MOSELY A RÝNA
Mosela, vyhlídková plavba

BUDAPEŠŤ
A SKVOSTY NA DUNAJI
3 dny

Visegrad

4 dny

Budapešť –
Parlament

Széchenyiho lázně

1. den: Ráno odjezd kolem 4.30 hod. z ČR do významného historického
a kulturního německého města MOHUČ. Již staří Římané byli okouzleni jeho
polohou na soutoku Rýna s Mohanem. Za své sídlo si jej vybrali i arcibiskupové, kteří z Mohuče vytvořili mocné středisko. Ukážeme Vám mohutnou katedrálu z červeného pískovce Dóm sv. Martina, rodný dům vynálezce
knihtisku J. Gutenberga a komplex kouzelných hrázděných domů. Odpoledne
přejezd do jednoho z nejstarších a nejkrásnějších německých měst KOBLENZ,
jehož kulturu ovlivnila Francie, ke které kdysi město patřilo. Poznáme
pověstný Německý roh s monumentálním památníkem císaře Viléma I., tedy
místo, kde se Mosela stéká s Rýnem, i staré město s barokními domy,
radničním náměstím s kašnou Schängelbrunnen apod. Z centra je možné vyjet
LANOVKOU s panoramatickými kabinami na mohutnou PEVNOST EHRENBREITSTEIN, která trůní 118 m vysoko nad Rýnem a nabízí fantastické výhledy
na město a soutok řek. Ubytování v hotelu přímo v Koblenzi.
2. den: V sousedství Koblenze leží překrásný romantický ZÁMEK STOLZENFELS. Navštívíme jeho zahrady, ze kterých se otevírají další impozantní
pohledy na Rýn a Moselu. Odtud se vydáme do nádherného údolí řeky
Mosely, lemovaného hrady a vinicemi. Vyjdeme si na nádvoří jednoho z nejkrásnějších německých hradů ELTZ, zavěšeného na vysoké skále nad řekou.
Možnost prohlídky interiérů. Pak projedeme kolem vinohradů do městečka
COCHEM. Jeho malebným centrem projdeme až k hradu na kopci, kde se
otevřou překrásné pohledy do krajiny. Připravena je také DEGUSTACE výborných moselských vín. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani nás čeká nejkrásnější úsek údolí Rýna. Z Koblenze
vyplujeme VYHLÍDKOVOU LODÍ např. kolem hradů Rheinfels, Katz, Maus
k pověstné SKÁLE VODNÍ VÍLY LORELEI. Budete mít čas užít si toto výjimečné
místo. Předpokládaný návrat domů kolem 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Hrad Eltz

Mohuč

Poznejte velkolepou maďarskou metropoli, jedno z nejkrásnějších
míst světového kulturního dědictví. Jako jediná metropole na světě
má na 100 činných termálních zřídel a pramenů. Mohutný Dunaj
dává nebývalý šarm nejen Budapešti, ale i okolním městům.
1. den: Pozdě večer odjezd z ČR do Maďarska.
2. den: Malá okružní jízda BUDAPEŠTÍ, nás dovede na HRADNÍ VRCH, odkud
je nádherný výhled na celou metropoli. Naší pozornosti neujde MATYÁŠŮV
CHRÁM, více než 700 let staré korunovační sídlo uherských králů, impozantní
RYBÁŘSKÁ BAŠTA a KRÁLOVSKÝ PALÁC. V poledne se přesuneme na známou
třídu Váci s historickou CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ. Její atmosféra je okouzlující!
V pestrém víru barev a vůní tu najdete snad vše včetně dobrého jídla. Navštívíte
3. nejvyšší stavbu v Maďarsku a největší budapešťský chrám BAZILIKU SV.
ŠTĚPÁNA. Z ochozu její barokní kupole jsou překrásné výhledy na Pešť.
Nejimpozantnější a nejobdivovanější budovou je v Budapešti PARLAMENT neboli Országház. Je to pozoruhodná mohutná stavba ve zvláštním
neogotickém stylu. Patří k největším a nejkrásnějším stavbám svého druhu
na světě. Pod impozantní neorenesanční kupolí se rozkládá Kupolová síň,
v níž jsou uloženy MAĎARSKÉ KORUNOVANČNÍ KLENOTY včetně
proslulé svatoštěpánské koruny. Volný program na nábřeží a centru metropole. Odjezd do hotelu. Večeře. Volný program.
3. den: Po snídani můžete CELÝ DEN RELAXOVAT v nádherných neobarokních SZÉCHENYIHO LÁZNÍCH s 15 bazény a vodou o teplotě
30°–38° C nebo vyjet s průvodcem do kouzelné přírody pohoří Börzsöny,
mezi jehož kopci se DUNAJ stáčí na jih a vytváří atraktivní OHYB.
Navštívíme starobylý VISEGRAD s hradem posazeným na skalnatém
ostrohu, odkud více než 100 let vládli uherští králové a ze kterého se
otevírají NEJKRÁSNĚJŠÍ PANORAMATA na dunajský ohyb. Z Visegradu se
můžete plavit PŘÍVOZEM na druhý břeh do NAGYMAROS poznat tak
původně zamýšlenou maďarskou část vodního díla Gabčíkovo. Odpoledne
nás přivítá SZENTENDRE, architektonicky kouzelné město umělců a největší
muzeum pod širým nebem v Maďarsku. Seznámíme se tu s kulturou a tradicemi
celé země. SKANZEN je rozdělen do několika menších vesniček, které vždy
reprezentují určitý maďarský region. Byť jsou zdejší stavení svezena z celé
země, dobře na sebe navazují. Mezi jednotlivými vesničkami jezdí motoráček.
Celý areál tak můžeme v rámci jedné jízdenky pohodlně poznávat, neboť
časová vzdálenost mezi první a poslední stanicí je pouhých 30 minut. Návrat do
Budapešti, kde program zakončí ZÁŽITKOVÁ VEČERNÍ PLAVBA PO DUNAJI.
4. den: Po snídani přejedeme do centra Budapešti. Příležitost bude NAKUPOVAT nebo se potěšit návštěvou MUZEA či některé z budapešťských GALERIÍ.
Kolem poledne odjezd zpět do ČR. Návrat domů cca 21:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

poznávací zájezdy

Řeky Mosela a Rýn po setkání v Koblenzu tvoří mohutný Rýn, svižnou
řeku, která je považována za jednu z nejatraktivnějších v Evropě.
Města a vesnice se vinou kolem jeho břehů stejně jako nejslavnější
německé vinice na přilehlých stráních. Trasu Rýna střeží skoro 40
hradů a pevností. Nevídaná krása této krajiny byla důvodem pro
zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Parlament v Budapešti

Koblenz

Kód zájezdu: 991201, 991202
1/2
14.04. - 16.04.
5. 590,- Kč
28.09. - 30.09.
5. 390,- Kč
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

CENA
1/3
5. 390,- Kč
5. 290,- Kč

1/1
6. 590,- Kč
6. 290,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
460 Kč/os./den
pobytová taxa
1,80 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 85 EUR
trasa B (viz str. 4)

Kód zájezdu: 991210
1/2 nebo 1/3
25.05. - 28.05.
5. 990,- Kč
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

CENA
1/1
6. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odb. průvodce CK.
večeře:
18 EUR/os./den
pobytová taxa
2,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
trasa G (viz str. 4)
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LODÍ PO DUNAJI
A HORSKÝM VLAKEM DO ALP

ALPSKÉ VYHLÍDKY
A JEZERO TRAUNSEE
2 dny

Dachstein – vyhlídka „Pět prstů“

2 dny

Plavba údolím Wachau

Údolí Wachau (UNESCO), to je zázrak rakouské přírody! Strmé
terasovité svahy pokryté vinicemi tu vystupují téměř z koryta
Dunaje, který se majestátně vine kolem celého údolí. Srdce Vám
poskočí při plavbě a dech se bude tajit při zážitkové jízdě vlakem po
Semmeringské železnici, která byla jako první svého druhu zařazena
do světového dědictví UNESCO.

poznávací zájezdy

1. den: Kolem 5.00–6.00 hod. odjezd z ČR do rakouského historického
vinařského městečka SPITZ. Právě odtud startuje naše PLAVBA PO DUNAJl.
Z paluby výletní lodi budete mít ty nejúchvatnější pohledy na nejkrásnější část
WACHAU s terasovitými vinicemi, malebnými vesničkami a hrady, trůnícími
vysoko nad Dunajem. Vystoupíte ve starobylém vinařském městečku DÜRNSTEIN. Jeho dlážděné křivolaké uličky, vysoká modrobílá kostelní věž, zřícenina hradu, kde byl kdysi vězněn anglický král Richard Lví Srdce a vinařské
hospůdky zde udržují neopakovatelnou atmosféru. Svůj osobitý elegantní
půvab má i historická KREMŽE, kde je připravena DEGUSTACE VÍN. Vína
z Wachau jsou čistě přírodním produktem, budete překvapeni jejich
vynikající chutí a vůní. Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do kdysi oblíbeného prázdninového cíle
vídeňské smetánky PAYERBACH. Zde nasednete do VLAKU a vydáte se
po NEJSTARŠÍ HORSKÉ ŽELEZNICI NA SVĚTĚ (UNESCO) na atraktivní
trasu Rakouskými Alpami. Z vlaku vystoupíte v nejvýše položeném místě
trasy v SEMMERINGU, kde Vás čeká další silný zážitek DVACETIŠILINKOVÁ VYHLÍDKA, z níž si vychutnáte jedinečné výhledy včetně
výhledu na železniční viadukt „Kalter Rinne“ zdobící zadní stranu
poslední 20šilinkové bankovky. Na každé zastávce z vyhlídky přibližuje
panoramatická tabule okolní svět hor a dalekohled nabízí 3D podívanou. Ze Semmeringu přejedete autobusem do Puchbergu, ze kterého
odjíždí HORSKÝ VLAK do nejvýše položeného nádraží v Rakousku.
Výstupní stanice je v nadmořské výšce 1.800 m. Zde se můžete kochat
výhledy z 3D DALEKOHLEDŮ, nebo absolvovat nenáročnou, asi hodinovou, okružní turistickou procházku „RÁJ VÝHLEDŮ“. Stojí za to! Návrat
domů v cca 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Vyhlídka Schneeberg
Semmeringbahn

Dachstein

Bad Ischl

Oblast Solnohradska patří k nejkrásnějším koutům Rakouska. Zvlněná krajina, od jara do podzimu vybarvená kvetoucími loukami, láká
turisty překrásnými vyhlídkami, pozoruhodnými přírodními výtvory,
zajímavými stavbami a zdravou přírodou.
1. den: Ráno kolem 5.00 hod. odjezd z Čech do Rakouska k Hallstattskému jezeru, jehož břeh lemuje překrásné jezerní město HALLSTATT
(UNESCO), jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších rakouských
měst. Projdeme se po jezerní promenádě, zavítáme do kostela Nanebevzetí P. Marie, abychom si prohlédli ojedinělou KOSTNICI. Poté strávíme čas až do odpoledne v Severních vápencových Alpách na
horském masívu DACHSTEIN. Z Obertraunu vyjedeme LANOVKOU
k OBŘÍ LEDOVÉ JESKYNI a k MAMUTÍ JESKYNI. Po prohlídce se opět
lanovkou necháme vyvézt do výšky 2.109 m na fantastickou VYHLÍDKU „PĚT PRSTŮ“. Zde je připravena cca 3km turistická trasa k další
VYHLÍDCE SPIRÁL s možností občerstvení v alpské restauraci či chatě.
Ubytování v penzionu. Nocleh.
2. den: Po snídani vyjedeme do půvabného lázeňského letoviska BAD
ISCHL s honosnou CÍSAŘSKOU VILOU s pěstěnou zahradou. Byla
oblíbeným letním sídlem císaře Franze Josefa I. a jeho ženy císařovny
Sissi. Nabízíme vám příležitost navštívit luxusní interiéry této biedermeierovské stavby. Z jezerního městečka EBENSEE podnikneme asi
hodinovou VYHLÍDKOVOU PLAVBU po JEZEŘE TRAUNSEE, které se
rozlévá mezi dvěma pohořími. Z paluby lodi si budeme užívat atmosféru jezerních městeček a úchvatnou alpskou přírodu. Z lodi vystoupíme v Gmundenu. GMUNDEN je živé historické městečko s jižanským
šarmem a obdivovaným JEZERNÍM ZÁMEČKEM ORT. Nabízíme Vám
procházku kolem jezera a prohlídku historického centra. Z Gmundenu
odjezd zpět do ČR. Večer návrat domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Jezero Traunsee

Kód zájezdu: 992561
1/2 nebo 1/3
10.09. - 11.09.
3. 690,- Kč

78

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

CENA
dítě do 12 let
2. 990,- Kč

Kód zájezdu: 992415
1/1
4. 290,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR
trasa A nebo C (viz str. 4)

23.07. - 24.07.

CENA
1/2 nebo 1/3
3. 590,- Kč

1/1
3. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× penzion, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
400 Kč/os.
Volitelné příplatky: večeře
Doporučené kapesné na vstupné: cca 85 EUR
Pozn.:
trasa
A
(viz
str.
4)
ODJEZDY:

FASCINUJÍCÍ
ORLÍ HNÍZDO

ZÁŽITKOVÉ KORUTANY
3 dny

2 dny

Ossiachersee a vrch Gerlitzen

1. den: Ráno kolem 4.30 hod. odjezd z ČR do Národního parku VYSOKÉ
TAURY v Rakousku. Po 14 km dlouhé vyhlídkové silnici, kterou lemují desítky
vodopádů včetně NEJVYŠŠÍHO RAKOUSKÉHO VODOPÁDU Fallbach Wasserfall, dojedete až k úchvatné HORSKÉ PŘEHRADĚ Kölbreinspeicher v údolí
Maltatal. Budete mít příležitost projít se po koruně hráze, kde je ve výšce 200 m
umístěna ATRAKTIVNÍ VYHLÍDKA BELLA VISTA s částečně prosklenou podlahou. Výhledy jsou excelentní! Poté navštívíte MUZEUM PORSCHE v Gmündu,
které představuje nejobsáhlejší sbírku těchto vozů. V případě volného času
zastávka v elegantním městě SPITTAL AN DER DRAU. Odjezd na ubytování.
Nocleh.
2. den: Hlavní město Korutan KLAGENFURT leží u jezera WÖRTHERSEE.
Turisty láká na půvabné historické centrum a MINIMUNDUS (s kartou platí
zvýhodněné vstupné) s dokonalými napodobeninami více než 150 významných staveb ze 40 zemí světa. Prohlídku si rozhodně nenechejte ujít. Po obědě
vyjedete k nejkrásnější korutanské vyhlídce PYRAMIDENKÖGEL (v kartě).
Posazena ve výšce cca 900 m n. m. je NEJVYŠŠÍ dřevěnou ROZHLEDNOU
NA SVĚTĚ. Kruhový výhled stojí za to! Nahoru vyjedete jedním z nejmodernějších panoramatických výtahů, dolů si můžete cestu zkrátit jízdou po nejvyšší
suché skluzavce v Evropě. Program dne zakončíte v jezerním městečku MARIA
WÖRTH s kouzelným poutním kostelíkem, suvenýry a malou kavárnou u přístaviště. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani přejedete k hradu LANDSKRON, z jehož teras se otevírají
krásné výhledy na pohoří Karavanky. Zážitkem pro mnohé návštěvníky je
nedaleká OPIČÍ HORA v Affenbergu s volně se pohybujícími makaky. Dalším
turistickým magnetem je „plešatá“ hora GERLITZEN (1.909 m n. m.), která se
zvedá přímo z modrých vod jezera OSSIACHERSEE. Výjezdem LANOVKOU
na „SLUNEČNÍ HORU“ Gerlitzen (v kartě) a projížďkou lodí po jezeře (v kartě)
se s Korutany rozloučíte. Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
V CENĚ KORUTANSKÁ KARTA,
která nabízí zdarma navštívit přes 100 turistických atrakcí
(lanovky, rozhledny, alpské cesty, památky...)

Pyramidenkogel

Horská silnice Maltatal

Hitlerovo Orlí hnízdo navštíví ročně tisíce turistů. I Vy pojeďte
s námi poznávat přírodní krásy Berchtesgadenských Alp, ve kterých
se odehrávaly velké události světových dějin.
1. den: Ranní přivítání v kraji, kterému vévodí hora Watzmann, Vám
připraví průzračné JEZERO KÖNIGSEE, po jehož hladině se lodí přeplavíte až ke kapli sv. Bartoloměje. Na zdejším romantickém poloostrově Vás čeká PROCHÁZKA POD STRMÉ STĚNY WATZMANNU
a s krásnými pohledy na hladinu Královského jezera. Do výchozího
místa se pak opět vrátíte s pomocí lodi na elektrický pohon. Možnost
koupání v průzračné vodě jezera. Dále Vás čeká výjezd LANOVKOU na HORU UNTERSBERG do výšky 1.776 m n. m., která leží
přímo na hranici mezi Rakouskem a Německem. Z jejího vrcholu
se vám otevřou fascinující panoramatické výhledy na Berchtesgadensko, Solnou komoru a Vysoké Taury. Zájemci mohou na
vrcholu podniknout krátký turistický výšlap. V případě volného
času krátká zastávka k procházce po kolonádě v noblesních
lázních BAD REICHENHALL, obklopených ze všech stran Alpami. Ve městě má sídlo 1. německá firma vyrábějící čokoládové
pralinky Mozartovy koule, které mohou být milým dárkem z Vašeho výletu. Odjezd do hotelu. Večeře. Nocleh.
2. den: Po bohaté snídani se rozloučíte s hotelem a záhy už opět
budete místními linkovými autobusy stoupat po horské silnici
k Hitlerovu ORLÍMU HNÍZDU. Až do interiérů mystické stavby
ve skalách nad Berchtesgadenem Vás doveze výtah s benátskými
zrcadly na stěnách. Projdete si celou stavbu, kterou dostal Adolf Hitler
jako dárek k padesátým narozeninám od svého osobního sekretáře
Martina Bormanna, a budete se pak jistě dlouho těšit z výhledu
na okolní nádhernou krajinu, která je součástí NÁRODNÍHO PARKU
BERCHTESGADENSKO. Krásnou alpskou přírodu si budete moci vychutnat také odpoledne. To bude věnováno SOUTĚSCE ALMBACHKLAMM, která se táhne v délce tři kilometry a nabízí zajímavý výlet
plný úžasných zážitků. Během výstupu skalnatou soutěskou po lávkách a skrz skalní tunely uvidíte nejen vodopády a nespočet kaskád
s křišťálově průzračnou vodou, ale zastavíte se také ve starém mlýně
a cestou Vás jistě zaujme několik původních alpských statků.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

poznávací zájezdy

Spolková země Korutany, ležící na jihu Rakouska, je pohádkově
krásný kraj s ryzí alpskou přírodou Taurských a Karavanských hor. Je
plný křišťálově průzračných jezer s možností koupání, lákavých
památek a hlavně pohostinných místních obyvatel. Bude Vám tu
dobře a krásně!

Bad Reichenhal

Maria Wörth

Jezero Königssee a St. Bartholomä
Kód zájezdu: 992421
17.06. - 19.06.

CENA
1/2 nebo 1/3
8. 590,- Kč

dítě do 15 let
7. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře,
Korutanská karta po dobu programu, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj
550 Kč/os./den
Volitelné příplatky:
1,50 EUR/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:
Naše cena obsahuje:

Kód zájezdu: 991801
CENA
30.07. - 31.07.

1/2 nebo 1/3
3. 990,- Kč

1/1
4. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře,
odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)
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ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA
V ITALSKÝCH DOLOMITECH
Dolomity

4 dny

KRÁSY NÍZKÝCH TATER
A MALÉ FATRY
Oravský hrad

Pltě Strečno

6 dní

O kráse Jižního Tyrolska snad nepochybuje nikdo, kdo alespoň jednou
projížděl za dobré viditelnosti po dálnici přes Brenner z Rakouska
do Itálie. Na obzoru uvidíte zasněžené vrcholky hor, ale přitom Vás
bude hřát středomořské slunce. Je to zkrátka požehnaný kraj zvaný
Tridentsko – Horní Adiže, kde se rozkládají nejkrásnější italské hory
Dolomity a největší jezero Lago di Garda.

poznávací zájezdy

1. den: Ráno kolem 5.00 hod. odjezd z ČR do SRN. V blízkosti rakouských
hranic se Vám přestaví nádherná SOUTĚSKA LEUTASCHKLAMM. Je ukázkou
panenské přírody s 25 m vysokým vodopádem a atraktivní trasou po kovových
lávkách a mostech místy až 47 m nad křišťálovou vodou horského potoka
Leutascher Ache. Přejezd do Itálie. Údolím řek Isarco a Adige dojezd na
ubytování do hotelu s bazénem a sluneční terasou. Večeře.
2. den: Po snídani Vás čekají nejkrásnější italské hory DOLOMITY. Celodenní
program v oblasti VAL DI FASSA s pěším okruhem kolem masívu
ROTWAND. Lanovkou vyjedete k horské chatě Paolina a odtud se vydáte
pod vrchol Cima Sforcella. Dále budete pokračovat výstupem až k sedlu
Passo delle Coronelle (2.630 m), kde sestoupíte do rokle Davoi a pod
hřebenem Mugoni dojdete až k průsmyku Passo Cigola (2.550 m). Odtud
sejdete zpět k chatě Paolina (cca 5–6 hodin). Návrat do hotelu. Večeře.
3. den: Další částí Italských Alp je atraktivní oblast pohoří BRENTSKÝCH
DOLOMIT s ledovci, vodopády a jezery. Náš program odstartujeme ve
vesničce Molveno s nádherným JEZEREM MOLVENO, jehož voda je
mezi italskými jezery nejmodřejší. Právě odtud vyjedeme LANOVKOU
na PRADEL a vyjdeme na cca 5 hodinovou ALPSKOU TÚRU. Do hotelu
se tentokrát vrátíme dříve, abyste si mohli užít hotelový bazén s terasou,
ze které se otevírají nádherné pohledy na okolní hory. Zájemci mohou
vystoupit v městečku Salorno a cestou mezi vinicemi dojít do hotelu
pěšky (cca 1 hod.). Večeře.
4. den: Údolí řeky Adiže je bohaté na ovoce včetně vinné révy. Dopoledne
možnost návštěvy vinařství s DEGUSTACÍ VÍN a jejich nákupu. Poté se již vydáte do jihotyrolského lázeňského městečka MERANO, kde uvidíte NEJKRÁSNĚJŠÍ italské TERASOVITÉ ZAHRADY ZÁMKU TRAUTTMANSDORFF, rozkládající se na ploše 12 ha. Celkem je tu k vidění 83 různých zahradních krajin,
jsou rozdělené na: Lesy světa, Sluneční zahrady, Vodní a terasovité zahrady
a Krajiny Jižního Tyrolska. Doporučujeme zážitkovou kavárnu na vyhlídkové
plošině. Odtud odjezd zpět do ČR. Návrat domů kolem 23.00–24.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Zahrady zámku Trauttmansdorff

Jánošíkovy diery

Chcete poznat v krátkém čase všechny krásy slovenské přírody?
Vydejte se s námi do Nízkých Tater a Malé Fatry.
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Před polednem navštívíte
VIZOVICE, kde je připravena exkurze ve světoznámé destilérce Rudolf Jelínek
a čas na oběd. Z Vizovic odjedete do Nízkých Tater. Ubytování ve wellness
hotelu. Volný program.
2. den: Od rána budete poznávat krásy NÍZKÝCH TATER. Dopoledne vyjedete
LANOVKOU NA CHOPOK. Se svými 2.024 m n. m. je nejvyššího horou
Nízkých Tater. Na vrcholu Vás čeká jedinečný kruhový rozhled a lehká
turistika. Odpoledne budete obdivovat překrásnou DEMÄNOVSKOU
LEDOVOU JESKYNI. Návrat do hotelu, volný program.
3. den: LIPTOVSKÁ MARA je největší slovenská přehrada. Při vyhlídkové
PLAVBĚ LODI se Vám představí nádherné přírodní scenérie. Přímo uprostřed
lázeňského městečka Lúčky hučí malebný LÚČANSKÝ VODOPÁD, který
spadá z 12 m vysoké travertinové terasy. Pak navštívíte ORAVSKÝ HRAD. Je to
jeden z nejzajímavějších hradů na Slovensku situovaný jako orlí hnízdo na
vysoké skále nad řekou Oravou. Ubytování ve wellness hotelu.
4. den: Po slavném terchovském zbojníkovi je pojmenovaná nejkrásnější část
MALÉ FATRY – JÁNOŠÍKOVY DIERY. Jedná se vápencové kaňony s vodopády
a kaskádami, vytvořené horskými bystřinami, které stékají z úbočí Rozsutce.
Jejich průchod patří k velkým lákadlům VRÁTNÉ DOLINY. Zdatnější mohou
vystoupit na VELKÝ a MALÝ ROZSUTEC. Návrat do hotelu.
5. den: Po snídani můžete celý den relaxovat v hotelu, slunit se na terase, vyjít
si do Terchové nebo zažít HŘEBENOVKU V OBLACÍCH nebo-li celodenní
turistický přechod části hlavního hřebene Kriváňské Malé Fatry přes CHLEB na
POLUDŇOVÝ GRÚŇ. K dosažení nástupního místa pěšího výletu bude
využita lanovka. Návrat do hotelu.
6. den: Na rozloučení se Slovenskem jsme připravili zážitkovou PLAVBU NA
PLTÍCH pod HRADEM STREČNO v nejkrásnějším místě středního Váhu, v úzké
soutěsce mezi Vrútkami a Strečnem. Plavbu zpříjemní historky „pltníků“, kolem
dokola můžete obdivovat zrádná skaliska, zříceniny hradů a při velkém štěstí na
břehu zahlédnout i medvěda! Možnost občerstvení – oběd. Odtud odjezd do
ČR. Návrat domů pozdě večer.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Demänovská ledová jeskyně

Jezero Molveno – Brenta

Kód zájezdu: 994922

Kód zájezdu: 993061

28.07. - 31.07.
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Naše cena obsahuje:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
7. 290,- Kč

CENA
3. nebo 4. os.
6. 990,- Kč

CENA
1/1
8. 190,- Kč

doprava autobusem, 3× hotel, 3× polopenze, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
trasa A (viz str. 4)

21.08. - 26.08.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2 nebo 1/3
11. 990,- Kč

1/1
12. 990,- Kč

doprava autobusem, 5× hotel, 5× polopenze, užívání
bazénu, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
trasa G, PS1 (viz str. 4)

KRÁSY SLOVINSKA
A JULSKÉ ALPY

ÚCHVATNÉ SLOVINSKO
Piran je překrásné město

5 dní

4 dny

Jeskyně Postojna

Slovinsko je překrásná země s úžasným přírodním bohatstvím, dechberoucí alpskou přírodou s termálními prameny, zajímavou historií,
bohatou kulturou, milými lidmi a výtečnou gastronomií.

Slovinsko je malá, ale půvabná země, ve které najdete snad všechno
– Julské Alpy, průzračná jezera, starobylá města, kouzelné vesničky
i kousek moře.
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR přes Německo a Rakousko do
slovinského NÁRODNÍHO PARKU TRIGLAV, který patří mezi nejkrásnější a největší NP v Alpách. Program zahájíme v soutěsce Vintgar. Je označována jako
VÝJIMEČNĚ KRÁSNÁ SOUTĚSKA a lze ji obdivovat z dřevěných chodníků a visutých mostů. Na trase dlouhé necelé 2 km můžete pozorovat zpěněné peřeje,
tyrkysová jezírka a vodopády, z nichž nejvyšší hučí z výšky 16 m. Dalším
přírodním skvostem je blízké JEZERO BLED. Okolí láká k turistice v krásné
přírodě. Vaším cílem může být např. nejstarší slovinský mohutný STRÁŽNÍ
HRAD BLED zavěšený na strmé skále 130 m nad jezerem. Z hradního nádvoří
budete mít celé jezero jako na dlani. Lákavá je také PLAVBA LODÍ na ostrůvek
uprostřed jezera, jehož ozdobou je kostel Panny Marie. Příjemné osvěžení nabízí KOUPÁNÍ V JEZEŘE, napájeném podzemními prameny, většinou termálními.
Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Julské Alpy patří mezi pohoří, která Vás prostě nadchnou. Ne nadarmo
je zdejších 7 JEZER zapsáno v seznamu UNESCO. Nejkrásnějším z nich je
BOHINJSKÉ JEZERO označované jako „SLOVINSKÝ FJORD“. Můžete podniknout cca 4 hodinovou túru kolem jezera, při níž zažijete i 60 m vysoký, mezi
útesy burácející VODOPÁD SAVICA nebo VYJET KABINOVOU LANOVKOU
na horu Vogel (cca 1.535 m n. m.), z jejíž horní stanice vede několik turistických tras. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Ve Slovinském krasu se nachází 2. největší jeskynní systém v Evropě.
Jsou to POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, jedny z nejkrásnějších na světě a jediné na
světě, ve kterých je zavedena železnice. Prohlídka jeskyní začíná jízdou
podzemním vláčkem. Asi po 2 km kochání se krásnou jeskynní výzdobou
vystoupíte z vláčku a vydáte se pěšky na 1 km dlouhý okruh nejkrásnější částí
celého podzemí. Prohlédnete si vzájemně propojené síně zdobené vápencovými
útvary a krápníky nejrůznějších tvarů, velikostí a barev od bílé, po okrovou až
červenou. Fantastická podívaná! Cesta zpět je opět vláčkem. Poté se vydáte do
fascinujícího KAŇONU SMARAGDOVÉ ŘEKY SOČA a doprovázeni scenériemi
horských vrcholů NP Triglav dojedete až do kouzelného Kobaridu. KOBARID se
pyšní ojedinělým Muzeem 1. sv. války, ve kterém mají své místo i Čechoslováci,
unikátní italskou kostnicí, která se jako mohutná pevnost vypíná vysoko nad
městem. Vydat se můžete k nedalekému VODOPÁDU KOZJAK nebo zažít
RAFTING na vodách KRASOVÉ ŘEKY SOČA. Budete nadšeni!
4. den: Příjezd do ČR ráno kolem 5.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1. den: Noční přejezd přes SRN a Rakousko do Slovinska.
2. den: Ráno Vás přivítá HŘEBČÍN LIPICA proslaven věhlasným chovem vzácných bílých koní lipicánů již od 16. století. Prohlédnete si stáje, v historické části
areálu hřebčína moderní a multimediální muzeum Lipikum, vyjdete si do pastvin.
Z Lipice odjedete do VINAŘSTVÍ, které představí vína z vinohradů Slovinského
krasu, největší vinařské oblasti v zemi, která plodí nejlepší slovinská červená vína
v místní prastaré odrůdy Refošk. Ochutnáte také místní bílá vína, víno šumivé
i vyhlášenou šunku krašský pršut. Poté se vydáte do blízkého italského TERSTU.
Poznáte historické centrum a kouzelný neogotický ZÁMEK MIRAMARE, jehož
krásu navíc umocňuje jeho poloha přímo na pobřeží Jaderského moře. Ubytování
v letovisku Portorož. Večeře, možnost užívat wellness Histrion.
3. den: Po snídani poznáte nejkrásnější město slovinského pobřeží PIRAN. Leží
na ostrém výběžku do moře. Návštěvníky ohromují honosné historické domy
stavěné po vzoru italských Benátek, jakobínský klášter, výhledy z městských
hradeb a těší místní obchody a kavárny. Dalším krásným rybářským městečkem, které neunikne Vaší návštěvě, je IZOLA. Úzké křivolaké uličky
s barevnými domky, přístav a příjemné restaurace s výborným jídlem, které
doporučujeme ochutnat. Odpoledne si prohlédnete KOPER, historické
město s benátským šarmem, městským parkem a příjemnými pobřežními
kavárnami. Na závěr dne navštívíte rodinné EKOVINAŘSTVÍ, v jehož sklípku je připravena degustace místních pochutin, dýňového oleje a vín. Návrat do hotelu. Večeře. Volný program ve wellness Histrion, večerní Piran.
4. den: Hlavní město Slovinska LUBLAŇ, rozložené při řece Lublanici, si
Vás získá svou malou rozlohou, díky které je všechno lehce dostupné:
kolonáda s městskou tržnicí, půvabné stavby architekta Joži Plečnika, jež
z kopce stráží Lublaňský hrad, ke kterému Vás z centra pohodlně vyveze
lanovka. V malém městečku Žalec Vám ukážeme, jak funguje zdejší proslulá PIVNÍ FONTÁNA. Pak si již až do podvečera budete užívat krásné
CELJE. Je to jedno z nejstarších slovinských měst s bohatou historií, kterou
dodnes reprezentuje středověké centrum s měšťanskými domy, Starý zámek, jenž je nejkrásnější renesanční stavbou, či impozantní neogotická pevnost, položená vysoko nad městem. Ubytování v Celji, večeře, volný program.
5. den: Dopoledne si vyjedete do nejkrásnější vinařské oblasti Slovinska, do magického JERUZALÉMA. Zažijete terasovité vinice, přímo ve vinicích navštívíte
rodinné VINAŘSTVÍ, kde ochutnáte výborná bílá vína. Se Slovinskem se rozloučíte v MARIBORU. Rozkládá se na obou březích řeky Drávy a jeho fantastická
atmosféra elegantních náměstí s významnými památkami, nejstarší vinnou
révou na světě a příjemnými restauracemi Vás naprosto okouzlí. Návrat domů
cca 22:00 – 24:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

poznávací zájezdy

Bohinjská jezera

Jezero Bled

Lublaň

Celje – Starý hrad

Rafting Soča

Vodopád Kozjak
Kód zájezdu: 994001
04.08. - 07.08.

1/2
7. 490,- Kč

CENA
3. osoba
7. 290,- Kč

Kód zájezdu: 994011
1/1
9. 790,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, odborný
průvodce CK.
Služby plac. v místě: pobytová taxa: 3,20 EUR/os./den • přihlašovací taxa: 1 EUR/os./pobyt
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR (+cca 40 EUR/rafting)
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:

26.10. - 30.10.

1/2
8. 990,- Kč

CENA
3. osoba
8. 590,- Kč

1/1
10. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 3× hotel, 3× snídaně, 3× večeře, 2× vstupné
do wellness Histrion (bazény, vířivky), odborný průvodce CK.
Služby plac. v místě: pobytová taxa: 7,50 EUR/os./záj. • registrační taxa: 1 EUR/os./zájezd
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR
ODJEZDY:
trasa A, PS1 (viz str. 4)
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KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU
A KLENOTY BODAMSKÉHO JEZERA

OHROMUJÍCÍ HORY, JEZERA
A VODOPÁDY ŠVÝCARSKA
Jungfrau

5 dní

2 dny

Mainau

Ostrov Mainau

Pojeďte s námi do ráje! Bible popisuje ráj jako zahrady plné krásných
květin, ovocných stromů, krotkých zvířat a trvalého štěstí. Nám se takový ráj na zemi podařilo najít. Je to ostrov Mainau v Bodamském jezeře.

poznávací zájezdy

1. den: Brzy ráno (cca 4:00 hod.) odjezd z ČR přes SRN k Bodamskému jezeru.
Je to druhé největší alpské jezero situované v trojmezí SRN, Rakouska a Švýcarska. Jeho největší atrakcí je soukromý KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU, který
pokrývá park a pohádkově krásné zahrady zaplavené mořem pestrobarevně
zářících rostlin. Daří se tu exotickým rostlinám, jako jsou palmy, citrusovníky
a banánovníky, okouzlí Vás tisíce keřů růží, vzácné dřeviny, působivé fontány,
skleníky i Motýlí dům. Je to celoživotní dílo hraběte Bernadotte a jeho potomků,
kteří žijí v zámku na ostrově. Z ostrova Mainau přeplujete lodí do MEERSBURGU. Toto městečko obklopené vinicemi Vás nadchne věrnou středověkou
atmosférou dvou paláců, hrázděných a dokonale dochovaných městských
hradeb. V Meersburgu bude příležitost povečeřet nebo si třeba jen
vychutnat skleničku dobrého vína. Odjezd na ubytování. Nocleh.
Lindau

Lindau – radnice

2. den: Po snídani poznáte další klenot Bodamského jezera. Je to jeho
další ostrov LINDAU se stejnojmenným starobylým městem. Návštěvníky
už z dálky láká přístav s bílými plachtami lodí, strážený 6 m vysokou
kamennou sochou lva a historickým, 36 m vysokým majákem, který je přístupný
veřejnosti. Projdete se po pobřežní promenádě, navštívíte historické centrum
Lindau nacházející se přímo na ostrově. Celé dopoledne si budete užívat úzké
uličky, měšťanské domy s dekorativními štíty, nádhernou goticko-renesanční
radnici s malbami na fasádě, ohromující fontánu z červeného mramoru se
sousoším patronky Lindavie, rodinné obchůdky i útulné kavárny s vyhlášenou
zmrzlinou. Po poledni opustíte německé Lindau a vydáte se do rakouského
města BREGENZ. Rozprostírá se od jezera až do malebných kopců. Nejkrásnější
pohled na Bregenz je z hory Pfänder, která se tyčí přímo nad městem v 1.064
m.n.m. Vrcholu lehce dosáhnete přímo z města pomocí KABINOVÉ LANOVKY.
Bregenz je mimořádně atraktivní město. Návštěvníci milují jeho rušnost,
obdivují moderní stavby špičkových architektů, kteří za své projekty získali
Pritzkerovu „Nobelovu“ cenu, a doslova žasnou nad velkolepou divadelní
scénou umístěnou přímo na hladině jezera, která je evropským unikátem.
Návrat domů v pozdních večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Meersburg

Švýcarsko je čarokrásná alpská země s rozmanitým kulturním i přírodním bohatstvím. Alpy protínají zemi v oblouku dlouhém 1.200 km
a pyšní se tu nejvyšším počtem vrcholů přesahujících 4.000 m.n.m.
Právě čtyřtisícové vrcholy, zrcadlící se v tyrkysových vodách ledovcových jezer lemovaných rozkvetlými loukami tu střeží nejkrásnější část
Švýcarska, která je cílem našeho zájezdu.
1. den: Večer odjezd z ČR přes SRN do Švýcarska
2. den: Ráno příjezd do kantonu Bern k ohromujícímu THUNSKÉMU JEZERU.
Navštívíte malebné jezerní městečko SPIEZ. Pro svoji kouzelnou polohu,
malebný hrad s květinovou zahradou a okolní vinohrady je nazýváno skrytým
švýcarským klenotem. Odtud autobusem přejedete na severní břeh jezera,
abyste poznali THUN. V tomto skvostném obchodním centru a historickém
městě s hradem z 12. století, impozantní radnicí, unikátním zastřešeným dřevěným mostem či nádhernou stavbou zámečku Schadau fungující jako hotel
s restaurací si můžete vychutnat nejenom kávu nebo víno z místních vinic, ale
užívat si překrásné výhledy na jezero a čtyřtisícové vrcholky Bernských Alp.
Odpoledne je připravena PLAVBA z Thunu k ZÁMEČKU OBERHOFEN, jenž
doslova vbíhá do jezera. Prohlédnete si jeho zahrady. V nedalekém Sigriswillu
pak zažijete 340 m dlouhý PANORAMATCKÝ VISUTÝ MOST zavěšený nad
soutěskou Gummischlucht. Ubytování v Interlakenu.
3. den: Z nádherného, dobře vybaveného vysokohorského střediska GRINDELWALD vyjedete zubačkou na KLEINE SCHEIDEGG (2.100 m.n.m.). Právě odtud
je nejlepší rozhled na vrcholy ČTYŘTISÍCOVEK Eiger, Mönch a Jungfrau.
Zájemci pak mohou vyjet až do výšky 3.454 m.n.m., kde se nachází Jungfraujoch, NEJVÝŠE POLOŽENÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE V EVROPĚ. Po občerstvení
ve stanici Kleine Scheidegg je připravena nenáročná procházka po horské cestě
do Wengenu, odkud přejedete vlakem do údolí Lauterbrunnen, které je považováno za jedno z nejkrásnějších na světě. Skrývá světový unikát v podobě SKALNÍCH LEDOVCOVÝCH VODOPÁDŮ TRÜMMELBACH. Návrat do hotelu.
4. den: Mezi dvěma jezery si trůní živé středisko INTERLAKEN, které si budete
užívat až do oběda. Na jednom místě tu „ochutnáte“ snad celé Švýcarsko! Poté
přejedete k JESKYNI St. Beatus. Je plná nádherných krápníků a hučících jeskynních vodopádů. Prohlídka osvětlené jeskyně je silným zážitkem. Dechberoucí je
také VODOPÁD vytékající přímo z jeskyně a padající v několika stupních.
Nakonec Vás čeká zážitková jízda pozemní LANOVKOU S PROSKLENOU
STŘECHOU na horu HARDER KULM (1.322 m.n.m.). Z visuté vyhlídkové plošiny se Vám otevřou překrásné pohledy na jezera Thunersee a Brienzersee
a trvale zasněžené čtyřtisícovky. Po večeři v PANORAMATICKÉ RESTAURACI
sjedete při západu slunce zpět do údolí a vydáte se na cestu zpět do ČR.
5. den: Ráno návrat domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Harder Kulm

Bregenz
Oberhofen

St. Beatus
Kód zájezdu: 991135
Kód zájezdu: 991142
11.06. - 12.06.
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Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
3. 990,- Kč

CENA
3. osoba
3. 890,- Kč

1/1
4. 890,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – doporučena průvodcem v místě
pobytová taxa
2 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
trasa A (viz str. 4)

24.08. - 28.08.

1/2
9. 990,- Kč

CENA
3. osoba
9. 790,- Kč

1/1
11. 690,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× lanovka tam + zpět
na Harder Kulm + 1× večeře v panoramatické restauraci, odborný
průvodce CK.
Volitelné příplatky:
večeře
750 Kč/os./den
Služby placené v místě: pobytová taxa
3 EUR/os./den
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 EUR
ODJEZDY:
trasa A, PS1 (viz str. 4)
Naše cena obsahuje:

DO ŠVÝCARSKA
TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ HOROU SVĚTA S NOCLEHEM NA HOŘE PILATUS
Boromejské ostrovy

5 dní

Pilatus

3 dny

Luzern

Boromejské ostrovy

Švýcarsko je malou, ale mnohotvárnou zemí v srdci Evropy.
Na malém prostoru jsou zde soustředěny přírodní krásy, klimatické
kontrasty i jazyková a kulturní rozmanitost. V srdci Švýcarska
dosahují magické hory výšky přes 4.000 m a v jižní části se zrcadlí
v hladině jezer palmy. Švýcaři udržují staré tradice, jsou přátelští
a jejich země pohostinná.
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Velký zážitek Vám přinese BERNINA EXPRESS. Slavný vlak jede přes
klenuté viadukty a horské terasy, skrze točité tunely, kolem horských vodopádů
a ledovců i kvetoucích alpských luk. Přes průsmyk Berninapass se bez pomoci
ozubeného mechanismu vlak vyšplhá až do výšky 2.253 m n.m. a překoná tak
ohromující stoupání. Naší cílovou stanicí je TIRANO. Z Tirana se již autobusem vydáme do svůdné krajiny jezer, idylických vesniček a palmových
promenád až do nejjižnějšího švýcarského města LUGANO, které leží u stejnojmenného jezera. Krásu Lugana a Alp si můžete vychutnat z jezerní promenády
nebo z vrcholu San Salvatore (912 m n.m.), kam jezdí pozemní lanovka.
Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Ráno odjedete k jezeru LAGO DI MAGGIORE. K atraktivitě jezera přispívají kouzelné BOROMEJSKÉ OSTROVY. Využijte PLAVBY LODÍ po jezeře
kolem ostrovů a ostrůvků s možností vystoupit na jednom z nich. Vstoupíte do
ráje honosných vil, nádherně upravených terasovitých zahrad s cypřiši, magnóliemi, kaméliemi, vavříny, palmami, sochami a fontánami. Poté je připravena
EXKURZE světoznámé ČOKOLÁDOVNY Alprose v městečku Caslano. Navštívíte BELLINZONU (UNESCO), město tří hradů s mohutnými valy, údajně nejkrásnějšími ve Švýcarsku. Vyjede také k PŘEHRADĚ VERZASCA, proslavené bondovkou Golden Eye. Je famózní svojí výškou 220 m. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Údolím Ossolatal povede program do Täschu, odkud vyjedete zubačkou
do Zermattu, známého vysokohorského střediska Walliských Alp. ZERMATT je
horská obec s krásnou promenádou a všudypřítomnými výhledy na MATTERHORN (4.478 m), 7. nejvyšší horu Alp. Matterhorn je považován za nejkrásnější
horu světa. Zvláštností je zde doprava pouze lanovkou nebo horskými vláčky.
Doporučujeme výjezd lanovkou na „MALÝ MATTERHORN“ do výšky 3.883 m
a navštívit i NEJVĚTŠÍ LEDOVCOVÝ PALÁC SVĚTA (přejezd z Malého Matterhornu další lanovkou). Na okraji Zermattu se nachází SOUTĚSKA GÖRNER –
jedna z fascinujících přírodních krás této lokality. Byla vytvořena řekou Görnera
během tisíce let a je lemována bizarními útvary a vodopády, cesta roklinou vede
přes dřevěné mosty a lávky. Odjezd zubačkou do Täschu a návrat do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Bernina Express
foto: © Swiss-image.ch/Ch. Sonderegger

Údolí Verzasca
CENA
3 – 15 let
7. 490,- Kč

Toužíte po originálních zážitcích? Pak vsaďte na tento zájezd a vydejte se s námi do Švýcarska, které se pyšní nádhernou krajinou
a hodnotnými památkami. Zažijete s námi burácející vodopády, křišťálově čistá jezera, nejbohatší město Evropy Curych i nezapomenutelný pobyt v luxusním panoramatickém hotelu na vrcholu hory
Pilatus! Neváhejte! Je opravdu na co se těšit!

LANOVKA A ZUBAČKA JIŽ V CENĚ ZÁJEZDU!

1. den: Noční přejezd přes SRN do Švýcarska. Ráno příjezd do kouzelného městečka SCHAFFHAUSEN se starobylými domy a nádhernými
kašnami. Po krátké procházce a volnu na šálek ranní kávy Vás čekají NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ VODOPÁDY „Rýnský vodopád“. Krásu a sílu vodopádu
můžete pozorovat z několika vyhlídkových plošin nebo přímo z paluby
lodi, kterou se dostanete až pod jeho burácející vody. Odpoledne
navštívíte CURYCH. Půvabné město, položené u Curyšského jezera na
obou březích řeky Limma, je jedním z nejbohatších měst Evropy. Prohlédnete si historické centrum Niderhof s velechrámem Grossmünster z 12. století, v jehož blízkosti sídlí prestižní galerie Kunsthaus se světovými díly
Rodina, Rubense, van Gogha, Moneta, Picassa či Dalího. Uvidíte hospůdku Cabaret Voltaire, ve které vznikl avantgardní umělecký směr dadaismus, který inspiroval i Voskovce s Werichem. Ukážeme Vám dům, kde
bydlel V.I.Lenin, než odjel do Ruska vést revoluci, i velmi starobylou katedrálu Frauenmünster s nádhernými vitrážemi do M. Chagalla a A. Giaconettiho.
Zavedeme vás na zářící ulici Bahnhofstrasse, která je rájem nákupů, honosných
budov bank, pojišťoven a vyhlášených cukráren. Nocleh v hotelu v Curychu.
2. den: Po snídani odjedete do kouzelného LUZERNU, jehož poloha mezi jezerem a horami je malebná! Při prohlídce města uvidíte např. působivé gotické
opevnění s 9 věžemi, renesanční radnici se sochami od italských mistrů,
katedrálu sv. Legera se vzácnou vyřezávanou kazatelnou a 13 vyřezávanými
oltáři nebo řadu domů s malovanými fasádami. Nejznámější atrakcí je však
vzácný KAPLIČKOVÝ MOST pro pěší. Tento nejstarší zakrytý dřevěný most na
světě s Vodní věží a Most vetešníků spojují Staré a Nové Město. Po obědě Vás
bude očekávat Dračí hora PILATUS vysoká 2.132 m n. m. Na její vrcholek se
vyvezete z Alpnachstadu NEJSTRMĚJŠÍ ZUBAČKOU NA SVĚTĚ. Povezete s sebou i věci, neboť Váš nocleh je zajištěn přímo na vrcholku v PANORAMATICKÉM HOTELU. Uložíte si zavazadla a vyrazíte kochat se neuvěřitelně
krásnými výhledy. Těšte se na moment, kdy z vrcholku odjedou poslední
turisté, a v místě zůstane jen hrstka hotelových hostů včetně Vás. Po bohaté
večeři si budete užívat magické ticho a fantastický ZÁPAD SLUNCE! Nocleh.
Doporučujeme nezaspat VÝCHOD SLUNCE, který můžete pozorovat přímo
z okna svého hotelového pokoje! Ranními společníky Vám budou HORŠTÍ
KOZOROZI, kterých tu žije přesně sto.
3. den: Snídaně. Dopoledne sjedete do údolí kabinovou LANOVKOU. Ve stanici Kriens nasednete do autobusu, který Vás převeze do malebného historického města ST. GALLEN. Pyšní se jednou z nejkrásnějších a nejvzácnějších
klášterních knihoven na světě (UNESCO), kterou budete mít příležitost si
prohlédnout. St. Gallen proslavil také textilní průmysl a výšivky, které nosí
nejznámější světové celebrity. Odtud odjezd zpět do ČR, návrat domů cca
23.00–24.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 991111

1/1
8. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, jízdné Bernina Express,
odborný průvodce CK.
Služby plac. v místě: večeře: 220 Kč/os./den • pobytová taxa: 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 170 EUR
Pozn.:
trasa A, PS1 (viz str. 4)
ODJEZDY:

poznávací zájezdy

Matterhorn

Kód zájezdu: 991131
1/2 nebo 1/3
04.08. - 08.08.
7. 990,- Kč

Pilatus

20.08. - 23.08.

CENA
1/2
9. 990,- Kč

1/1
11. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× večeře – bohaté 3chodové
menu na Pilatusu, zubačka/tam, lanovka/zpět, odborný průvodce CK.
5,50 EUR/os./zájezd
Služby plac. v místě: pobytová taxa
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)
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LEGOLAND
V BAVORSKU
1 den

ZOO NORIMBERK
& DELFINÁRIUM
1 den

© Zoo Nürnberg

ZOO SCHÖNBRUNN VÍDEŇ
& VZÁCNÉ PANDY
Panda velká

1 den

Schönbrunn

Prožijte Vy i Vaše děti skvělý den ve světě
LEGO! Vydejte se s námi do nedalekého bavorského Günzburgu, kde se nachází svět fantazie
a dobré zábavy, který Vás naprosto nadchne!

poznávací zájezdy

Zábavní park Legoland zaujímá plochu cca 44
ha, na kterou by se vešlo 26 fotbalových
hřišť! Čeká zde na Vás více než 50 atrakcí,
rozdělených do 8 tematických celků. V ZEMI
DOBRODRUŽSTVÍ se vydejte divokou džunglí po stopách pirátů z Karibiku, na kanoi do
deštného pralesa, kde Vám společnost budou
dělat masožravé rostliny a dinosauři. Je tu
také skluzavka vysoká 12 m – vodopád, který
budí respekt i mezi dospělými. Zařádit si
můžete na vodních skútrech nebo nejrůznějších horských drahách. Máte-li rádi zvířata,
navštivte SAFARI. Během jízdy v jeepech uvidíte více než 90 zvířat v životní velikosti.
Potkáte gorily, žirafy, slony, lvy i krokodýly.
Expresní vláček Vás doveze do srdce Legolandu, kterým je MINILAND, který ukazuje svět
v měřítku 1:20. Prohlédnout si můžete např. Berlín,
Švýcarsko, Holandsko, italské Benátky atd.
Součástí Legolandu je i svět inspirovaný HVĚZDNÝMI VÁLKAMI a úžasný PODMOŘSKÝ SVĚT.
V obřích akváriích plave více než 2000 barevných
ryb z celého světa včetně živých žraloků a najdete
tu i potopené bájné město Atlantis. Určitě se
podívejte do továrny LEGO, kde se budou vyrábět
LEGO kostičky přímo před Vašimi zraky. Jedině
tady, v největším LEGO obchodě na světě, seženete
značkové LEGO oblečení, originální stavebnice
apod. V celém areálu je dostatek restaurací a kiosků k Vašemu občerstvení. Návrat domů v pozdních večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Delfín je obdivovaný inteligentní tvor. Dokáže neuvěřitelné věci. Většina vědců delfíny
považuje za stejně chytré jako lidi. Nenechte
si ujít příjemný výlet do norimberské říše
zvířat, která se stala domovem více než
3 000 zvířat a vodních živočichů z celého
světa včetně milovaných delfínů!
Ráno kolem cca 6. hodiny odjezd z ČR do nedalekého Norimberku v SRN k celodenní návštěvě
ZOO NORIMBERK, které zaujímá plochu cca 70
ha. Venkovní prohlídky absolvujete příjemnou
cestou částečně lesem a mezi skalisky. Uvidíte lvy,
gorily, nosorožce, žirafy, pandy červené, tučňáky,
lední medvědy a další zvířata ze všech koutů světa.
Zajímavý je tropický pavilon s deštným pralesem.
Největším lákadlem norimberské ZOO je však
DELFINÁRIUM a největší německá DELFÍNÍ LAGUNA vytvořená ze šesti propojených jezer pod širým
nebem. 3× denně probíhá DELFÍNÍ SHOW, kterou
vždy s nadšením sledují malí i velcí diváci. Součástí
programu s delfíny je také SHOW S LACHTANY.
Program s delfíny se nedoplácí, je obsažený v ceně
vstupenky do ZOO!
Po návštěvě ZOO přejedeme na krátkou návštěvu
starobylého centra s hradem. Můžete absolvovat
krátkou komentovanou prohlídku s průvodcem,
nebo si odpočinout v cukrárně u zmrzlinového poháru nebo nad šálkem kávy s norimberským perníčkem. Návrat domů kolem cca 19.30–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Norimberk
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3 – 16 let
2. 190,- Kč
2. 390,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné do Legolandu, technický průvodce CK.
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)

V časných ranních hodinách odjezd do Rakouska.
Před polednem příjezd do VÍDNĚ. ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA ve Vídni je nejstarší a zároveň nejmodernější zoologickou zahradou na světě. Založil ji
manžel Marie Terezie Fr. Štěpán Lotrinský. Představí Vám asi 700 druhů zvířat ze všech kontinentů
světa. Velkým lákadlem vídeňské ZOO jsou vzácní
medvídci PANDY VELKÉ a SVĚT LEDNÍCH MEDVĚDŮ, které tu můžete za sklem sledovat při
plavání pod vodou. Zážitkové jsou EXPOZICE, kam
VSTUPUJETE PŘÍMO MEZI ZVÍŘATA. Velkému
zájmu se těší např. OBROVSKÝ SKLENÍK s expozicí PRALESA, kde se můžete pohybovat v jednotlivých výškových úrovních lesa mezi létajícími
ptáky a sledovat volně se pohybující opičky. V dalších podlažích jsou velká akvária, která nabízejí
skvělou podívanou na KORÁLOVÉ ÚTESY, BAREVNÉ DRUHY EXOTICKÝCH RYB, murény apod.
Vídeňská ZOO Vás přenese také do pravé DŽUNGLE, na POUŠŤ nebo do POLÁRNÍHO SVĚTA
tučňáků a tuleňů. Protože vídeňská ZOO sídlí hned
vedle císařského ZÁMKU SCHÖNBRUNN, naskytne se Vám příležitost prohlédnout si jeho císařské
komnaty nebo se projít v upravených zahradách
s labyrinty. V pozdním odpoledni odjezd zpět do
ČR. Návrat domů cca 22.30–23.30 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Lední medvěd

Kód zájezdu: 991685
CENA
25.06.
1. 290,- Kč
Kód zájezdu: 994211, 994212
CENA
do 3 let
07.08.
2. 390,- Kč 990,- Kč
25.09.
2. 590,- Kč 990,- Kč

„ZOO se šťastnými zvířaty“, to je motto
vídeňské ZOO Schönbrunn, nejstarší zoologické zahradě na světě a nejkrásnější ZOO
v Evropě, která se pyšní pandami velkými,
nejpopulárnějšími zvířaty na světě.

dítě do 13 let
1. 190,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 8–20 EUR
Pozn.:
trasa B (viz str. 4)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992305
CENA
16.07.
1. 690,- Kč

dítě do 15 let
1. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné:
Pozn.:
cca 11–22 EUR/os.
trasa C (viz str. 4)
ODJEZDY:

MELK A KREMŽE, PERLY ZUGSPITZE, KRÁLOVNA
ÚDOLÍ WACHAU (UNESCO)
NĚMECKÝCH HOR
1 den

Klášter Melk

1 den

ZÁMEK MORITZBURG
A DRÁŽĎANY
Zámek Moritzburg

Zugspitze

1 den

Wachau

Z Melku pak poplujete LODÍ po proudu
Dunaje nejkrásnější částí údolí Wachau do
SPITZU, kde navštívíte MERUŇKOVÝ SAD.
Meruňka je díky silnému slunečnímu svitu
a dostatečnému zásobení vodou hvězdou
mezi wachauskými ovocnými odrůdami. Představíme Vám rodinu, která se již 6. generaci
stará o sady a vinice. Seznámí Vás s pěstováním, šlechtěním i zpracováním meruněk,
OCHUTNÁTE nebo i nakoupíte vynikající
meruňkové marmelády, šťávy, likéry, meruňkovici, lehké perlivé víno nebo tbylinkovou sůl či
hořčici. S Wachau se rozloučíte v kouzelné
historické KREMŽI proslavené také vínem
a kremžskou hořčicí.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Bavorské Alpy jsou považované za nejmalebnější část Německa. Příroda zde krásami určitě
nešetřila. Krajinu obdarovala hlubokými údolími s kvetoucími loukami, modrozelenými
jezery a vysoké horami. Jejich nejvyšší vrchol
s námi lehce pokoříte! Zugspitze je totiž jedna
z mála hor, kam skutečně „Zug“ jezdí.
Ráno odjezd z ČR do SRN do horského střediska
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, odkud vyjedete
ZUBAČKOU k jezeru Eibsee. JEZERO EIBSEE
patří díky své poloze pod nejvyšší německou horou i křišťálově čisté nazelenalé vodě k nejkrásnějším alpským jezerům. Po nenáročné jezerní
procházce budete k nejvyššímu vrcholu Německa pokračovat zubačkou, abyste si užili místní
přírodu. ZUGSPITZE (2962 m.n.m.) je hraniční
hora (SRN, Rakousko), vlastní vrchol patří Bavorsku. Má podobu rozpraskaného skalního bloku
a korunuje ho vysoký pozlacený železný kříž.
Z vyhlídkové terasy k němu vede krátká jištěná
cesta s jedním ocelovým žebříkem. Na Zugspitzi
stojí několik restaurací, expozice o rozvoji
alpské turistiky a meteorologická stanice. Propojuje je rozsáhlá vyhlídková terasa, ze které se
Vám otevře mimořádně krásný KRUHOVÝ
VÝHLED. Dolů do údolí doporučujeme sjet
LANOVKOU, která je považována za inženýrský
zázrak. Jízdenka je pro zubačku, lanovku „Zugspitze“ a také lanovku k ledovci a zpět.
Na cestě domů se krátce zastavíte v areálu impozantního alpského barokního kláštera ETTAL,
kde dodnes benediktini nahrávají chrámovou
hudbu, vydávají knihy a vyrábějí vlastní pivo
a lahodné léčivé likéry, které můžete zakoupit
v klášterním obchodě. Večer návrat domů.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Pohádkový zámek Moritzburg a Florencie severu. Stačí docela malá návštěva, aby člověk
uznal, že tato místa jsou skutečně tak krásná,
že nejde o nadnesenou reklamu.
Ráno odjezd kolem 4.–5. hodiny do SRN.
Program zahájíme na ZÁMKU MORITZBURG,
kde se natáčela slavná pohádka TŘI OŘÍŠKY
PRO POPELKU. Zámecký areál uprostřed jezera
je jednou z nejkrásnějších barokních staveb
v Sasku. Interiéry zámku chrání nádherný míšeňský porcelán, barokní nábytek z Francie a mnoho dalších uměleckých předmětů z celé Evropy
včetně největší evropské sbírky paroží.
Další nádherné barokní stavby nabídnou
DRÁŽĎANY zvané „Florencie na Labi“.
Všechna hlavní turisticky zajímavá místa
leží v okruhu několika minut pěší chůze.
Uvidíme nebo přímo navštívíme kostel
FRAUENKIRCHE, symbol města, zcela
zničený během 2. světové války. Díky nekonečnému úsilí lidí za pomoci moderní
techniky byl Frauenkirche kompletně
obnoven do původní podoby. V kostele
můžeme absolvovat zážitkovou cestu po
spirále až do vyhlídkové kopule (event.
vyjet výtahem). Kolem BRÜHLOVY TERASY dojedeme k REZIDENČNÍMU ZÁMKU.
Interiéry někdejšího sídla saských králů chrání
galerie a úchvatné muzejní sbírky. Navštívit zde
můžeme např. POKLADY TURECKÉ KOMNATY,
STAROU A NOVOU KLENOTNICI představující
díla ze zlata, stříbra, drahých kamenů, jantaru,
porcelánu nebo emailu. Zámecký komplex
ZWINGER nás upoutá nádhernou barokní fasádou a upraveným parkem s fontánami. Chrání
muzea a bohatě vybavené galerie se sbírkami
světových malířů. Drážďany jsou proslulé také
svými rozkvetlými parky, promenádním nábřežím při Labi a vyhlášenými nákupními třídami.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

poznávací zájezdy

Rakouské ÚDOLÍ WACHAU, to je zázrak
rakouské přírody! Strmé terasovité svahy
pokryté vinicemi a sady meruněk tu vystoupí
přímo z koryta Dunaje, který se majestátně
vine kolem celého údolí. Srdce Vám poskočí
v kouzelných vesničkách, dech se bude tajit
z velkolepých památek a Vaše chuťové
pohárky se naplní jedinečnou chutí zdejších
přírodních vín a sladkých meruněk.
Barokní perlou Wachau je mohutný KLÁŠTER
MELK, který se majestátně tyčí na skalnatém
vrcholu vysoko nad Dunajem. Je považovaný
za nejkrásnější sakrální památku v Rakousku.
Doporučujeme komentovanou prohlídku
jeho interiérů včetně návštěvy vyhlídkových
teras v kvetoucí KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ.

Drážďany Zwinger

Ettal

Wachau – meruňkový sad
Kód zájezdu: 993513
CENA
16.07.
2. 590,- Kč

dítě do 12 let
2. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zážitková plavba lodí,
exkurze – farma, odborný průvodce CK.
Pozn.:
Dopor. kapesné na vstupné: 20 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)

Kód zájezdu: 991671
CENA
13.08.
1. 790,- Kč

dítě do 15 let
1. 690,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 65 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991166
21.05.

CENA
1. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20–30 EUR
Pozn.:
trasa G (viz str. 4)
ODJEZDY:
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TAJEMNÝ PŘÍBĚH
NORIMBERKU
1 den

Kongresová hala

Norimberk je největším franským městem
s výhodnou polohou na řece Pegnitz a průplavu Mohan-Dunaj. Úchvatné říšské bavorské město císařů a obchodníků Vás okouzlí
svojí zachráněnou historickou architekturou,
potěší výtečnou kuchyní, pivem a bude fascinovat příběhy spojenými s dějinami 3. říše.
Program je připraven pro menší skupinu,
doporučujeme včasnou rezervaci.

poznávací zájezdy

Zajímáte-li se o moderní dějiny, obzvláště pak
dějiny 2. světové války, vydejte se s námi do bavorského Norimberku, úchvatného sídla císařů a města, které v 15.–16. století patřilo k nejdůležitějším
evropským městům pro konání říšských sněmů
z dob Svaté říše římské. Toho využili nacisté a NORIMBERK si vybrali za místo, kde se od r. 1927
budovalo centrum masových politických
shromáždění srazů NSDAP. Za doprovodu
místního průvodce (zajištěno tlumočení do čj)
poznáte areál nacistické strany. Navštívíte
nedokončený sjezdový palác zvaný KOLOSEUM, ve kterém dnes sídlí Dokumentační
středisko národního socialismu. Vystoupíte na
terasu s unikátním výhledem do nitra této
Kongresové haly.
Zeppelinova tribuna

Zažijete Zeppelinova pole. Stojí tu působivá ZEPPELINOVA TRIBUNA, inspirována Pergamonským
oltářem, jediná dokončená stavba velkorysé nacistické přestavby Norimberku. Přímo v hlavní tribuně
se nachází mramorová místnost, tzv. „Zlatý sál“ se
zlatými mozaikami na 6m stropě. Právě na tento
„obří světelný chrám“, kterým měl procházet vůdce, vzpomínali pamětníci jako nejpůsobivější faktor
srazů. Silné zážitky umocní i návštěva MEMORIA
NORIMBERSKÝCH PROCESŮ, odstrašující soudní
budovy s proslulou soudní síní č. 600. Lavice, na
kterých seděli přední nacističtí vůdci budou od Vás
vzdáleny jen několik metrů. Vyslechnete audiozáznamy z jednotlivých částí procesů. V případě
volného času Vás rádi ukážeme „pomník cti“ v parku LUIPODHAIN, provedeme areálem CÍSAŘSKÉHO HRADU. Zájemci mohou navštívit např. VÁLEČNÝ KRYT Kunstbunker, který tu vznikl krátce po
2. sv. válce a ve kterém válku přežily norimberské
umělecké poklady.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 991670
28.05.
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CENA
2. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, místní odborní průvodci, vstupné Dokumentační středisko,
vstupné Memorium Norimberských procesů, odborný průvodce. CK-tlumočník.
Pozn.:
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
Zájezd je připraven pro max. 25 osob.
ODJEZDY:
trasa B (viz str. 4)

SVĚTOVÁ HISTORIE V RÁJI
BERCHTESGADENSKÝCH ALP
1 den

Orlí hnízdo

Vydejte se s námi do jednoho z nejkrásnějších národních parků Evropy Berchtesgaden,
který chrání pověstné „Orlí hnízdo“. Poznáte
fascinující přírodní scenérie i architektonické
skvosty. Ochutnáte hořcovou pálenku a výborné likéry a dozvíte se mnoho zajímavostí
z německé historie.
U brány Berchtesgadenských Alp je pro Vás připravena OCHUTNÁVKA HOŘCOVÉ PÁLENKY A LIKÉRŮ. Při exkurzi v nejstarší bavorské palírně se
seznámíte s tradičním postupem výroby i získáváním vzácného hořce. Vozíte-li rádi dárky svým
blízkým, v prodejně palírny jistě dobře vyberete.
Program dále povede po VYSOKOHORSKÉ VYHLÍDKOVÉ SILNICI Rossfeldhöhenringstrasse, která
vystupuje až do výše 1.600 m. Z vyhlídkové trasy se
Vám otevřou fascinující pohledy do údolí Berchtesgadenských Alp: na horu Kehlstein s Orlím hnízdem, město Salcburk a při dobré viditelnosti až na
štíty pohoří Dachstein.
Hlavním bodem celého programu je výjezd k Hitlerovu ORLÍMU HNÍZDU. Pevnost se nachází na
vrcholku hory Kehlstein ve výšce 1.837 m. K Orlímu
hnízdu, které dostal A. Hitler jako dar ke svým
50. narozeninám, se dostanete speciálně upravenými horskými mikrobusy po 6 km dlouhé vysokohorské silnici s 5 tunely. Posledních 124 m trasy je
nutné překonat vysokorychlostními výtahy zabudovanými přímo ve skále. Orlí hnízdo je skutečnou
raritou pro všechny zájemce o historii, architekturu
i přírodu. Z jeho terasy je fascinující pohled na
alpské velikány a při jasném počasí dohlédnete
dokonce až na dno KRÁLOVSKÉHO JEZERA. Právě
Königssee bude posledním cílem našeho programu.
Zavedeme Vás zde na místo, odkud je nejkrásnější
pohled na jezero, uvidíte nejstarší bobovou dráhu
na světě. Při procházce kolem jezera můžete
rozjímat stejně jako bavorští králové, kteří Königssee
obzvláště milovali.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

TŘÍJEZERNÍ PLAVBA
A ZLATÝ SOLNÝ DŮL
1 den

Tříjezerní plavba

Překrásná alpská jezera, vysoké štíty Alp, kraj
plný zdravých lesů a výstavních vesniček, to
je Štýrsko, nejzelenější spolková země Rakouska, v jehož horách nacisté ukryli zlato
a světová umělecká díla.
V brzkých ranních hodinách odjezd do alpského
městečka ALTAUSSEE, kde se nachází největší AKTIVNÍ SOLNÝ DŮL v RAKOUSKU. Během 2. světové války v dolu nacisté ukrývali více než 30.000
uměleckých skvostů nepředstavitelné hodnoty z celé Evropy včetně českého vyšebrodského oltáře. Na
konci války chtěli umělecká díla zničit. V tom jim
však zabránili místní horníci. Oblečení do havířských mundúrů se vydáte na prohlídkovou trasu,
která vede 700 m směrem do nitra solné hory.
Prohlédnete si podzemní kapli sv. Barbory, SKLOUZNETE SE PO HAVÍŘSKÝCH SKLUZAVKÁCH
a vydáte se k PODZEMNÍMU SOLNÉMU JEZERU,
kde je připravena velká MULTIMEDÁLNÍ SHOW,
při které se dozvíte zajímavosti o soli a její těžbě.
Nezapomenutelný zážitek slibuje TŘÍJEZERNÍ
PLAVBA, trvající asi 2,5 hodiny. Začíná na jezeře
GRUNDLSEE, z jehož údolí vystupují strmé stěny
vápencového pohoří TOTES GEBIRGE (česky
MRTVÉ HORY). V obci Gössl vystoupíte z lodi a po
cca 20 minutách dojdete nádhernou přírodní rezervací k tajemnému jezeru TOPLITZSEE, v němž byla
umístěná POKUSNÁ STANICE NĚMECKÉHO
VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA. Dozvíte se zajímavosti o německé operaci „Bernard“. Jezero je také
zvláštní pro svoje dvě vrstvy vody. Spodní voda je
slaná a vrchních 20 m tvoří sladká voda. Odtud Vás
loď převeze kolem dvou romantických VODOPÁDŮ valících se po strmých stěnách Mrtvých hor až
na třetí jezero KAMMERSEE, které je dostupné
pouze z lodi. V případě volného času bude zastávka v BAD AUSSEE, půvabném horském městečku
s mostem ve tvaru loga firmy Mercedes. Návrat do
ČR v pozdních večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Solný důl v Altaussee

Palírna v Grasslu nabízí bohatou degustaci
Kód zájezdu: 991701
CENA
18.06.
1. 790,- Kč

dítě do 12 let
1. 690,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, program s degustací
v palírně, odborný průvodce CK.
Pozn.:
Dopor. kapesné na vstupné: cca 30 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)

Kód zájezdu: 991655
05.07.

CENA
1. 890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:

HISTORICKÝ PASOV A PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ PŘES SOUTOK 3 ŘEK
1 den

KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ
PO DUNAJI

Z PASOVA DO LINCE
PO PROUDU DUNAJE

1 den

1 den

Pasov

Schlögenská smyčka

Regensburg © Donauschiffahrt Wurm+Köck

Ojedinělá plavba plná zážitků a fascinující
nádhery křišťálů od Swarovského.

Odjezd mezi 06.00–08.00 hod. Ráno navštívíme
WALHALLU, honosný mramorový chrám, který
leží vysoko nad Dunajem. Walhalla byla
PASOV má nezapomenutelné kouzlo v každém postavena podle vzoru řeckého Pantheonu jako
ročním období. My jsme pro Vás vybrali májový památník významných Germánů v Evropě.
termín. Návštěvu města, ležícího na soutoku 3 ba- Najdeme v něm téměř 200 bust nebo pamětních
vorských řek, zahájíte PROCHÁZKOU HISTO- desek slavných německy mluvících lidí od
RICKÝM CENTREM, při které si budete moci pro- konce starověku. Jsou to válečníci, světci, vědci
hlédnout většinu významných pasovských sta- a umělci jako např. francký král Chlodvík,
vebních památek včetně DÓMU SV. ŠTĚPÁNA, Mikuláš Koperník, Peter Paul Rubens či Albert
kde jsou umístěné největší chrámové varhany na Einstein. Z plošiny památníku jsou překrásné
světě. Jejich nádherný zvuk můžete zažít při půl- výhledy do romantického údolí Dunaje.
hodinovém VARHANNÍM KONCERTĚ. V histo- REGENSBURG neboli ŘEZNO je neuvěřitelně
rické radnici, v jejíž věži je osazena ZVONKO- krásné město (UNESCO). Jeho neopakovatelnou
HRA, sídlí unikátní MUZEUM SKLA s bohatými atmosféru budeme zažívat na každém kroku.
Uvidíme mnoho historických budov včetně
kolekcemi od baroka až po modernu. Doporučupověstného Kamenného mostu z poč. 12. století,
jeme prohlídku. Sám Napoleon Bonaparte o hispodle nějž se stavěl Karlův most v Praze nebo
torickém jádru Pasova prohlásil, že krásnější
známé mosty ve francouzském Avignonu či
město v Německu nespatřil. Úžasným zážitkem
Londýně. Navštívit můžeme komplex knížecího
bude odpolední PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ,
zámků rodu Thurn-Taxisů, které patří k těm
která je exkluzivně osázena pravými křišťály firnejkrásnějším na světě. Čas zbude i na posezení
my Swarovski. Interiéry jsou luxusní! Zažijete fasv některé ze zdejších kaváren nebo na bavorcinující vodní svět mořské panny Isy, Neptunovo skou specialitu v tradiční hospůdce. Jedinečný
království, vodní divadlo a dokonce křišťálové zážitek slibuje PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ
vodní hry! Je na co se těšit! Loď vyplouvá z cen- z Regensburgu k Walhalle a zpět. Připraveny
tra Pasova malebnou krajinou směrem na Kasten, jsou moderní luxusní lodě Křišťálová královna
Obernzell a po dvouhodinové plavbě se vrací nebo Křišťálová princezna, na jejichž výzdobu
PŘES SOUTOK DUNAJE, INNU A ILZU zpět do byl použit 1 milion drahokamů a poloPasova. Návrat domů mezi 20.00–21.30 hod.
drahokamů od světově proslulého výrobce
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
křišťálu Swarovski. Tančící křišťálové lustry,
přetvářející prostor ve smyslnou symfonii kapek,
Křišťálová loď
otevřené terasy připomínající zámecké zahrady,
schodiště ve tvaru harfy, sály prezentující svět
vodních panen, mytických bytostí a ryb, dech
tající křišťálový labyrint, křišťálové bary nebo
drahé toalety, zařízené ve zlatém a stříbrném
tónu. To je malý výčet lodního luxusu, který si
budeme užívat během 2 hodinové plavby.
Návrat domů mezi 19.–21. hodinou.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Druhá největší evropská řeka Dunaj protéká
asi 350 km územím sousedního Rakouska.
V historickém městě Pasov se stéká s řekami
Inn a Ilz (Jilec) a odtud v plné síle pokračuje
nejrozmanitějším rakouským krajem Horní
Rakousko až do Černého moře. My jsme pro
Vás připravili zážitkovou plavbu jeho nejúžasnější částí, Schlögenským meandrem,
na trase Pasov–Linec.
Ráno odjezd kolem 5. hod. do německého
PASOVA. V Pasově zaměníte autobus za výletní
LOĎ, na jejíž palubě absolvujete jednu z NEJKRÁSNĚJŠÍCH PLAVEB PO DUNAJI. Poplujete
kouzelným údolím Dunaje s nádhernými přírodními scenériemi a můžete obdivovat malebná
městečka, kláštery a hrady. Poplujete kolem
Krempelsteinu, budete míjet cisterciácký
klášter Engelszell, jediný trapistický klášter
v Rakousku, hrad Rannaridl, zámek
Neuhaus nebo klášter Wilhering s nejkrásnějším rakouským rokokovým kostelem.
Nejočekávanějším místem v této pětihodinové plavbě je SCHLÖGENSKÁ
SMYČKA, kde se Dunaj doslova zarývá do
žulového podloží Českého masivu, který
jej nutí ke dvěma prudkým změnám
směru. Dunaj se zde otáčí o celých 180°
a vrací se 4 km zpět. Cílem plavby je
metropole Horního Rakouska LINEC. Toto
kulturní město je plné historických
památek, příjemných uliček se zajímavými
muzei i cukrárnami s vyhlášenými lineckými
koláčky. Turisty je oblíbená vyhlídková městská
hora Pöstlingberg, kam je možné přejet
elektrickou úzkorozchodnou dráhou. Návrat
domů mezi 22.00–23.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

poznávací zájezdy

Navštivte s námi bavorský Pasov, barokní
skvost s atraktivní polohou na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu. Vaše zážitky budou umocněny
plavbou luxusní lodí vyzdobenou křišťály
firmy Swarovski.

Foto Wagner

Linz – historické centrum

Walhalla
ARS Electronica Center
© Donauschiffahrt Wurm+Köck

Kód zájezdu: 991191
CENA
28.09.
1. 690,- Kč
Kód zájezdu: 993531
CENA
07.05.
1. 790,- Kč

do 6 let
1. 090,- Kč

6 – 13 let
1. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, plavba křišťálovou lodí,
odborný průvodce CK.
Pozn.:
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
ODJEZDY:
trasa H (viz str. 4)

dítě do 13 let
1. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, plavba křišťálovou lodí,
odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)

Kód zájezdu: 993521
CENA
01.10.
2. 090,- Kč

do 6 let
1. 290,- Kč

6 – 13 let
1. 790,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, plavba Pasov–Linec,
odborný průvodce CK.
Pozn.:
Dopor. kapesné na vstupné: cca 5 EUR
ODJEZDY:
trasa A (viz str. 4)
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NA KOLE PODÉL
MOSELY A RÝNA
4 dny

Údolí Mosely

Zažijte ze sedla kola překrásnou krajinu kolem
Mosely a Rýna, která je protkána stovkami kilometrů atraktivních cyklotras, jež procházejí malebnými vesnicemi a městečky, doprovázené kulisou
terasovitých vinic a kopců posetých středověkými
hrady. Terén je vhodný pro všechny věkové kategorie od dětí až po náročné cyklisty.

cyklo zájezdy

1. den: Kolem cca 4.30 hod. odjezd z ČR do významného německého města MOHUČ, které leží na
soutoku Rýna s Mohanem na jeho levém břehu. Po
prohlídce historického centra, které zdobí hrázděné
domy a mohutná červeně zbarvená románská katedrála sv. Martina a sv. Štěpána, v sedle kola přejedete
Rýn a po jeho pravém břehu se vydáte přes půvabné
městečko ELTVILLE do vinařského centra RÜDESHEIM (cca 35 km). Odtud odjedete autobusem do
jednoho z nejstarších a nejkrásnějších německých
měst KOBLENZ, kde je zajištěno ubytování.
2. den: Po snídani odjedete autobusem k prohlídce
starobylého HRADU ELTZ, zavěšeného na vysoké
skále nad řekou (náročnější mohou k hradu vyjet na
kole). Pak nasednete na kolo. Překrásná krajina
dolního toku Mosely, zříceniny hradů a kouzelné vinařské vesničky Vás budou provázet až
do malebného historického města COCHEM,
které nabídne mnoho možností k občerstvení.
V Cochemu doporučujeme vyjít si až k hradu
na kopci, kde se otevřou překrásné výhledy
do krajiny. Z Cochemu Vás Mosela dovede až
do vinařského ZELLU proslaveného vínem
„Schwarze Katze“ – „Černá kočka“, které
budete mít příležitost ochutnat (cca 60 km).
Návrat do Koblenz.
3. den: Romantickou krajinou Rýna se ráno
vydáte na kole z Koblenz do ANDERNACHU.
Návštěvníky tu láká přístavní jeřáb ze 16. století a NEJVYŠŠÍ STUDENÝ GEJZÍR NA SVĚTĚ,
který dosahuje výšky 65 m. Levý břeh řeky Rýn
Vás dále povede do REMAGENU, který proslavil
americký válečný film „Most u Remagenu“. Z původního železničního Ludendorffova mostu, v roce
1945 dobytého Američany, dnes zbyly na každém
břehu dvě obranné věže. Ve věži na levém břehu je
umístěno Muzeum míru. Z Remagenu dojedete na
kole na parkoviště ZÁMKU DRACHENBURG (cca
65 km). Doporučujeme nechat se vyvézt k zámku
LANOVKOU. Zámek je překrásnou stavbou a z jeho
ochozů se nabízejí jedinečné pohledy na Rýn a malebné údolí s vinicemi. Návrat do Koblenz.
4. den: Na závěr zažijete nejkrásnější cyklistickou
etapu údolí Rýna. Z Koblenz se na kole vydáte
atraktivní krajinou přes malebný BOOPARD, kde
bylo korunován na českého krále Přemysl Otakar I.,
do městečka SANKT GOAR, nad nímž se tyčí zřícenina hradu Rheinfels, symbolu středního Porýní.
Na druhém břehu, kam Vás přepraví PŘÍVOZ, leží
jeho sesterské město SANKT GOARSHAUSEN
s hrady „Kočka“ a „Myš“. Právě odtud můžete
pozorovat jedno z nejznámějších míst Rýna –
slavnou SKÁLU LORELEY v nejužším místě řeky. Zde
uložíte kola do vleku a autobusem dojedete do
vinařské oblasti kolem historického BARABACHU.
Místní vinaři produkuji ze strmých svahů vynikající
vína, jejichž ochutnávkou se s Rýnem rozloučíte.
Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 999122
1/2

01.06.-04.06.

10. 490,- Kč

CENA

3. osoba
10. 190,- Kč

1/1
11. 390,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 3× hotel,
3× snídaně, 3× večeře, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
1,50 EUR/os./den
Služby plac. v místě: pobytová taxa
Pozn.: Dopor. kapesné na vstupné a přívoz: cca 55 EUR
ODJEZDY: Klatovy, Plzeň, Stod, Rozvadov (viz str. 4)
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Z MAĎARSKÝCH TERMÁLŮ
K NEZIDERSKÉMU JEZERU
5 dní

Neziderské jezero

Připravili jsme pro Vás příjemnou kombinaci cyklistiky s možností relaxace v léčivých maďarských
termálech v Bükfürdö, kde na Vás čeká areál s 27
bazény. Z termálů vyrazíte na maďarské cyklostezky i k nejoblíbenějšími cyklistickému místu
v Rakousku, Neziderskému jezeru.
1. den: V ranních hodinách (ca 4:00 hod.) odjezd
z ČR. Po obědě příjezd do maďarských termálních
lázní BÜKFÜRDÖ. Ubytování v hotelu, který je
s termály spojený hotelovou chodbou. Odpoledne
můžete RELAXOVAT v termálním areálu s 11 krytými, 4 polokrytými a 12 venkovními bazény nebo
absolvovat CYKLISTICKÝ OKRUH kolem Bükfürdö
(cca 10 km – 30 km). Večeře. Nocleh.
2. den: Přímo z hotelu vyrazíte do Köszegu.
KÖSZEG je malebné město přitažlivé svými úzkými
uličkami, dochovanými středověkými branami, překrásným náměstím s barevnými historickými domy
i hradem. Je to město výborného vína a dobrého
jídla. Na trase zažijete pěknou přírodu, malé hezké
vesničky, nabílené sklípky s doškovými střechami
(cca 25 km – 50 km). Návrat do hotelu. Večeře.
3. den: Celodenní cyklistický program kolem břehů 2. největšího stepního jezera v Evropě. NEZIDERSKÉ JEZERO (UNESCO) se rozlévá na hranici
dvou světů: kousek od západního břehu jezera
najdete poslední výběžky Alp, kdežto východní
břeh je stepí. Je to ráj cyklistů! Cyklostezka vede
oblastí s unikátní ptačí rezervací, oborou s chovem
koně Převalského, vinicemi kolem půvabných
vesniček. Zažijete i PŘEVOZ LODÍ (cca 60 km).
Návrat do hotelu. Večeře.
4. den: Po snídani vyjedete z Bükfürdö přes Iván
do Fertödu (dřívější název ESTERHÁZA), kde můžete navštívit jeden z největších a také nejkrásnějších zámků v Maďarsku – „MAĎARSKÉ VERSAILLES“ (cca 40 km). Zájemci si mohou prodloužit
trasu o dalších cca 30 km a zpět do hotelu dojet
na kole. Pro ostatní přijede autobus. Návrat do
hotelu, volný program v termálech. Večeře.
5. den: Po snídani odjezd zpět do ČR. Návrat
domů pozdě odpoledne.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Fertöd – maďarské Versailles

Kód zájezdu: 999113

11.05.-15.05.

1/2
11. 990,- Kč

CENA

3. osoba
10. 590,- Kč

1/1
14. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 4× hotel,
4× polopenze – bohatý bufet, vstupné do termálního areálu Bük,
vstupné do hotelového Wellness ostrova (bazén, whirlpool, jacuzzi,
finská sauna, parní kabina), pronájem županu pro dospělé, odborný
průvodce CK.
Služby placené v místě: pobytová taxa
2 EUR/os./den
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
ODJEZDY: Plzeň, Přeštice, Klatovy (viz str. 4)

MURSKÁ A DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA
S RELAXEM V TERMÁLECH VE SLOVINSKU
6 dní

Slovinsko je malá, ale velmi rozmanitá země. Vydejte se s námi do jeho východní části, kterou příroda
obdarovala až nadbytkem přírodních krás a minerálních pramenů. Ze sedla kola si budete užívat rozvernost řek Drávy a Mury, projíždět labyrintem
vinic, ochutnávat místní speciality a naslouchat příběhům historických měst i malebných vesniček.
1. den: Noční přejezd z ČR do Rakouska.
2. den: Ráno Vás přivítá GRAZ, jedno z nejkrásnějších
měst v rakouských Alpách, obdivované pro svoji
architektonickou unikátnost. Vedle historických skvostů (UNESCO) stojí odvážné moderní budovy. Prohlédnete si největší zajímavosti, občerstvíte se a pak
nasednete na kolo a vjedete na MURSKOU CYKLOSTEZKU. Tato cyklostezka je znalci považována za
jednu z nejkrásnějších alpských říčních cyklotras.
Z Grazu vyjedete do půvabné krajiny jižního Štýrska
na trase Wildon – Leibnitz – DEUSTCH GORITZ (cca
65 km). Nakládka kol a odjezd na ubytování do
Slovinska, které je zajištěno přímo v termální areálu
TERME 3000 v MORAVSKÝCH TOPLICÍCH. Večeře.
3. den: Po snídani (autobusem nebo na kole) vyjedete
do kouzelného lázeňského městečka RADENCI.
Odtud se na kole vydáte poznávat další krásy a zajímavosti Murské cyklostezky. Půvabná krajina Apačské kotliny s malebnými vesničkami a vyhlídkami na
Rakousko Vás přes Podgrad – Apače – Žepovci dovede do MURECKU (cca 30 km), kde můžete navštívit
zajímavou technickou památku – dřevěný LODNÍ
MLÝN, jediný plovoucí mlýn ve střední Evropě. Na
břehu je pěkná stylová restaurace s venkovním posezením. Trasa dále pokračuje kolem minerálního pramene Peterquelle, jezera Röcksee přes malebné historické lázně BAD RADKERSBUG do vinařského střediska GORNJA RADGONA, kde v rodinném VINAŘSTVÍ ochutnáte znamenitá bílá vína a sekt (cca 40
km). Návrat. Večeře.
4. den: Poznáte kouzelný vinařský kraj slovinskomaďarsko-chorvatského pomezí. Na kolo nasednete
přímo v Moravských Toplicích a dojedete až k nejvyšší slovinské ROZHLEDNĚ VINARIUM, které se říká
„Panonský maják“, situované u malebného lázeňského městečka LENDAVA (cca 55 km). Z Lendavy
můžete pokračovat do Moravských Toplic na kole
(cca 30 km) nebo využít autobus.
5. den: Autobusem přejedete do nejstaršího slovinského města PTUJ. Od ptujského hradu projedete po
části DRÁVSKÉ CYKLOSTEZKY do nejlepší vinařské
oblasti Evropy. Magický JERUZALÉM je unikátní svojí
překrásnou krajinou s členitým terénem. Užijete si
nádherná panoramata a ochutnáte místní Šipon v rodinném VINAŘSTVÍ. Příležitost bude vína také výhodně nakoupit. Zpátky do Moravských Toplic můžete jet na kole nebo využít podpory autobusu. Večeře.
6. den: Po snídani vyjedete na kolech z Moravských
Toplic poznávat slovinský venkov a další zajímavosti
PREKMURJE (Bukovniško jezero, exotický skleník
a velkopěstírnu orchidejí v Dobrovníku, kostel „Bílá
holubice“ architekta J. Plečnika v Bogojině… cca
30 km). Se Slovinskem se rozloučíte na statku v TEŠANOVCÍCH, kde bude připravena ochutnávka místních specialit a vína. Odtud odjezd zpět do ČR.
Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 999125

APP Trobentica
1/2
27.09.-02.10. 9. 990,- Kč

CENA

Hotel Termal
1/2 nebo 1/3
10. 990,- Kč

Hotel Termal
1/1
11. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 4× ubytování, 4× polopenze, neomezené vstupné do termálního areálu Terme
3000, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
Služby placené v místě: pobytová taxa
2 EUR/os./den
přihlašovací taxa
1 EUR/os./pobyt
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
ODJEZDY: Plzeň, Klatovy, Sušice (viz str. 4)

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Salcburk

Zámek Moritzburg

I. adventní sobota:
26.11.2022

II. adventní sobota:
03.12.2022
ADVENTNÍ SALCBURK
A ČERTÍ PRŮVOD

• Zámek Moritzburg a výstava Tři oříšky pro Popelku •
• Projížďka v kočárech kolem jezera • Historické Dráždany •
• Tradiční trhy a nákupy v obchodech •

• Kostelík v Oberndorfu a Tichá noc • Barokní Salcburk •
• Lanovkou na pevnost Hohensalzburg • Vánoční trhy
„Christkindlmarkt“ a nákupy • Čertí průvod Krampuslauf •

Kód zájezdu: 996301
Cena: 1. 490 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 20 EUR.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

Kód zájezdu: 995301
Cena: 1. 590 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 15 EUR.
Regensburg
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

ADVENT V POLSKÉ WROCLAWI
• Malebné historické město (UNESCO), přezdívané „polské
Benátky“ pro svoji polohu na ostrovech navzájem propojených
téměř stovkou mostů, klenoucích se nad řekou Odrou •
• Bohaté vánoční trhy: pestrý výběr dárků
i rozmanité výborné pochutiny •
Kód zájezdu: 995113
Cena: 1. 690 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 15 EUR.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

ADVENT POD ORLÍM HNÍZDEM

BRNÓ, TAM JE O ADVENTU ŽIVÓ
• Prohlídka nádherné funkcionalistické vily Stiassni v ceně •
• Adventní trhy a tématické programy na 4 náměstích •
• Gurmánské speciality, řemeslné výrobky • Možnosti nákupů •
Kód zájezdu: 996501
Cena: 1. 490 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné vila Stiassni,
odborný průvodce CK.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

adventní zájezdy

DRÁŽĎANY A TŘI OŘÍŠKY
PRO POPELKU

VÁNOČNÍ NORIMBERK

• Exkurze v palírně a degustace lahodných originálních pálenek
a bylinných likérů • Prohlídka solného dolu •
• Trhy a nákupy v alpském městečku Berchtesgadenu •

• Německé hlavní město Vánoc • Bohaté adventní trhy •
• Dárky i gurmánské speciality • Komentovaná prohlídka
historického centra • Unikátní dopravní muzeum
s interaktivním „Světem zážitků“ •
• Fantastická atmosféra osvětleného centra s trhy •

Kód zájezdu: 995602
Cena: 1. 590 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 25 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

Kód zájezdu: 996101
Cena: 1. 090 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 10 EUR.
ODJEZDY: trasa B (viz str. 4)
Norimberk
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BUDAPEŠŤ,
ADVENTNÍ KRÁLOVNA DUNAJE

ŠTRASBURK A COLMAR,
NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT VE FRANCII
Hrad Haut-Koenigsbourg

Budapešť

2 dny

2 dny

Štrasburk

Zažijte zimní velkolepou maďarskou metropoli, jedno z nejkrásnějších
míst světového kulturního dědictví. Turisty v době adventu přitahuje
nádhernou výzdobou, honosnými památkami, velkolepými vánočními
trhy s tradičním maďarským zbožím a vyhlášenými pochutinami,
které můžete ochutnávat venku nebo v typických krčmách.

adventní zájezdy

1. den: Odjezd z ČR ve čtvrtek večer mezi 23.00–24.00 hod. Po MALÉ
OKRUŽNÍ JÍZDĚ BUDAPEŠTÍ se vydáme na známou třídou Váci
s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ. V pestrém víru barev tu najdete vše, co si jen
oči a ústa ráčí přát: kvalitní maďarská vína, uherský salám Pick a Herz,
oblečení, dárky i občerstvení. Podíváme se k budově PARLAMENTU,
prohlédneme si zdejší největší chrám BAZILIKU SV. ŠTĚPÁNA
v centru města, kde se konají hlavní VÁNOČNÍ TRHY, které patří
k největším v Evropě. Volný program na trzích. Vpodvečer
doporučujeme zážitkovou PLAVBU PO DUNAJI, nabízející
jedinečné pohledy na osvětlenou Budapešť. Odjezd do hotelu.
Nocleh.
2. den: Po snídani navštívíte HRADNÍ VRCH, odkud je
nádherný pohled na celou metropoli. Užívat si můžete další
VÁNOČNÍ TRHY nebo navštívit národní památky jako např.
Rybářskou baštu a Královský palác, korunovační sídlo uherských
králů Matyášův chrám. Návrat domů cca 23.00–24.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 995421

01.12. - 03.12.

90

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Colmar

Francouzská města Štrasburk a Colmar leží ve slavném vinařském
kraji Alsasko, kde má advent mnohaletou tradici. Starobylá města
i malebné vinařské vesničky s hrázděnými domy se obléknou do
zlatého třpytivého šatu. Křivolaké uličky měst jsou poseté stánky
s nejrozmanitějším zbožím a gurmánskými pochutinami. Z velkolepých kostelů znějí snad denně sváteční tóny varhan. Výjimečná krása
Alsaska přináší jedinečnou adventní náladu, která okouzluje malé
i velké a kterou nenajdete nikde jinde na světě.
1. den: Ráno cca 4.00–5.30 hod. odjezd z ČR do Francie. Kolem poledne
vás přivítá RIQUEWIHR. Typická alsaská vesnička jako vystřižená z pohádky vás okouzlí svými uličkami s hrázděnými domy a nabídne TRHY
a obchůdky. Těšit se můžete na DEGUSTACI vynikajících alsaských VÍN
a jejich výhodný nákup přímo od místního vinaře. Až do podvečerních
hodin budete hosty nejtypičtějšího alsaského města COLMAR. Nabídne
Vám jednu z největších pěších zón v Evropě. Kulturní dědictví města
zahrnuje památky od středověku až po art deco. Neobyčejně malebná je
někdejší čtvrť říčních rybářů s působivými obchůdky, které se pro její
polohu u vody přezdívá „MALÉ BENÁTKY“. O Vánocích se v Colmaru
koná několik vánočních trhů. Báječnou atmosféru dokreslují četné typické
hospůdky s rafinovanými pokrmy a výborným alsaským pivem. Nejpůsobivější je však Colmar po setmění. Je to nejúžasněji nasvícené město ve
Francii. Cca 900 světelných bodů roztroušených po celém městě Colmar
originálním způsobem osvětlí a vymalují tisíci barvami. Odjezd na ubytování do hotelu. Nocleh.
2. den: po snídani navštívíte NEJSLAVNĚJŠÍ ALSASKÝ HRAD, mohutný
Haut-Koenigsbourg, který z výšky 757 m svého skalnatého vrcholku vévodí zdejší rovinaté vinařské krajině. Odtud se vydáte do alsaské metropole
ŠTRASBURKU. Až do 19. století tvořilo Štrasburk pouze historické
centrum (UNESCO), což vysvětluje obdivuhodné bohatství této nejmalebnější části města, kterou obtéká řeka Ill. Nacházejí se zde nejslavnější
štrasburské čtvrti, pamětihodnosti a vyhlášené gurmánské restaurace.
Uvidíte malebné uskupení historických domů při kanálech „Malá Francie“, kryté mosty, krásné náměstí Kléber s hrázděnými domy i slavnou
katedrálu Notre Dame s renesančním orlojem. Celé město je v adventní
době poseto dřevěnými stánky s nejrozmanitějším vánočním zbožím,
dárky i místními specialitami. Atmosféra VÁNOČNÍCH TRHŮ tu je velkolepá, vždyť právě ve Štrasburku je datován nejstarší vánoční trh ve Francii
vůbec. Na závěr je připravena PLAVBA po průplavech vytvořených
z ramen řeky Ill. Návrat domů do půlnoci.
Pozn. Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 995101

1/2
3. 990,- Kč

CENA
1/3
3. 990,- Kč

1/1
4. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře
450 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa G (viz str. 4)

10.12. - 11.12.
Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2
4. 190,- Kč

CENA
3. osoba
3. 990,- Kč

1/1
4. 990,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa
1,50 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa B (viz str. 4)

VÍDEŇ V ČASE VÁNOČNÍM

ADVENTNÍ LUBLAŇ A JEZERO BLED
Jezero Bled

Vídeň

2 dny

Zpestřete si předvánoční čas a zavítejte s námi do
Slovinska od českých hranic vzdáleného pouhých 450 km.
Užijete si pohádkovou atmosféru nádherně vyzdobené
slovinské metropole a kouzelného jezera Bled. Poznáte
zajímavé pamětihodnosti, vánoční zvyky, ochutnáte místní
speciality, jako jsou sušené šunky, jelení salámy, sýry, které
můžete nakoupit na bohatých trzích a společně s lahvinkou
lahodného slovinského vína tak zpestřit Váš vánoční stůl.
1. den: Odjezd z ČR ráno cca 4.30–5.30 hod. Přes SRN a Rakouska do Slovinska. Po poledni příjezd do lázeňského městečka Bled, jehož dominantou je nádherné JEZERO, v jehož
vodách se zrcadlí Bledský hrad, který na jezero shlíží z vysokého skalnatého ostrohu. Kolem jezera se vine 6 km dlouhá
promenáda, kterou lemují honosné hotely a domy skvostné
architektury, neboť Bled byl oblíbeným místem slovinské
smetánky. Prohlédnete si okolí jezera a poté si budete užívat
kouzelný VÁNOČNÍ TRH situovaný přímo u jezera. Zažijete
i jeho jedinečnou OSVĚTLENOU VEČERNÍ ATMOSFÉRU, protože ubytování je zajištěno přímo v Bledu v hotelu s možností
užívat WELLNESS ŽIVA BLED. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjedete do hlavního města Slovinska.
LUBLAŇ je obklopena alpskými vrcholy a rozprostírá se kolem
břehů řeky Ljubljanky. Je to jedno z nejpůvabnějších evropských měst, které za svoji originální krásu vděčí rodáku Jožemu
Plečnikovi, který je spojený snad se všemi hlavními místy
a budovami ve městě. Zažijete Plečnikovu „kolonádovou“
tržnici podél řeky, pověstné Trojmostí a Ševcovský most, kostel
sv. Michala, Prešenerovo náměstí nebo Ljubljanský hrad, tyčící
se nad městem, z jehož ochozů jsou nádherné výhledy na
město. Z centra města můžete k hradu vyjet lanovkou. Zdejší
VÁNOČNÍ TRHY patří mezi nejatraktivnější v Evropě.
Ochutnáte krajové speciality a vynikající svařené „kuhano
vino“! Na závěr je připravena návštěva VINAŘSTVÍ s degustací,
pohoštěním a možností výhodného nákupu místních vín.
Návrat domů v nočních hodinách (cca 24.00 hod.).
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Čokoládovna Hauswirth

Prožijte velkolepý advent ve Vídni, v největším městě s nejznámějším
vánočním trhem. Za doprovodu našeho průvodce si připomenete pověstnou vídeňskou vznešenost i noblesu, které vládly na císařském dvoře
v 18. a 19. století a zažijete velkolepou atmosféru adventu.

Každoročně od poloviny listopadu předává svým návštěvníkům jedinečnou a nezaměnitelnou vánoční náladu VÍDEŇSKÝ „CHRISTKINDLMARKT“, který se může pochlubit více než 700letou tradicí. Hlavní děj je
soustředěn na Radničním náměstí, kterému vévodí zářící vánoční strom
obklopený 145 STÁNKY s řemeslnými výrobky, ručně vyrobenými šperky,
lidovými ozdobami na stromeček, přes cukroví, dřevěné hračky až po štoly
a horký punč. Pouze ve Vídni na Vás čekají atrakce jako např. srdíčkový strom,
Ježíškovský expres, obláčkový poštovní úřad apod.
V programu je připravena prohlídka zámku SCHÖNBRUNN, po které zbude
čas na tradiční VÁNOČNÍ TRHY v areálu zámku. Uvidíte rozsáhlé císařské sídlo
HOFBURG se slavnou STŘÍBRNOU KOMOROU, chránící cenné sbírky
jídelního porcelánu, stříbrných a zlatých servisů i habsburské KORUNOVAČNÍ
KLENOTY, nádhernou gotickou stavbu DÓM SV. ŠTĚPÁNA, PARLAMENT ve
stylu klasického řeckého stavitelství, obytné stavby bizarních tvarů a barev
HUNDERTWASSEROVY DOMY, RADNICI apod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

S námi si slavnostní Vídeň v době adventu skutečně užijete!
Nocleh jsme pro Vás připravili přímo ve Vídni, a díky tomu zažijete
neopakovatelnou atmosféru večerního hlavního trhu!
Pro zájemce je připravena večeře v restauraci v centru Vídně!
Kód zájezdu: 995001

Kód zájezdu: 995631

CENA

CENA
10.12. - 11.12.

Sacher-Torte

adventní zájezdy

2 dny

1/2 nebo 1/3
4. 490,- Kč

1/1
4. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře,
vstupné do wellness centra, odborný průvodce CK.
4,50 EUR/os.
Služby plac. v místě: pobytová taxa + přihlašovací taxa
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR
Pozn.:
trasa A (viz str. 4)
ODJEZDY:

03.12. - 04.12.
Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1/2 nebo 1/3
3. 990,- Kč

1/1
4. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hostel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře v centru Vídně
cca 25 EUR/os. Platba u průvodce CK.
pobytová taxa
1 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
Při objednávce uvádějte číslo cestovního dokladu.
trasa C (viz str. 4)
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Plovoucí lucerna „světlo míru“
na jezeře Wolfgangsee

Praha

Hallstatt

III. adventní sobota:
10.12.2022
CÍSAŘSKÝ ADVENT
U HALLSATTSKÉHO JEZERA
• Kouzelná příroda rakouských Alp • Nádherné jezerní městečko
Hallstatt (UNESCO) • Pozemní lanovkou z Hallstattu na horu
Salzberg • Fantastické vyhlídky • Jezerní trh s grilovanými
rybími specialitami i dárky • Oblíbené letovisko císařovny Sissi •
• Bad Ischl a jeho adventní trhy •

adventní zájezdy

Kód zájezdu: 996801
Cena: 1. 790 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 35 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

ČESKÉ VÁNOCE
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
• Destilérka, pivovar a čokoládovna Svachovka: exkurze
a výhodné originální nákupy • Vánoční trhy jako z pohádky
v historickém centru • Zážitková voroplavba po Vltavě •
• Komentovaná prohlídka kláštera Minoritů •
• Podvečerní Český Krumlov •

Kód zájezdu: 996701
Cena: 890 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 350 Kč +
350 Kč/voroplavba.
ODJEZDY: trasa C (viz str. 4)

KOUZELNÝ ADVENT
U JEZERA WOLFGANGSEE
• Zážitková plavba po osvětleném jezeře Wolfgangsee •
• Výjezd parní zubačkou na horu Schafberg • Jezerní vánoční trhy •
Kód zájezdu: 995801
Cena: 1. 990 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, adventní plavba lodí
po jezeře, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 18 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)
Český Krumlov
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IV. adventní sobota:
17.12.2022
ADVENT V MNICHOVĚ
• Prohlídka historického centra Mnichova • Slavný Jesličkový trh
• Vánoční trhy a nákupy • Císařská rezidence a další významné
pamětihodnosti nebo muzea (technické, historické,...) •
• Možnost návštěvy slavného Muzea BMW •
Kód zájezdu: 996001
Cena: 1. 290 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 15 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)

PRAHA VÁNOČNÍ
• Pražské Jezulátko • Kampa • Vánoční trhy a nákupy •
• Zážitková plavba lodí po Vltavě •
Kód zájezdu: 996401
Cena: 790 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 350 Kč.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

VÁNOČNÍ ROMANTIKA
V REGENSBURGU
• Prohlídka historického centra • Zážitková plavba lodí
s občerstvením • Vánoční trhy a nákupy •
Kód zájezdu: 996201
Cena: 990 Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné cca 18 EUR.
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)
Regensburg

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01 Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. (dále jen
VSP) platí pro všechny služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOURFOLTÝNOVÁ s.r.o. (dále jen CK).
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Cestovní kancelář BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. se sídlem Jana Littrowa 209,
346 01 Horšovský Týn IČ: 26406306, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka
18210, zajišťuje a poskytuje služby cestovní kanceláře na základě udělené koncese.
Organizuje zájezdy na území ČR a v zahraničí, které splňují podmínky zájezdu dle
občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.), dále zájezdy forfaitové, jednodenní
výlety v ČR i do zahraničí. Zajišťuje dále jednotlivé služby jako vstupenky na
kulturní představení, pobyty v ČR, dopravu. Zprostředkovává prodej služeb
cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby.
1.2. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu
(dále jen SOZ) a ze smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu.
1.3. Smlouva o zájezdu je uzavírána v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) mezi CK a zákazníkem. SOZ může
být uzavřena přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce CK, který jedná
na základě a v mezích uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení CK. CK nebo její
zástupce jsou povinni poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou
objednávku nebo před uzavřením SOZ, informace na standardizovaném příslušném
formuláři. Standardizovaný formulář pro informace k zájezdu+důležité informace,
Reklamační řád a VSP jsou k dispozici na prodejních místech CK a umístěn také na
www.bustour-foltynova.cz v oddíle „Dokumenty CK“.
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou cestovní kancelář, která do smluvního vztahu
vstupuje prostřednictvím svých vlastních cestovních kanceláří nebo prostřednictvím
sítě externích prodejních míst a zákazník, kterým může být fyzická i právnická
osoba (dále jen zákazník).
3. SMLUVNÍ VZTAH
3.1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká uzavřením
smlouvy o zájezdu, tj. přijetím (podepsáním) zákazníkem (v případě právnické
osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), případně jeho zákonným
zástupcem, smlouvy o zájezdu nebo zakliknutím pole „objednávka zavazující
k platbě“ v on-line rezervačním systému CK a jejím potvrzením ze strany CK.
Smlouva o zájezdu je uzavřena v případě akceptace objednávky služeb zákazníka
cestovní kanceláří. Objednávka služeb musí splňovat požadované náležitosti a musí
být učiněna zákazníkem anebo osobou oprávněnou za něho jednat. Smluvní vztah
mezi zákazníkem a CK může rovněž vzniknout uzavřením smlouvy ve prospěch třetí
osoby. Vzdá-li se osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, svého práva
projevit souhlas se smlouvou, bude plněno tomu, kdo smlouvu uzavřel. Zákazník
č. 1 svým podpisem zodpovídá za správnost údajů o osobách uvedených ve
smlouvě o zájezdu, za správnost cen jím vybraného programu a požadovaných
služeb a stvrzuje, že porozuměl programu uvedenému v katalogu CK a v něm
uvedeným informacím nebo informacím z nabídkového listu včetně jejich on-line
verze, seznámil se s Všeobecnými smluvními podmínkami CK a informacemi na
standardizovaném příslušném formuláři, důležitými informacemi, reklamačním
řádem, které jsou nedílnou součástí SOZ a plně s nimi souhlasí.
3.2. U nezletilých osob, tj. osob mladších 18 let, musí SOZ podepsat jejich zákonný
zástupce nebo osoba, která disponuje ověřeným souhlasem zákonného zástupce,
a dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
3.3. Jestliže se zákazník přihlásí na zájezd pořádaný partnerskou CK, vyplní smlouvu
o zájezdu pořádající CK. Před jejím podpisem se seznámí s jejími Všeobecnými
smluvními podmínkami, informacemi o zájezdu na standardizovaném příslušném
formuláři, důležitými informacemi a reklamačním řádem.
3.4. Písemná objednávka skupiny či kolektivu obsahuje IČ, DIČ, pokud jim byla
přidělena, přesný název a adresu organizace, program zájezdu, požadované služby
(např. zajištění večeří, sjednání určitého druhu pojištění apod.), dohodnutý způsob
úhrady ceny zájezdu, kontakt pověřeného organizátora. Potvrzená objednávka
cestovní kanceláří, včetně předaných VSP CK, důležitých informací o zájezdu nebo
výletě, reklamačního řádu, se doručením nebo předáním objednavateli a úhradou
zálohy složené v hotovosti nebo dnem jejího připsání na běžný účet CK stává
závaznou smlouvou o zájezdu.
3.5. Právo účasti zákazníka na zájezdu či právo čerpání objednaných služeb vzniká
zaplacením ceny zájezdu či objednaných služeb.
3.6. Povinnost závazné rezervace zájezdu či objednaných služeb ve prospěch
zákazníka ze strany CK vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané
smlouvy o zájezdu, přijetím zálohy a prohlášením zákazníka, že byl plně seznámen
se Všeobecnými smluvními podmínkami, podrobnými informacemi k vymezení
zájezdu na standardizovaném formuláři a reklamačním řádem, seznámil s nimi
i ostatní cestující a všichni zákazníci s těmito podmínkami a informacemi souhlasí.
Dále potvrzuje, že mu byl předán doklad o povinném pojištění CK proti úpadku
a byly poskytnuty obecné údaje o pasových vízových požadavcích státu určení.
3.7. CK si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů
uvedených v katalogu a nabídkových listech CK. V takovém případě, kdy se údaje
v nabídce a na přihlášce odlišují, jsou závazné údaje uvedené na závazné přihlášce
nebo SOZ.
3.8. Uzavřením smlouvy o zájezdu podle těchto podmínek zákazník stvrzuje, že je
mu znám obsah smlouvy a že s tímto obsahem souhlasí, jakož i se všemi ostatními
podmínkami a zavazuje se zaplatit CK sjednanou cenu.
3.9. Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, vydá CK při jejím
uzavření nebo bezprostředně po jejím uzavření zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Jeli smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu,
obsahuje-li všechny náležitosti pro potvrzení zájezdu. Obsahují-li smlouva

o zájezdu a potvrzení o zájezdu údaje, které se liší, může se zákazník dovolat toho,
co je pro něho výhodnější.
3.10. Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi souvisejícími informacemi, které
cestovní kancelář k předmětnému zájezdu uvádí.
4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. CK má právo na zaplacení ceny zájezdu, výletu či ceny jednotlivých služeb
před jejich poskytnutím. Zákazník se zavazuje hradit celkovou cenu zájezdu nebo
výletu nebo jednotlivých služeb před jejich čerpáním. Cena služeb je sjednána
dohodou mezi CK a zákazníkem. Obsah služeb, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
nebo výletu, je uveden v katalogu nebo nabídkových listech nebo na webové
stránce u daného programu v části "Naše cena obsahuje" nebo v potvrzení zájezdu.
Popis programu uvedeného v katalogu nebo v nabídkových listech nebo na webové
stránce popisuje průběh zájezdu a navštívená místa, aby si zákazník udělal
představu o průběhu zájezdu nebo výletu. Popis programu nelze zaměňovat za část
"Naše cena obsahuje". Celková cena zájezdu a její popis jsou uvedeny u každého
programu „Naše cena obsahuje“. U poznávacích zájezdů cena většinou obsahuje
dopravu autobusem, ubytování, stravování, službu průvodce CK. U pobytových
zájezdů cena většinou obsahuje dopravu autobusem, ubytování, stravování. Není-li
tedy konkrétně uvedeno, pak cena neobsahuje např. vstupné, cestovní a zdravotní
pojištění, pobytové a lázeňské taxy, přepravní lístky apod. Ceny obsahují DPH
a povinné smluvní pojištění pro případ úpadku CK ve smyslu zákona č. 214/2006
Sb., který novelizuje zákon č. 159/1999 Sb.
4.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30 %
z celkové ceny zájezdu, nebylo-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Je-li celková
cena zájezdu nebo výletu do 2.000 Kč/os., je CK oprávněna požadovat 100%
zálohu. Doplatek služeb musí být uhrazen nejpozději do 30 dní před poskytnutím
první služby, nebude-li stanoveno jinak. Při uzavření smlouvy v termínu kratším než
30 dní musí být úhrada provedena ihned po podpisu smlouvy o zájezdu. Při placení
složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení
o zaplacení. Při placení převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí den, kdy je
na běžný účet CK připsána požadovaná částka.
4.3. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK
oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením služeb
hradí zákazník podle VSP.
4.4. Některé poplatky jsou hrazeny přímo v místě poskytování služeb v měně
daného státu. Jedná se např. o přihlašovací taxu, parkovné, pronájem ložního
prádla, klimatizaci apod.
4.5. Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny programu či služby,
jako např. telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, telefonické
rezervace v zahraničí apod., poštovné, o které zákazník požádá CK, hradí zákazník.
Zákazník musí být předem seznámen s předpokládanými náklady.
4.6. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem,
nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
4.7. Cena pro dítě se rozumí za doprovodu dvou osob platících plnou cenu. Dítě je
většinou uloženo na 3. lůžku, kterým je přistýlka.
4.8. Převoz zavazadel do 15 kg nebo 20 kg/osobu v dopravních prostředcích
zajišťovaných CK je zdarma, za každé další zavazadlo zaplatí účastník 250 Kč/cestu
– 350 Kč/cestu. Na jednu cestující osobu se počítá max. jedno zavazadlo. Zvláštní
nebo objemnější zavazadla nejsou akceptována a řidiči je mohou odmítnout
naložit. Zvláštním zavazadlem se rozumí slunečníky, kola, pádla, nafukovací čluny,
dětské kočárky, objemné cestovní kufry apod. Jejich přepravu je nutné předem
konzultovat s CK.
4.9. Jestliže zákazník svým chováním a jednáním ovlivní průběh a organizaci
zájezdu tak, že nebude moci být dodržen program zájezdu, a vzniknou další
náklady CK, zákazníkům CK nebo 3. osobám, zejména na dopravu, ubytování,
pokuty apod., plně hradí tyto náklady zákazník, který situaci způsobil.
4.10. Nepřijde-li zákazník na dohodnutý odjezd ve smluvený čas, hodinu, nespojí-li
se neprodleně s CK nebo pověřenou osobou, zájezd pokračuje v programu
a zákazník se dopraví do hotelu, domů nebo do sjednaného místa na vlastní náklady.
4.11. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy jsou splatné ihned.
4.12. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK
oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením služeb
hradí zákazník podle VSP.
4.13. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny
zájezdu.
4.14. V případě platby poukázkami nebo dárkovými poukazy, které poskytuje
zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen omezené množství těchto
poukázek dle vyhlášených pravidel CK pro platbu poukázkami. Poukázky lze
uplatnit pouze v CK a jen na zájezdy pořádané CK. Poukázky lze uplatnit pouze
v jejich nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze, a to ani
v případě zákazníkova odstoupení od SOZ.
4.15. Cestovní kancelář je oprávněná termíny úhrady cen zájezdů a služeb uvedené
v tomto článku kdykoli měnit zejména v závislosti od různých marketingových akcí
či sezónních slev. Odchylka od termínů uvedených v tomto článku bude vždy
výslovně uvedena ve SOZ nebo katalogu nebo na nabídkovém listě nebo na
webových stránkách CK.
5. ZMĚNA SLUŽEB A CENY ZÁJEZDU
5.1. Cestovní kancelář může změnit podmínky zájezdu nebo výletu, pokud se jedná
o nevýznamnou změnu, o které zákazníka informuje v textové podobě.
5.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí
zájezdu (náležitosti uvedené v §2527 občanského zákoníku), navrhne zákazníkovi
změnu smlouvy o zájezdu, kterou může zákazník přijmout nebo může od smlouvy
odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede
i ke změně ceny služeb, je CK povinna v návrhu smlouvy novou cenu uvést.
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Zákazník má právo rozhodnout se, zdali s navrhovanou změnou smlouvy bude
souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. V případě, že zákazník ve lhůtě nejdéle 5 dní
od doručení tohoto návrhu na změnu smlouvy neodstoupí od smlouvy, má se za to,
že se změnou smlouvy souhlasí.
Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu či služeb, je zákazník
povinen uhradit rozdíl v ceně nejdéle do 7 dní od doručení návrhu na změnu
smlouvy. V případě porušení těchto povinností zákazníka je CK oprávněna od
smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK požadovat smluvní pokutu podle
VSP. Vede-li změna smlouvy ke snížení ceny zájezdu či služeb, zavazuje CK vrátit
zákazníkovi rozdíl v ceně do 7 pracovních dní.
5.3. CK si vyhrazuje právo změny místa a času odjezdu autobusu, trasy zájezdu
a termínu zájezdu.
5.4. V případě, že v průběhu zájezdu anebo v průběhu čerpání jednotlivých služeb
CK neposkytne některou ze služeb řádně, zavazuje se bez zbytečného odkladu
a bezplatně provést taková opatření, která zajistí pokračování zájezdu, čerpání
služeb, a to pokud možno ve stejném rozsahu a kvalitě, jak bylo sjednáno ve
smlouvě o zájezdu. Nelze-li pokračování v zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak
než prostřednictvím služeb nižší kvality, než bylo sjednáno, má zákazník právo na
uplatnění slevy z původně sjednané ceny zájezdu či služeb. Nepřijme-li zákazník
náhradní službu nižší kvality či jiné náhradní služby anebo nelze-li náhradní služby
zajistit, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
5.5. CK je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné
události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze
rozumně požadovat.
5.6. CK je oprávněna zrušit zájezd nebo jednotlivé služby před zahájením jejich
čerpání, jestliže z vážných důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.
5.7. CK má právo zrušit zájezd v případě, není-li dosaženo minimálního počtu
účastníků k jeho uskutečnění. Minimální počet účastníků je 35 osob, nebude-li
předem uvedeno jinak. CK tak musí učinit nejpozději ve lhůtě: 20 dní před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní, 7 dní před zahájením
zájezdu v případě cest trvajících 2–6 dní a 2 dny před zahájením zájezdu v případě
cest trvajících méně než 2 dny, není-li u konkrétního zájezdu definována lhůta
odlišná, pokud tohoto minimálního počtu nebude dosaženo. V takovém případě má
zákazník právo na základě nové smlouvy o zájezdu na poskytnutí náhradního
zájezdu nebo služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, je-li
v možnostech CK takový zájezd nabídnout či službu zajistit. Nedojde-li v takovém
případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CK povinna vrátit zákazníkovi vše,
co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu či služeb podle zrušené smlouvy. Budeli uzavřena nová smlouva, považují se již uhrazené platby za platby podle nové
smlouvy. Případný rozdíl v cenách jsou smluvní strany povinny vypořádat ve lhůtě,
která musí být minimálně 5 dní od podpisu nové smlouvy o zájezdu a musí skončit
před zahájením zájezdu.
5.8. CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu nebo ceny jednotlivých
služeb, a to v případě, jestliže se zvýší tyto náklady:
a) cena za přepravu včetně cen pohonných hmot
b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté
v ceně zájezdu
c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více
než 10 %.
Písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi CK nejpozději do 21 dní před
zahájením zájezdu na e-mailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud
není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě
o zájezdu, není-li dohodnuto jinak.
Navýšení ceny zájezdu nebo služby podle tohoto článku je zákazník povinen
doplatit CK nejpozději ve lhůtě stanovené v písemném oznámení CK, která nebude
kratší než 5 dní.
5.9. Má-li být cena zájezdu navýšena o více než 8 %, uvede CK v návrhu změny
smlouvy i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od
smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit odstupné. CK může určit pro odstoupení
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší 5 dnů a musí skončit před zahájením
zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou
smlouvy souhlasí.
5.10. Způsob zvýšení ceny zájezdu se stanovuje takto:
Podle čl. 5.8. se cena zájezdu dohodnutá ve SOZ, jež připadá na jednoho účastníka
zájezdu, zvýší o částku, o kterou se zvýší:
a) cena za dopravu (včetně ceny pohonných hmot) příslušným dopravním
prostředkem, jež připadá na jednu přepravovanou osobu, a kterou bude muset
pořadatel zaplatit dopravci zajišťujícímu dopravu navíc oproti ceně dopravy
původně dohodnuté.
b) rozdíl mezi směnným kurzem CZK použitým pro stanovení ceny zájezdu
a směnným kurzem CZK v okamžiku uskutečňovaného zvýšení ceny zájezdu
jednostranným úkonem. Nebude-li možné zjistit dobu vytvoření cenové nabídky,
pak se vychází z okamžiku uzavření smlouvy.
5.11. Způsob snížení ceny zájezdu se stanovuje takto:
Podle čl. 5.8. se cena zájezdu dohodnutá ve smlouvě o zájezdu, jež připadá na
jednoho účastníka zájezdu, sníží o částku, o kterou se sníží:
a) cena za dopravu (včetně ceny pohonných hmot) příslušným dopravním
prostředkem, jež připadá na jednu přepravovanou osobu, a kterou pořadatel zaplatil
dopravci zajišťujícímu dopravu méně oproti ceně dopravy původně dohodnuté.
b) rozdíl mezi směnným kurzem CZK použitým pro stanovení ceny zájezdu
a směnným kurzem CZK v okamžiku uskutečňovaného snížení ceny zájezdu
jednostranným úkonem. Nebude-li možné zjistit dobu vytvoření cenové nabídky,
pak se vychází z okamžiku uzavření smlouvy.
V případu snížení ceny má pořadatel právo na odečtení skutečných administrativních nákladů o částky, jež má být zákazníkovi vrácena.

5.12. Na žádost zákazníka může CK provést změny podmínek sjednaných ve
smlouvě jako např. změnu rozsahu služeb, záměnu jmen účastníků zájezdu, popř.
další změny. CK má nárok na úhradu nákladů s ní spojenou: změna osoby nebo
nástupního místa v době kratší než 5 dní do stanoveného odjezdu: 300 Kč/os.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. Zákazník má právo:
a) na poskytnutí dohodnutých služeb dle smlouvy o zájezdu při jejich úplném
zaplacení
b) na informace související s jeho objednanými a zaplacenými službami
c) kdykoliv zrušit zájezd za podmínek uvedených ve VSP, které nesmějí být
nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně spojené s odstoupením SOZ
d) na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem smlouvy o zájezdu, případně
dalších dokumentů
e) na poskytnutí dalších písemných informací o všech skutečnostech, které jsou pro
zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři známy, pokud nejsou již obsaženy
ve SOZ, v katalogu, který byl zákazníkovi předán anebo na webových stránkách CK,
a to nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu
f) na změnu smlouvy o zájezdu za podmínek vyhlášených ve VSP
g) na změnu v osobě zákazníka. Změna je vůči CK účinná, doručí-li ji zákazník
s textovým oznámením spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SOZ
souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li CK
doručeno aspoň 7 dnů před zahájením zájezdu
h) na reklamaci
ch) na převoz jednoho zavazadla do 15 kg nebo 20 kg na osobu
i) na informace o změně poskytovaných služeb
j) nezúčastnit se organizovaných částí programu, ale plně na sebe přebírá všechna
rizika, která mohou nastat
k) nevyužít všech služeb, které jsou v ceně zájezdu, ale nemá nárok na vrácení
peněz za nevyužitou službu
l) podle mezinárodních zvyklostí má zákazník právo na ubytování v den nástupu až
od 14.00 hodiny a den odjezdu max. do 10.00 hodiny, není-li předem dohodnuto
jinak nebo není-li v místě zvykem jinak.
6.2. Zákazník je povinen:
a) poskytnout CK informace a provést úkony, které jsou potřebné k řádnému
zabezpečení a poskytnutí služeb jako úplné, pravdivé a aktuální informace o účastnících a předložit potřebné doklady
b) neprodleně oznámit CK písemnou formou změny týkající se uzavřené smlouvy
o zájezdu
c) doplnit potřebné informace, které neuvedl při uzavírání smlouvy o zájezdu, a to
nejpozději 7 dní před čerpáním 1. služby
d) zaplatit řádně cenu objednaných služeb
e) v případě přiobjednání dalších služeb, které nebyly uvedeny při uzavření smlouvy
o zájezdu, oznámit CK písemnou formou jejich objednávku a jejich úhradu provést
neprodleně, nebude-li dohodnuto s CK jinak
f) zajistit u osob mladších 18 let doprovod a dohled dospělé osoby
g) zajistit doprovod osobě, jejíž zdravotní nebo duševní stav to vyžaduje
h) nahlásit účast cizího státního příslušníka
i) dostavit se k odjezdu podle pokynů sdělených CK v předaných závěrečných
pokynech k odjezdu. Pokud se zákazník k odjezdu nedostaví nebo zmešká odjezd,
nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen (např. zapomenutý cestovní doklad, neplatný
cestovní doklad, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu,
podnapilý stav, stav pod vlivem omamných látek apod.), má CK nárok na plnou
úhradu ceny zájezdu.
j) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří pověřené osoby
a dodržovat stanovený program
k) zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových,
zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje. Dbá i na to, aby platnost
jeho cestovního dokladu po skončení zájezdu byla v souladu se vstupními
podmínkami země, do které vstupuje. I děti cestují s vlastním cestovním dokladem.
l) neporušovat právní předpisy nebo nenarušovat program např. konzumací
alkoholu a kouřením v autobuse, porušováním dobrých mravů, požitím omamných
látek apod. CK je oprávněna v takovém případě ukončit smluvní vztah se zákazníkem, přičemž zákazník ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb.
m) zákazník je povinen oznámit ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel
v letecké přepravě dopravci ihned po zjištění nedostatků.
n) zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku
škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.
V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník například neměl nastoupit na zájezd,
jeví-li známky nakažlivé nemoci.
o) uhradit škody, které zákazník způsobil CK nebo ostatním poskytovatelům služeb,
ostatním zákazníkům CK nebo třetím osobám
p) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, omezovat nebo poškodit ostatní
účastníky zájezdu, ohrozit a poškodit dobré jméno CK. Uhradit případné škody.
q) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění
na místě oznámit písemně zástupci CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich
odstranění
r) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit a neomezovat ostatní
účastníky nebo místní občany a dbát pokynů odpovědných osob
s) dbát pokynů CK a osob pověřených CK
t) neomezit a neohrozit ostatní zákazníky tak, aby jim bylo zamezeno nebo
znemožněno čerpat služby spojené s obsahem zájezdu nebo výletu. To se týká
i zdravotního stavu (např. hlasitý spánek). V takovém případě zákazník uhradí
vzniklou škodu nebo kompenzaci tomu, komu náklady vzniknou.
u) vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými
v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01 Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).
jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc,
poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen
tuto škodu nahradit.
v) zákazník souhlasí, že v situaci, kdy CK je připravena zájezd poskytnout, ale
v čerpání zájezdu brání zákazníkovi cestovní omezení přijat v souvislosti s COVID19, která zákazník ani CK nezavinili, a ani je nemohli ovlivnit, je zákazník v prodlení. CK i zákazník jsou oprávněni v této situaci od SOZ ke dni zahájení zájezdu
odstoupit a zákazník je povinen zaplatit CK odstupné ve výši uvedených ve VSP,
nedohodne-li se s CK jinak. Jedná se zejména o povinnou karanténu v destinaci
nebo o úplný zákaz cestování do destinace pro státní příslušníky země, jejímž
státním příslušníkem je i zákazník.
7. PRÁVA A POVINNOSTI CK
CK je oprávněna:
7.1. požadovat zaplacení plné ceny zájezdu a ceny jednotlivých služeb, a to před
jejich poskytnutím
7.2. domáhat se splnění povinností ze strany zákazníka a uplatnit v případě porušení
těchto povinností sankce a další nároky podle smlouvy o zájezdu a VSP
7.3. jednostranně změnit v odůvodněných případech obsah a rozsah sjednaných
služeb
7.4. CK je oprávněna provádět změny v průběhu programu a poskytovaných služeb
v průběhu zájezdu, vyžadují-li to dané podmínky. V těchto případech je CK
povinna:
• zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo blížící se
původním podmínkám
• vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytovaných služeb, za které nebylo
poskytnuto náhradní plnění
• v případě, že kvalita a cena náhradní služby je nižší než služba původně sjednaná,
vrátí CK zákazníkovi cenový rozdíl podle bodu 5.11. těchto VSP
• poskytnout zákazníkovi poměrnou slevu z ceny služeb, které byly předmětem
smluvní ceny a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě podle bodu 6.11.
Pokud je zákazníkovi za neposkytnutou službu nebo poskytovanou službu v nižší
kvalitě na místě nabídnuta a zákazníkem vyčerpána kompenzace ve formě dalších
služeb, není zákazník oprávněn požadovat žádnou další náhradu nebo slevu z ceny
• za neposkytnuté služby v plném rozsahu a kvalitě, za něž by jinak náležela sleva
z jejich ceny, se nepovažuje neodebraná strava v místě pobytu, pokud ji zákazník
neodebral z důvodů závislých na jeho vůli a náhrada stravy ve formě cestovního
balíčku
7.5. na základě mezinárodních přepravních předpisů a aktuálního dění si CK
vyhrazuje právo změny plánované trasy, místa a času odjezdu a příjezdu a ceny
dopravy
7.6. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její
poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, pokud byla
způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb,
nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou
nezávisle na vůli poskytovatele.
7.7. umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady
škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí
CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na
trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené
na zdraví. Promlčení lhůta pro právo zákazníka na náhradu škody je dva roky.
7.8. vypovědět zákazníkovi smlouvu o zájezdu, jestliže porušil dohodnutá
ustanovení Všeobecných smluvních podmínek CK, smlouvy o zájezdu, nebo porušíli zákazník své povinnosti. V takovém případě hradí zákazník vzniklé výdaje CK
7.9. řídit se vyhlášenými Všeobecnými smluvními podmínkami CK
7.10. CK je povinna nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu předat zákazníkovi
závěrečné informace k zájezdu nebo výletu, ve kterých jsou uvedeny potřebné
informace k zahájení a naplnění sjednaných služeb zájezdu nebo výletu. Je-li SOZ
uzavřena v době kratší než 7 dni před zahájením zájezdu, závěrečné informace
k zájezdu nebo výletu předá CK zákazníkovi při zaplacení 100% ceny zájezdu nebo
výletu.
7.11. před zahájením zájezdu odstoupit od SOZ pokud:
• byl zájezd zrušen
• porušil zákazník svou povinnost
• počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší určený počet osob v zájezdu a CK oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě, která nesmí být kratší než:
- 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní
- 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2–6 dní
- 2 dny před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny
- CK v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu
oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
Pořadatel v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM
8.1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy o zájezdu, tedy stornovat
zájezd. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen podat osobně v CK nebo
písemně poštou, elektronickou poštou-mailem, faxem. Smluvní vztah je zrušen ke
dni, kdy je odstoupení doručeno CK. CK je povinna mu bezodkladně, nejpozději do
14 dnů od odstoupení od SOZ vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem v jeho
prospěch snížené o odstupné.
Při odstoupení od SOZ bude při vzájemném vyúčtování započteno níže uvedené
odstupné, přičemž jeho minimální výše činí 500 Kč za každou přihlášenou osobu
u výletu = jednodenního zájezdu v ČR a v zahraničí, 1.000 Kč za každou
přihlášenou osobu u poznávacích zájezdů v ČR a v zahraničí a 1.500 Kč u zájezdů
pobytových k moři nebo do lázní a termálů nebo pobytů realizovaných vlastní
dopravou v ČR a v zahraničí:

a) do 60. dne před zahájením zájezdu nebo čerpání 1. služby 500 Kč za každou
přihlášenou osobu u výletu = jednodenního zájezdu v ČR a v zahraničí, 1.000 Kč
za každou přihlášenou osobu u poznávacích zájezdů v ČR a v zahraničí a 1.500 Kč
u zájezdů pobytových k moři nebo do lázní a termálů nebo pobytů realizovaných
vlastní dopravou v ČR a v zahraničí:
b) od 59. do 35. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady,
nejméně však 30 % z celkové ceny služeb/os.
c) od 34. do 15. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady,
nejméně však 50 % z celkové ceny služeb/os.
d) od 14. do 8. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, nejméně
však 80 % z celkové ceny služeb/os.
e) 100 % z celkové ceny služeb/os. v době kratší než 7 dnů nebo nedostaví-li se
klient k odjezdu vůbec, zmešká-li odjezd či odlet nebo musel-li být ze zájezdu
vyloučen.
8.2. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí osoba, která storno
provedla, doplatit zbývající osobě příplatek za jednolůžkový pokoj. Při ubytování
v apartmánech či bungalovech při nižším počtu osob oproti počtu osob při uzavření
smlouvy o zájezdu, musí zákazníci uhradit cenu za celkový počet míst.
8.3. V případě, že v průběhu zájezdu zákazník zruší jeho část nebo nevyčerpá
některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu.
8.4. Za změnu osob ve smlouvě o zájezdu, za tzv. překnihování, je zákazník
povinen zaplatit 300 Kč.
8.5. CK má právo odečíst odstupné (tj. náklady spojené se zajištěním služeb) od
zaplacené zálohy nebo zaplacené ceny doposud objednaných služeb včetně
předem objednaných služeb fakultativních. Je-li objednanou službou vstupné do
objektu nebo vstupenka do divadla, podléhá tato služba 100% stornopoplatku. CK
je zároveň povinna vrátit zákazníkovi zůstatek z uhrazené ceny zájezdu podle
zrušené smlouvy o zájezdu. Podmínky pro stornopoplatky se vztahují i pro děti, a to
bez ohledu na to, zda jde o osobu platící či nikoliv. Pro výpočet stornopoplatků se
vychází z ceny uvedené v ceníku konkrétního programu a věku dítěte.
8.6. Zákazník v souvislosti s odstoupením od SOZ není povinen platit CK odstupné
v těchto případech, kdy:
a) CK zvýší cenu zájezdu o více než 8 %
b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky a přání zákazníka, které přijala
c) CK podstatně změní některou z hlavních náležitostí zájezdu
d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastanou
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb
zahrnutých v zájezdu.
Pokud nedojde ke vzájemné dohodě zákazníka s CK o vzájemném vyrovnání,
a zákazník využije práva odstoupit od SOZ, CK musí vrátit veškeré platby, snížené
o sjednané cestovní pojištění a připojištění COVID-19, do 14 dnů.
Zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 5 dnů, nutí-li vnější
okolnosti navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, a zákazník s touto změnou
nesouhlasí.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ
9.1. Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných
podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové
změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník
neodstoupí od smlouvy ve lhůtě konkrétně uvedené v oznámení o změně nebo
obecně do 5 dnů, má se za to, že se změnou souhlasí. CK může od smlouvy
o zájezdu odstoupit:
a) v případě zrušení zájezdu
b) z důvodu porušení povinností zákazníka stanovených smlouvou o zájezdu nebo
těchto Všeobecných smluvních podmínek
c) v případě, že některá z osob, která má dle smlouvy o zájezdu obývat ubytovací
jednotku spolu s jinými osobami, provede storno zájezdu, a nebude k dispozici
vhodný náhradník, ani nebude možno ze strany CK zajistit zbývajícím osobám
ubytování ve vybraném ubytovacím zařízení, platí, že je CK oprávněna odstoupit od
uzavřené smlouvy o zájezdu, pokud se zákazníky nebude dohodnuto jinak,
zejména pokud klient nevyužije jiné nabídnuté ubytovací kapacity. Vzájemné
vypořádání mezi účastníky se poté děje dle režimu storno podmínek.
9.2. CK může zrušit zájezd či jednotlivé služby před čerpáním první služby, nebyloli dosaženo minimálního počtu účastníků nebo v důsledku neodvratitelné události,
které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.
a) CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo výlet, jestliže nebylo dosaženo
minimálního počtu účastníků a o této skutečnosti informovat zákazníka ve lhůtě
stanovené zákonem. Minimální počet účastníků v zájezdu nebo ve výletu je 35 osob
platících plnou katalogovou cenu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení
celé částky zálohy bez dalších náhrad.
b) CK může zrušit zájezd před termínem zahájení zájezdu z důvodu rentability. To
znamená, jestliže náklady na uskutečnění zájezdu jsou vyšší než plánované
náklady.
9.3. v případě zrušení zájezdu v jeho průběhu nebo z důvodu zásahu tzv. vyšší
moci, má CK právo na úhradu poskytnutých služeb nebo skutečně vynaložených
nákladů, kterým se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním
předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
9.4. pokud zákazník již na základě SOZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo
právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny: CK případně
zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo skutečně
vynaložené náklady, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným
nebo skutečně vzniklými náklady a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která
z pohledávek bude vyšší.
9.5. CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny odjezdu a příjezdu, změnu tras,
věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci (např. stávky, politická
situace, náhlá změna počasí, přírodní katastrofy, epidemie apod.), které CK nemohla

95

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01 Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).
ovlivnit. V těchto případech CK nepřebírá odpovědnost za důsledky a škody
plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. CK si vyhrazuje právo na změnu
programu, změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany
zahraničního partnera a CK nemohla tuto změnu odvrátit. CK je však povinna
zákazníkovi garantovat ubytování a stravování minimálně na stejné úrovni.

96

10. POJIŠTĚNÍ
10.1. CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 214/2006
Sb. pojistnou smlouvu pro případ úpadku CK u Generali Pojišťovna a.s. se sídlem
Bělehradská 299/12, 120 00 Praha 2, IČ: 49240480, na jejímž základě vzniká
zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato
doprava součástí zájezdu
• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
nekonal
• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Tyto
všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy a služby organizované CK.
10.2. CK doporučuje klientovi sjednat cestovní pojištění do zahraničí. CK sjedná na
žádost zákazníka, která je uvedena ve smlouvě o zájezdu písemně a včas, tj. v den
uzavření SOZ, následující níže uvedený balíček cestovního pojištění léčebných
výloh do zahraničí, pojištění asistenčních služeb, pojištění smrti následkem úrazu,
pojištění trvalých následků úrazu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu na
zdraví a na věci, pojištění zrušení cesty, možnost připojištění pro případ COVID-19
či jiné pandemie. Podmínky pojištění, se kterými budete seznámeni v CK, jsou
stanoveny pojistnou smlouvou UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136,
160 12 Praha 6. CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy, která
vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem.
POJIŠTĚNÍ OSOB DO ZAHRANIČÍ S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. – tarit K5S
Pojištění léčebných výloh do zahraničí
5.000.000 Kč
Pojištění asistenčních služeb
5.000.000 Kč
Pojištění smrti následkem úrazu
150.000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu
300.000 Kč
Pojištění nemocničního odškodného (hospitalizace úraz+nemoc)
300 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby
1.000.000 Kč
Pojištění zavazadel
15.000 Kč
Stornopoplatky – 80 %: max. 20.000 Kč (skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů)
Sazba "Evropa"
40 Kč/os./den
POJIŠTĚNÍ OSOB V ČR S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. – tarit TD
Pojištění smrti následkem úrazu
50.000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu
100.000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby
200.000 Kč
Stornopoplatky – 80 %: max. 10.000 Kč (skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů)
Sazba "ČR 1 – 2 dny"
45 Kč/os.
Sazba "ČR 3 – 10 dnů"
115 Kč/os.
POJIŠTĚNÍ OSOB DO ZAHRANIČÍ S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. – tarif ST
Pojištění storna zájezdu či služeb z důvodu teroristického útoku – 80%
ze stornopoplatků, max. však do výše pojistného plnění:
a) do výše 10.000 Kč – jednorázové pojistné 75 Kč
b) nad 10.000 Kč do výše 20.000 Kč – jednorázové pojistné 150 Kč
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vzniky pojištěnému
v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého
onemocnění pojištěného.
POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB
Předmětem pojištění jsou následující prokazatelné náklady či služby:
a) náklady na repatriaci pojištěného
b) náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
c) náklady na vyslání opatrovníka
d) náklady na vyslání náhradního pracovníka
e) náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
f) náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
g) náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
h) zachraňovací náklady
i) odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
j) zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
k) náklady vzniklé zpožděním zavazadel
l) náklady vzniklé zpožděním letu
m) náklady na telefonické hovory
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Předmětem pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu, trvalé následky úrazu
pojištěného, hospitalizace pojištěného následkem úrazu a přiměřená doba léčení
úrazu – denní odškodné následkem úrazu, přičemž k úrazu došlo během trvání
pojištěné cesty.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Předmětem pojištění jsou škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy,
které vzniky během pojištěné cesty a za které pojištěný odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo.
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit:
• újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví a při usmrcení
• škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zničením věci (věcí se přitom rozumí hmotná věc, tedy ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu)
• jinou škodu vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na
věci způsobenou činností v běžném občanském životě při provozování běžných
turistických činností.

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH ZAVAZADEL
Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví
pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou
na cestu, případně je pořídil během cesty.
POJIŠTĚNÍ STORNA Z DŮVODU TERORISMU
Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vzniky pojištěnému v ČR úhradou
vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd u CK z důvodu
teroristického činu, ke kterému došlo v cílovém místě pobytu za podmínky, že
k teroristickému činu došlo po zaplacení zájezdu nebo služby (zálohy, nebo plné
výše). Plnění se poskytuje i v případě teroristického činu na přestupním místě na
cestě do cílové destinace.
Pojištění storna z důvodu terorismu nelze sjednat samostatně, tzn. bez sjednání
pojištění s tarifem na celou dobu pobytu v zahraničí a pro všechny uvažované
osoby, pokud není uvedeno v pojistné smlouvě jinak.
Pod pojmem „cílové místo pobytu“ se rozumí město nebo letovisko uvedené na
cestovní smlouvě či závazné objednávce pojištěného.
POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ
Pojištění storna zájezdu je určeno pro případ, že budete muset z vážných,
pojišťovně prokazatelných důvodů, zájezd zrušit. Toto pojištění je součástí tarifů TD
nebo K5S Dle podmínek UNIQA, pojišťovna a.s. nelze pojištění na storno zájezdu
sjednat samostatně nebo dodatečně. Pokud zákazník toto pojištění sjednává,
vztahuje se na skutečně vzniklé (vyúčtované) náklady, které vznikly pojištěnému
zrušením zájezdu. Nárok na pojistné plnění vzniká tomu pojištěnému, který při
zaplacení zálohy na zájezd s CK zároveň uzavřel a uhradil cestovní pojištění.
Důvody plnění jsou: smrt, úraz, náhlé onemocnění nebo rizikové těhotenství
pojištěného, jeho manžela/ky, dětí, rodičů nebo spolucestující osoby.
Rozsah pojištění je vymezen v pojistné smlouvě pojistným plněním do max. 80 %
hodnoty sjednaného zájezdu a vychází ze Všeobecných smluvních podmínek CK,
která je pořadatelem zájezdu. Pojistná smlouva mezi pojišťovnou a zákazníkem
pozbývá platnost 1 den před čerpáním 1. služby. CK nepřísluší posoudit existenci,
případně výšku uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Veškeré pojistné informace
vycházejí ze Všeobecných pojistných podmínek VPP UZC/Ces/18, které jsou
nedílnou součástí pojistné smlouvy a které jsou k dispozici na všech pobočkách
UNIQA, pojišťovna a.s. nebo na všech pobočkách CK a jejich partnerů. CK je pouze
prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy, která vzniká mezi pojišťovnou
a zákazníkem. Ceny a podmínky pojištění vždy vycházejí z aktuálních podmínek
konkrétní pojišťovny, u které je pojištění sjednáno. Pojistnou událost řeší zákazník
a pojišťovna. CK poskytne odpovídající podklady zákazníkovi, ale nemůže být
prostředníkem při vyřizování pojistné události.
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 NEBO JINÉ PANDEMIE – tarif P
k pojištění osob do zahraničí tarif K5S.
Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény
10.000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v souvislosti s karanténou
10.000 Kč
Stornopoplatky v případě nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného
dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí – 80 %: max. 20.000 Kč
(skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů)
Sazba „Evropa“
26 Kč/os./den
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE – tarif P
Pojišťovna uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti pandemií/
epidemií:
a) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Tzn., pokud bude nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do
karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, hradí
pojišťovna mimořádné náklady na ubytování na základě doložených dokladů, a to
maximálně do výše pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního
ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno
maximálně do doby ukončení karantény.
b) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při
zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Tzn., pokud bude nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do
karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí
pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených
podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je
v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenkyči jízdenky v ekonomické třídě.
c) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek
k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí
(letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy
pojištěná osoby doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do
dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně
do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí
klienta.
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním
prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící
s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření
na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního
stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl
vědět).
Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/
vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01 Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).
11. REKLAMACE A POMOC V NESNÁZÍCH
CK zodpovídá za řádné poskytnutí služeb zájezdu nebo výletu. Má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
11.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je objektivně nižší,
než bylo sjednáno podle smluvních podmínek ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou
součástí jsou tyto VSP, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen
svoji reklamaci oznámit neprodleně tak, aby mohla být sjednána okamžitá náprava
na místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve u zástupce CK (tj.
průvodce) nebo v místě čerpání služby u delegáta CK nebo u partnerské CK nebo
v hotelu, kde doporučujeme provést osobně písemný zápis (např. v recepci do knihy
závad apod.) a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení.
Zákazník je povinen svoji reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkazně
doložit. Má-li zájezd skutečnou vadu, a vytkne-li ji zákazník bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na náhradu v podobě náhradní služby nebo slevy
z ceny ve výši přiměřeného rozsahu trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo
zákazníka na slevu je dva roky.
11.2. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné anebo odstranění vady
vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených
cestovních služeb. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SOZ bez
zaplacení odstupného.
11.3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez
dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné
nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve SOZ. Je-li navrhované řešení nižší
jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu.
Zákazník může navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím,
co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
11.4. Zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně CK. Pokud SOZ
byla uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce, má právo reklamaci podat
také u tohoto zástupce. Zákazník je povinen v reklamaci pravdivě specifikovat
konkrétní zájezd nebo službu, jichž se reklamace týká a srozumitelně uvést, v čem
spatřuje vadu či vady poskytovaných služeb. Reklamaci podává písemně.
V případě ústního podání reklamace je CK, popř. její zástupce v místě pobytu nebo
obchodní zástupce povinna se zákazníkem sepsat reklamační protokol o tom, kdy
zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
zákazník požaduje. Zákazník svým podpisem na reklamačním protokolu potvrzuje
svůj souhlas s jeho obsahem a převzetím jednoho vyhotovení. Zákazníkovi bude
předáno písemné potvrzení převzetí reklamace.
11.5. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit
reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací.
11.6. CK neodpovídá za cenu a kvalitu služeb, u kterých není pořadatelem, které
zákazník zakoupí přímo v místě pobytu u delegáta, hotelu nebo jiného
poskytovatele služeb.
11.7. CK rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem nebo třetí
osobou, která není spojena s poskytovatelem zájezdu. Pokud se vyskytnou případy
způsobené třetí osobou (např. hluk v letovisku, havárie dopravních partnerů, atd.), je
CK od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace zcela osvobozena.
V kompetenci CK není přidělování jednotlivých pokojů a jejich polohy.
CK upozorňuje zákazníky, že z provozních důvodů (např. nízký počet hostů apod.)
může ubytovací zařízení změnit povahu svých služeb (např. stravování, …) nebo
některé služby omezit nebo dokonce zrušit (animace, taneční večery, používání
bazénu apod.) V takovém případě CK nevzniká k zákazníkovi nárok na finanční
nebo jinou náhradu.
11.8. Zákazník bere na vědomí, že po dobu pobytu v dopravním prostředku přebírá
odpovědnost přepravní společnost. Zákazník je povinen řídit se jejími pokyny.
Nárok na náhradu škody způsobenou zákazníkovi v souvislosti s přepravou je nutno
uplatnit u přepravce z titulu odpovědnosti přepravce za škodu způsobenou
provozem dopravních prostředků.
11.9. CK upozorňuje zákazníky, že v nabídkovém katalogu nebo v nabídkových
listech jsou použity fotografie, které jsou považovány za ilustrační. Vzhledem
k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit
velikostí, vybavením, polohou apod., není možné představit všechny typy služeb.
Použité snímky nemusí odpovídat přesně typu zákazníkovy služby, a tato skutečnost
nemůže být předmětem reklamace.
11.10. Při cestách do zahraničí je třeba, aby zákazník akceptoval tamní zvyklosti,
prostředí a poměry. Předmětem reklamace proto nemohou být náboženské zvyky,
charakteristické chování obyvatel, místní flóra a fauna.
11.11. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat
zákazníka v souladu se SOZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno
v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti
nemůže podle platných právních předpisů EU odvolat příslušný dopravce.
12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ – NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI ZÁKAZNÍKA
A SPOLUCESTUJÍCÍCH
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 (ze dne 27. 4. 2016) o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
12.1. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících pro účely Smlouvy
o zájezdu.
12.1.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely
plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat
jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození nebo rodné
číslo, bydliště, národnost, telefonní kontakt, e-mailová adresa, typ cestovního
dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, doručovací adresa,
údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou
uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

12.1.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1.1.
v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména
hotelům, přepravním společnostem, pojišťovnám, průvodcům, delegátům).
Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě
o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během
zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského
hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou
poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné
třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje
rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace
o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí
země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.
12.1.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek
stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka
pro účely stanovené zákonem.
12.1.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář
oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat
telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv
námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na
e-mailovou adresu bustour.ht@ckbustour.cz. V tomto případě nebude cestovní
kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho
osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
12.1.5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie
a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné
podobě, tak na webových stránkách.
12.1.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám,
v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením
smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující
osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
12.1.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující
práva:
• Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to
podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo
e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu bustour.ht@ckbustour.cz.
• Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých
osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na
přenositelnost údajů.
• Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud
zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo
protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale
zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než
bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad
oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů
zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho
souhlasem.
• Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů.
• Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou
zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost
poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
účel zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo
kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich
zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost
u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování.
• Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci
osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na
souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo zpracování se provádí
automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje
zákazníka jinému správci.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem ČR, zejména
zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne
17.01.2022. Eventuální aktualizace bude uvedena na www.bustour-foltynova.cz.
13.3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy a služby
organizované CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
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