
doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 800 Kč
trasa G 

1× večeře, 

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny

2 dny

Kód zájezdu: 990302
CENA

1/2 nebo 1/3 dítě do 10 let 4. osoba
17.06. - 18.06. 3. 490,- Kč 3. 290,- Kč 3. 290,- Kč
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BABIČČINO ÚDOLÍ 
A ADRŠPAŠSKÉ SKALNÍ MĚSTO

BABIČČINO ÚDOLÍ 
A ADRŠPAŠSKÉ SKALNÍ MĚSTO

Babiččino údolíBabiččino údolí

POHÁDKOVĚ KRÁSNÉ 
VÝCHODNÍ ČECHY

POHÁDKOVĚ KRÁSNÉ 
VÝCHODNÍ ČECHY

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 s více 
než 300 PAPÍROVÝCH MO-
DELŮ, jediné svého druhu na 
světě a MUZEUM nejzná-
mější české STAVEBNICE 
MERKUR, ze které šikovné 
ruce sestavily např. neuvěři-
telné „mega“ Ocelové město 
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.

Adršpašské skály

Muzeum MERKUR

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 dech-
beroucí místa!

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
trasa G 

1× večeře, 

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990405
CENA

1/2 nebo 1/3 dítě do 10 let 4. osoba
10.06. - 11.06. 3. 590,- Kč 3. 390,- Kč 3. 390,- Kč

Nové Město nad Metují – zámek a Jurkovičův most

Zámek Častolovice

1. den: Program zahájíte návštěvou soukromého renesančního 
ZÁMKU ČASTOLOVICE, který vlastní a spravuje hraběnka 
Diana P. Sternbergová. Prohlédnete si část honosných zámec-
kých interiérů elegantně zařízených historickými věcmi v moder-
ním 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. Pohádkově překrásné je město 
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ. Jeho centrum tvoří náměstí s pod-
loubím a historickými štítovými domy. Perlou města je ZÁMEK, který 
prošel mnoha stavebními úpravami od gotiky, renesanci až po ele-
gantní secesní přestavbu vedenou významným architektem Dušanem 
Jurkovičem. Chloubou zámku je překrásná květinová zahrada s čle-
nitými 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.

1. den: Přijměte naše pozvání na skvělý výlet do Královéhradeckého 
kraje. Ojedinělý zážitek vám připraví prohlídka nádherně zrekonstruo-
vané 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, mlýnem i zámkem kněžny Zaháňské. Ubytování. 
Večeře. Volný program. Nocleh.

Zámek RatibořiceZámek Ratibořice

Hospital Kuks

Broumovské stěnyBroumovské stěny

Klášter Broumov



Olomouc

2 dny
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Česká republika

FLORA OLOMOUC 2023, 
KVĚTINOVÝ CHRÁM JARA

FLORA OLOMOUC 2023, 
KVĚTINOVÝ CHRÁM JARA

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.

Kód zájezdu: 990432
CENA

1/2 dítě do 12 let 3. osoba
21.04. - 22.04. 3. 990,- Kč 3. 890,- Kč3. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, vstupné FLORA
a sbírkové skleníky, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody: 330 Kč/os. • jednolůžkový pokoj: 650 Kč/den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Sbírkový skleníkSbírkový skleník

KROMĚŘÍŽ A JARNÍ VELETRH 
FLORIA 2023

KROMĚŘÍŽ A JARNÍ VELETRH 
FLORIA 2023

Morava je překrásná část naší země. Vydejte se s námi na střední 
Moravu, která je pro většinu lidí známější jako Haná. Je poseta 
nádhernými městy. K těm nejatraktivnějším patří Kroměříž, ve které 
se již 40 let vždy na jaře koná oblíbená celostátní prodejní výstava 
FLORIA, jež je tradičním svátkem všech, kteří mají rádi přírodu, 
krásné věci, zahradničení a kutilství.

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, vstupné FLORIA, 
odborný průvodce CK.
večeře 250 Kč/os.
pobytová taxa     5 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 450 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:

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 vy-

hlídkovou 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 pů-
vodně středověký ORLOJ umístěný na průčelí historické radnice s asi 20 
figurkami „proletářů“, socialistických postav, které po 2. sv. válce nahra-
dily 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 2023. Vý-
stavu doplní JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY s pestrou záplavou a bohatou 
nabídkou rostlin, zahradnických a hobby pomůcek. Připraveny jsou i flo-
ristické show, které vedou mistři ve svém oboru, zúčastnit se můžete 

nejrůznějších workshopů, a získat tak cenné rady odborníků. ZDARMA mů-
žete 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 při-
vítá vlhký tropický vzduch a závan vůní květů lián, orchidejí, bromélií a dal-
ších nádherných rostlin. SUBTROPICKÝ SKLENÍK pak představí užitkové 
rostliny rostoucí napříč celým světem. Rostou, kvetou a plodí tu např. pome-
rančovník, grapefruit, cedrát, olivovník, granátovník atd. Návrat domů cca 
21:00 – 22:00 hod.                     Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Olomouc – orloj

Flora 
Olomouc

Kroměříž – květná zahrada

Kód zájezdu: 990433 CENA
1/2 3. osoba 1/1

05.05. - 06.05. 3. 990,- Kč 4. 490,- Kč3. 890,- Kč

1. den: Ráno odjezd na střední Moravu. Před polednem Vás přivítá KROMĚŘÍŽ. 
Je to město podmanivé krásy, jež si vysloužilo přízvisko „Hanácké Benátky“. 
Toto město si prostě zamilujete! Je zde mnoho historických pamětihodností, 
náměstí s podloubím, kašny, skvostné zahrady, unikátní sbírky světového umě-
ní. Kroměříž zlákala i světové filmaře. Právě zde se natáčely mnohé scény 
slavného oscarového Formanova filmu „Amadeus“, francouzský seriál o Napo-
leonovi nebo životopisný dokument o Kateřině Veliké. Po příjezdu do města 
vyměníte autobus za turistický vláček, ze kterého si prohlédnete PODZÁ-
MECKOU ZAHRADU s více než 200 druhy vzácných stromů z různých částí 
světa, fontány, rybníky apod. Poté bude příležitost navštívit ARCIBISKUPSKÝ 
ZÁMEK, rozsáhlý barokní komplex téměř 40 honosných pokojů a sálů a jeho 
překrásnou barokní zahradu. KVĚTNÁ ZAHRADA (UNESCO) je ukázkou 
mistrovské práce zahradníků. Najdete v ní labyrinty, geometricky uspořádané 
květinové záhony i 244 m dlouhou arkádovou kolonádu s desítkami soch. Celé 
té kráse můžete připít vínem z ARCIBISKUPSKÝCH VINNÝCH SKLEPŮ, bude 
příležitost je navštívit a víno ochutnat. Kroměříž je kouzelné kulturní město 
plné zajímavostí, které můžete objevovat i sami. Nocleh.
2. den: Po snídani je připravena celodenní návštěva celostátní prodejní výstavy 
pro všechny zahradníky, zahrádkáře a kutily FLORIA 2023. 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 cha-
lupu nebo ukázky moderní i historické zemědělské techniky. Návrat je pláno-
vaný cca 22:00 – 23:00 hod.       Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.



doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, vstupné na 
mezinárodní veletrh v Tullnu, odborný průvodce CK.
večeře 250 Kč/os.
pobytová taxa   20 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 300 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny

Kód zájezdu: 990446
CENA

1/2 1/3 1/1
31.08. - 01.09. 3. 990,- Kč 4. 490,- Kč3. 990,- Kč

Če
sk

á 
re

pu
bl

ik
a

51

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 250 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
trasa G (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 990447
CENA

1/2 3. osoba 1/1
24.06. - 25.06. 3. 790,- Kč 4. 290,- Kč3. 690,- Kč

HISTORICKÉ ZNOJMO 
A KVĚTINOVÉ ZAHRADY TULLN

HISTORICKÉ ZNOJMO 
A KVĚTINOVÉ ZAHRADY TULLN

Znojmo patří mezi místa, která si po první návštěvě zamilujete a rádi 
se do něj vracíte. Za návštěvu stojí nejen kvůli unikátním památkám 
a úchvatnému panoramatu, ale i pro dobré víno, bohatý kulturní život 
a kouzelnou přírodu česko-rakouského pomezí, která nás dovede až 
do překrásných zahrad rakouského Tullnu.

1. den: Ráno odjezd na jižní Moravu. 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. Za doprovodu místního průvodce budete mít příležitost 
prohlédnout si klášter. Na památku dostanete skleničku „koštovačku“, neboť 
součástí klášterního komplexu je Návštěvnické centrum s prodejnou vín 
společnosti Znovín. Odtud přejedete do HISTORICKÉHO CENTRA, které láká 
jedinečnou středověkou atmosférou. Podle zájmu můžete navštívit např. 
několikapatrové Znojemské podzemí, chrám sv. Mikuláše, Muzeum motorismu 
s cca 40 předválečnými automobily, desítkami motocyklů, bicyklů, dále 
traktory, parními stroji, šlapacími autíčky a další stovkou exponátů týkající se 
motorismu do r. 1950 nebo si vychutnat vínko, kávu v některé ze zdejších 
restaurací či kaváren. Navečer pak můžete zažít 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 i na fascinující VEČERNÍ ZNOJMO. Nocleh.
2. den: Pouhá hodina jízdy autobusem je ze Znojma do kouzelného histo-
rického rakouského města TULLN, které pořádá MEZINÁRODNÍ ZAHRAD-
NICKÝ VELETRH s NEJVĚTŠÍ VÝSTAVOU KVĚTIN v Evropě. A protože se 
jedná o jubilejní 70. ročník, je na co se těšit! Výstava se koná venku a v 10 kry-
tých pavilonech. Účast přislíbilo více než 500 vystavovatelů. Obdivovat tu 
budete více než 200 000 květin, tradiční výstavu růží se stovkami jejich 
nejrůznějších odrůd, barev a tvarů, zahradní architekturu, floristickou show, 
výstavu zeleniny. Inspirovat se můžete více než 50 druhy zahrad jako např. 
zahradou na terase, balkóně, bylinkovou, zimní, skalkami nebo zahradou 
kancelářskou apod. Úžasná příležitost pro milovníky krásných věcí, zahrád-
káře, nebo fotografy! Využít tu můžete i poradenské středisko a vést konzultace 
s odborníky. Veletrh je ideální příležitostí i pro nákupy. Odpoledne odjezd zpět 
do ČR. Návrat domů cca 22:00 – 23:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Lahofer Znojmo noční

Znojmo

TullnTulln Tulln

TullnTulln Tulln

1. den: Vydejte se s námi do východních Čech, tentokrát do přívětivé a při-
rozeně krásné krajiny Orlických hor. Město VAMBERK více než 400 let žije 
tradicí krajkářského řemesla. Ručně paličkovaná VAMBERECKÁ KRAJKA je 
naprostý světový unikát, o čemž se přesvědčíte v místním muzeu krajky. Jeho 
ojedinělá expozice představuje vývoj české krajky od 18. století až po součas-
nost. Nejprve zhlédnete krátký film, pak již budete obdivovat vystavené staré 
lidové krajky a díla, která českou krajku reprezentovala po celém světě, krajky 
paličkované i tvořené jinými technologiemi. Součástí muzea je také INTER-
AKTIVNÍ DÍLNA, ve které bude příležitost si krajkářské řemeslo vyzkou-
šet, a PRODEJNA mARTina, nabízející veškeré potřeby pro krajkářky 
i cenově dostupné výrobky ručně paličkované krajky i krajky strojové.
V české řemeslné tradici budete pokračovat i v nedalekém historickém městě 
LETOHRAD. Zdejší MUZEUM ŘEMESEL je svého druhu největší v ČR. 
Představuje cca 50 řemesel a živností za období 1840–1930. Mezi nej-
zajímavější expozice patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mecha-
nické dílny, pilnice se 3 funkčními katry, 100 let stará školní třída, ordinace 
zubaře a gynekologa nebo betlemářství. Odjezd na ubytování. Nocleh.
2. den: V malebné krajině kopců Orlických hor leží významné poutní 
místo NERATOV se znovuzrozeným KOSTELEM Nanebevzetí Panny 
Marie. Od podobných barokních kostelů ho odlišuje citlivá moderní 
rekonstrukce s atypickou SKLENĚNOU STŘECHOU, přes kterou proniká 
do celého kostela mnoho světla vytvářející tak mimořádně neobyčejnou 
atmosféru. Zde poprvé zazněla píseň „Srdce nehasnou“ v podání jejího 
autora R. Krajča. Kostelem a jeho historií i plány Vás provede místní pan 
farář. OPOČNO je malé půvabné město s velkým renesančním ZÁMKEM 
obklopeným anglickým parkem s letohrádkem a palmovým skleníkem. Poslední 
majitelé Colloredo-Mansfeldové z něho učinili reprezentativní sídlo, jehož inte-
riéry včetně výstavní síně s obrazy opočenského rodáka Fr. Kupky bude 
příležitost navštívit. Další živou českou tradicí je betlemářství. V TŘEBECHOVI-
CÍCH P. OREBEM uvidíte náš nejcennější unikátní PROBOŠTŮV MECHANICKÝ 
BETLÉM. Čítá více než 2000 vyřezávaných dílů a některé exponáty si budete 
moci dokonce sami zkusit rozpohybovat. Až do listopadu 2023 tu bude navíc 
k vidění velký TŘEŠŤSKÝ BETLÉM s modelovanou krajinou a oblíbený SKLENĚ-
NÝ BETLÉM železnobrodských sklářů. Návrat domů cca 20:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Nevtíravá krása Orlických hor a jejich půvabného podhůří je plna 
slavných hradů, zámků a klášterů. Inspirovala umělce a šikovné řeme-
slníky. Dodnes zůstal zdejší kraj lákadlem pro milovníky přírody, 
historie a krásných věcí. Je na co se těšit!

2 dny

NeratovNeratov

VamberkVamberk

LetohradLetohrad

Opočno

SVĚTOVÉ UNIKÁTY V PODHŮŘÍ 
ORLICKÝCH HOR
SVĚTOVÉ UNIKÁTY V PODHŮŘÍ 
ORLICKÝCH HOR
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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 Hra-
diště, 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, navští-
vit můžete Rumcajsovu ševcovnu nebo blízkou Zahradu Pod Koštofránem 
s vodními hrátkami, kterou ocení hlavně děti. Ubytování. Večeře. 
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.

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

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Česká republika

Kód zájezdu: 990422
CENA

1/2 3. osoba dítě do 12 let
05.08. - 06.08. 3. 590,- Kč 3. 590,- Kč 3. 290,- Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ VODOPÁDY 
KRKONOŠ

NEJKRÁSNĚJŠÍ VODOPÁDY 
KRKONOŠ

Z ČECH AŽ NA SAFARI 
DO AFRIKY

Z ČECH AŽ NA SAFARI 
DO AFRIKY

3 dny

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 vodo-
pádu 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 PAN-
ČAVSKÝ 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 nej-
mohutnějších, 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

Divoký vodopád KarpaczDivoký vodopád Karpacz

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

Pančavský vodopádPančavský vodopád

To je báječný víkend plný fantastických zážitků pro děti i dospělé! 

2 dny

Kód zájezdu: 990421
CENA

1/2 1/3 1/4
14.07. - 16.07. 5. 590,- Kč 5. 190,- Kč 4. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře-bufet + 
All inclusive nápojů (pivo, víno, nealko), pobytová taxa, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 650 Kč + 50 PLN
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Mumlavský vodopádMumlavský vodopád

ZOO Safari

Restaurace Letadlo

JičínJičín



doprava autobusem, zážitková plavba lodí, 1× hotel, 1× snídaně, 
1× večeře, 1× oběd na lodi, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 20 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 300 Kč + 15 EUR
trasa G (viz str. 4)
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Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

3 dny

Kód zájezdu: 991167
CENA

1/2 dítě do 12 let 1/1
22.09. - 23.09. 4. 590,- Kč 4. 290,- Kč 4. 990,- Kč

Labský kaňon

Poplujte s námi lodí po největší české řece Labi jeho ojedinělou 
kaňonovitou krajinou až do Drážďan, kterým se přezdívá „Floren-
cie na Labi“. Překrásné panorama Českého středohoří s typic-
kými kužely dávno vyhaslých sopek a vinicemi na labských 
březích nabízejí nádherný pohled.

KAŇONEM LABE 
Z DĚČÍNA DO DRÁŽĎAN

KAŇONEM LABE 
Z DĚČÍNA DO DRÁŽĎAN

2 dny

Drážďany

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 repre-
zentují bydlení aristokracie, zajímavou expozici o generálu Laudonovi 
nebo Muzeum historických kočárů. Stálé oblibě se těší projížďky zámec-
kým parkem s koňským spřežením. Další zajímavé poznání nabídne 
VODNÍ HRAD BUDYNĚ NAD OHŘÍ. Láká pozdně gotickými a renesan-
čními 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 po-
dává OBĚD. Při cca 4hodinové plavbě zažijete labské zátoky pod mohutnou 
pevností Königstein, která se majestátně tyčí na jedné ze stolových hor. Pro-
plujete 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 Veltrusy

Vydejte se s námi na sever Čech poznat výjimečný historický, sklářský 
a šperkařský kraj pod Ještědem. Budete okouzleni!

Hrad Sloup

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. Působivým shledáme také magický HRAD SLOUP vystavěný na 
mohutné skále. Hrad si prohlédneme od Hradního rybníku. Zájemci však 
mohou vyjít až do hradu samotného. Přestože jsou jeho prostory bez 
exponátů, působí naprosto ohromujícím dojmem. Poté budeme projíždět 
Křišťálovým údolím, tedy krajem, kde se zrodila tradice skla zdobeného rytím 
a broušením označovaného jako český křišťál. Ve světoznámé SKLÁRNĚ 
AJETO v Lindavě zažijeme sklářskou dílnu a stylovou SKLÁŘSKOU KRČMU, 
v Kunraticích u Cvikova nás ohromí venkovní skleněná díla rozmístěná 
v blízkosti hutě J. Pačinka, která tvoří nádhernou SKLENĚNOU ZAHRADU. 
Součástí je netradiční galerie pana skláře Pačinka umístěná v KŘIŠŤÁLOVÉM 
CHRÁMU, kostele Povýšení sv. Kříže. Kostelík navštívíme, vyslechneme si jeho 
fascinující příběh, pokocháme se tu sakrálními motivy a záplavou skleněných 
květin, zvířat a dalších objektů. Odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani si prohlédneme mohutný středověký HRAD a renesanční 
ZÁMEK FRÝDLANT V ČECHÁCH. Poté se vydáme do sousedního Německa. 
Navštívíme stověžatý BUDYŠÍN, jedno z nejkrásnějších saských měst. Již jen 
procházka po březích řeky Sprévy a pohádkovým historickým centrem stojí za 
to! Přesto pro mnohé návštěvníky Budyšína je nejsilnějším zážitkem návštěva 
nenápadné budovy skryté za zdí s ostnatým drátem STASI-KNAST neboli 
politické věznice Bautzen II, kde „seděli“ disidenti, zahraniční špióni a lidé, 
kteří se z NDR pokusili uprchnout na západ. Zájemcům zajistíme prohlídku. 
Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani zažijeme komentovanou prohlídku historického centra 
LIBERCE. Po obědě si budeme užívat JEŠTĚD. Na vrchol vysoký 1.012 m poje-
deme nejprve sedačkovou lanovkou Skalka, kterou se vyvezeme na Černý 
kopec, potom se na Ještěd vydáme po hřebeni necelé dva kilometry pěšky. 
Odměnou nám budou nádherné výhledy na Jizerské a Lužické hory a možnost 
prohlédnout si unikátní architekturu horského hotelu s televizní věží a restau-
rací. Návrat domů cca 20:00 – 21:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

MÁCHOVO JEZERO A KŘIŠŤÁLOVÉ 
ÚDOLÍ POD JEŠTĚDEM

MÁCHOVO JEZERO A KŘIŠŤÁLOVÉ 
ÚDOLÍ POD JEŠTĚDEM

Ještěd

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře: 440 Kč/os./den   •   jednolůžkový pokoj: 590 Kč/den
pobytová taxa   20 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 1.000 Kč + 10 EUR
trasa G (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 990431 CENA
1/2 1/3 1/4

21.07. - 23.07. 4. 590,- Kč 4. 990,- Kč 4. 790,- Kč

Budyšín

Frýdlant v ČecháchFrýdlant v Čechách

Máchovo jezero
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Malebná krajina pískovcových skal tyčících se vysoko nad hlubokým kaňo-
nem řeky Labe přitahovala návštěvníky pro svou tajuplnost už od pradávna. 
Vydejte se s námi do požárem postižených Národních parků České a Saské 
Švýcarsko. Na vlastní oči uvidíte, jak si sama příroda fantasticky obstarává 
obnovu, a sami tak podpoříte naši nejvzácnější přírodní oblast s překrásnou 
divokou přírodou a skalními městy, stolovými horami a soutěskami. 

1. den: Ráno odjezd do CHKO Labské pískovce. Dopolední fascinující podí-
vanou nabídne pískovcové bizarní SKALNÍ MĚSTO TISKÉ SKÁLY s rozličnými 
skalními útvary. Největší památkou ve městě DĚČÍN je ZÁMEK, který přestav-
bami dospěl do barokně-klasicistní podoby. Součástí zámeckého areálu je nád-
herná zahrada ve stylu italského giardinetta, kterou si společně prohlédneme. 

Poté bude následovat ubytování a odpočinek. Po večeři se z hotelu vydáme 
na druhý břeh Labe. Naším cílem bude PASTÝŘSKÁ STĚNA, majestátní 
vyhlídka na podvečerní Děčín a Labe s oblíbenou restaurací Nebíčko.

3 dny

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 1.100 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Pevnost KönigsteinPevnost Königstein

Hřensko – Tichá a Divoká soutěskaHřensko – Tichá a Divoká soutěska

Česká republika

ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKOČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO

2. den: Po snídani odjedeme do SRN. První bude prohlídka impozantní 
PEVNOSTI KÖNIGSTEIN, jež se majestátně tyčí na jedné ze stolových 
hor Saského Švýcarska. Pak navštívíme BASTEI, další jedinečný skalní 

labyrint s nádhernou vyhlídkou Basteiaussicht, která je zpřístupněna pomo-
cí 76 m dlouhého kamenného mostu a otevírá překrásný výhled až do Dráž-
ďan. Nakonec si budeme užívat půvabné lázeňské města BAD SCHANDAU 
rozložené na březích Labe. Představíme funkční 50 m vysoký SECESNÍ elek-
trický VÝTAH, jenž nás vyveze do čtvrti Ostrau. Kromě nádherných histo-
rických domů si odtud vychutnáme úchvatné panorama Labe. Zájemci mohou 
v Bad Schandau navštívit zážitkové termální lázně TOSKANA THERME. Návrat 
do hotelu. Večeře.
3. den: Po snídani odjezd do HŘENSKA. Čeká nás PRAVČICKÁ BRÁNA, nej-
větší přirozená skalní brána na našem kontinentu. Neodmyslitelně k ní patří 
výletní zámeček SOKOLÍ HNÍZDO. Dnes je zde muzeum NP České Švýcarsko 
a stylová restaurace. Procházkou a PLAVBOU NA PRAMICÍCH v TICHÉ 
a DIVOKÉ SOUTĚSCE kaňonem říčky Kamenice program zakončíme. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 990381
CENA

1/2 dítě do 12 let 3./4. osoba
15.07. - 16.07. 3. 990,- Kč 3. 790,- Kč 3. 990,- Kč

Bastei

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, průvodce CK.
pobytová taxa 20 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč, 20 EUR
trasa G (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 990661
CENA

1/2 dítě do 12 let 1/1
02.06. - 04.06. 4. 990,- Kč 4. 490,- Kč 5. 590,- Kč

Bad Schandau

Vyjeďte si za báječnými zážitky! Očekávají Vás v pohádkově krásném kraji 
východních Čech. 

Zámek Žleby

2 dny Čertovina

SlatiňanySlatiňany

PEKELNĚ ZÁŽITKOVÝ VÍKEND
V POSÁZAVÍ

PEKELNĚ ZÁŽITKOVÝ VÍKEND
V POSÁZAVÍ

1. den: Ráno odjezd cca 6:30 hod. První zážitek vám nabídne NÁRODNÍ 
HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM (UNESCO), jeden z nejstarších hřebčínů 
na světě. Je domovem starokladrubských běloušů, nejstaršího českého plemene 
vyšlechtěného pro panovnické dvory. Zrekonstruovaný areál hřebčína si pro-
hlédnete z nové rozhledny. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA STÁJÍ plemenných 
hřebců, plemenných klisen, historické sedlovny a výcvikové části je připravena 
ve SLATIŇANECH, které jsou součástí kladrubského národního hřebčína 
a chovnou stanicí vraného stáda. Pokud dáváte přednost historii, můžete 
navštívit zdejší ZÁMEK rodu Auerspergů nebo se občerstvit v místní restauraci.
Nedaleko Hlinska zažijete opravdové peklo! PEKLO ČERTOVINA, ve kterém 
pan režisér Troška natáčel svoje Čertoviny, je naprostý světový unikát. Nádher-
ně propracované dřevěné stavby, které od pohledu působí nadpozemsky, skrý-
vají důmyslný podzemní labyrint, kterým Vás provedou zábavní průvodci, vět-
šinou herci v ďábelských kostýmech s dokonalým líčením. Navštívíte „kotelnu“, 
Luciferovo doupě, sál hříchů, čertí hernu nebo minipivovar či stylovou 
restauraci, kde se nakonec můžete občerstvit. Odtud odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani na Vás čeká pohádkový velkolepý ZÁMEK ŽLEBY. Dopo-
ručujeme prohlídku jeho interiérů, ve kterých jsou k vidění rozsáhlé sbírky 
zbraní, nábytku a originálních předmětů denní potřeby. V zámecké oboře si tu 
vykračují vzácní BÍLÍ JELENI, přivezeni do Evropy z daleké Persie. Budete mít 
jedinečnou příležitost být při jejich krmení, kdy přicházejí na vzdálenost asi 
20 m. Zároveň můžete zažít jedinečnou UKÁZKU VÝCVIKU DRAVCŮ s výkla-
dem, v jednom okamžiku nad hlavami diváků prolétnou sup, orli, káně, luňák 
či drzý krkavec. Příjemným zastavením bude i občerstvení v rodinné hospůdce 
U Kosů. Na cestě domů Vás přivítá bělostně zářící ZÁMEK KAČINA, perla 
českého empíru. Doporučujeme absolvovat 
prohlídku interiérů, které vybavil významný 
český šlechtický rod Chotků. Milovníci 
přírody ocení zámecký skleník, oranžerii 
a bylinkové zahrady. Z Kačiny odjezd zpět 
domů. Návrat cca 19:00 – 20:30 hod. 
Pozn.: 
Změna programu a termínu vyhrazena.

Zámek Kačina
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1. den: Ráno odjezd ze západních Čech do srdce Vysočiny. V nená-
padné obci KARLOV navštívíte SKLÁRNU významného českého 
skláře, pana profesora Svobody. Nahlédnete do sklářského řemesla, 
seznámíte se 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 čes-
kému architektovi s italskými kořeny J. B. Santinimu. Ten je au-
torem 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 dle vašeho zájmu navštívíte ZÁMEK 
nebo NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, který je domo-
vem původního českého plemene koní – starokladrubských běloušů 
(UNESCO). Těšit se můžete na KOMENTOVANOU PROHLÍDKU STÁ-
JÍ, 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.

ZA ČESKÝMI SKVOSTY 
UNESCO

ZA ČESKÝMI SKVOSTY 
UNESCO

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 220 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 1.000 Kč
trasa G (viz str. 4)

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

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. 

Unikátní kostel na Zelené hořeUnikátní kostel na Zelené hoře

Kód zájezdu: 990407
CENA

1/2 3. osoba 1/1
09.09. - 10.09. 3. 990,- Kč 3. 890,- Kč 4. 990,- Kč

Ručně tvarované skloRučně tvarované sklo

KladrubáciKladrubáci

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

ZA MORAVSKÝMI SKVOSTY 
UNESCO

ZA MORAVSKÝMI SKVOSTY 
UNESCO

2 dny
Valtice

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

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 atmo-
sférou. 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 nejbo-
hatších 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 pověst-
ný Salón vín. Doporučujeme navštívit VINNÝ SKLEP CHATEAU VAL-
TICE, který patří mezi nejstarší a největší české vinné sklepy. Připravena 
je DEGUSTACE 5 vzorků přívlastkových VÍN. Na památku pak dosta-
nete degustační skleničku. Moravská metropole BRNO je plná jedineč-
ných památek a kuriozit. Zažijete historická brněnská náměstíčka plná 
malebných kaváren, zajímavých pamětihodností, na která shlíží 
mohutná pevnost hrad Špilberk. Ubytování je připraveno přímo v Brně.

Brno – Vila TugendhatBrno – Vila Tugendhat

2. den: Po snídani je připravena jedinečná prohlídka naprosto 
unikátní brněnské stavby VILY TUGENDHAT (UNESCO), jedné ze tří 
nejvýznamnějších funkcionalistických rezidenčních vil na světě. Po 
poledni 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 komentářem pak 
budete mít příležitost poznat baziliku, židovskou čtvrť, Zadní 
synagogu a Dům 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. Návrat domů cca 21:00 – 22:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

TřebíčTřebíč

Kód zájezdu: 990924
CENA

1/2 3. osoba 1/1
26.08. - 27.08. 3. 690,- Kč 4. 290,- Kč3. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 2 chody: 450 Kč/os./den
pobytová taxa: 20 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 1.100 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
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Česká republika

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 
A MORAVSKÝ KRAS

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 
A MORAVSKÝ KRAS

Jižní Morava je atraktivním regionem České republiky. Od středo-
věku 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 vybudova-

né kanály v pěkné cizokrajné vegetaci se zajímavými stavbami. 
Navštívit můžete romantický ZÁMEK LEDNICE v anglicko-
novogotickém stylu, který obklopuje francouzská a italská 
zahrada přecházející do anglického lesoparku. Návštěvníky láká 
také ZÁMECKÝ SKLENÍK se subtropickými a tropickými rostlina-
mi 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 roz-
sáhlý 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

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 260 Kč/os.
pobytová taxa   20 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 1.100 Kč
trasa G (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 990272
CENA

1/2 3. os. nebo 4. os. 1/1
27.05. - 28.05. 3. 790,- Kč 4. 290,- Kč3. 490,- Kč

UŽIJTE SI LUHAČOVICE!UŽIJTE SI LUHAČOVICE!

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

4 dny

V CENĚ: 
*1× masáž (20 min.) * 1× zábal (20 min.) * wellness centrum

s krytým bazénem a vířivkou (2× 1 hodina) * fitness

V CENĚ: 
*1× masáž (20 min.) * 1× zábal (20 min.) * wellness centrum

s krytým bazénem a vířivkou (2× 1 hodina) * fitness

doprava autobusem, 3× hotel, 3× polopenze, *wellness balíček, 
odborný průvodce CK.
pobytová taxa 50 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990251
CENA

1/2 1/1
20.07. - 23.07. 6. 990,- Kč 7. 690,- Kč

Baťův kanálBaťův kanál

Zlín, Kongresové centrum

Luhačovice

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“. 
Seznámíte se se způsobem baťovského ubytování, poznáte nejvýznam-
nější 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. Uvidíte Památník 
Tomáše Bati, jenž je považován za perlu světového funkcionalismu i uni-
kátní moderní „skleněnou“ stavbu Kongresového centra architektky Evy 
Jiřičné. Návrat. Večeře.
3. den: Ozdravný a volný program v Luhačovicích. Odpoledne si vyjedete 
do Vizovic, brány Valaška. VIZOVICE zdobí impozantní barokní ZÁMEK 
se třemi křídly, pyšnící se architekturou doby francouzského krále Ludvíka 
XVI. Budete mít příležitost prohlédnout si jeho bohatě zařízené interiéry, 
které jsou téměř všechny původní, projít se francouzskou zahradou. 
Vizovice také proslavila DESTILÉRKA RUDOLF JELÍNEK, v jejíž firemní 
prodejně se zastavíte. Návrat. Večeře.
4. den: Snídaně. Dopoledne je připravena VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PO 
BAŤOVĚ KANÁLU, která Vás díky kapitánovu komentáři bude bavit. Po-
plujete 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.



Pustevny

Hotel P. BezručSkanzen Rožnov

doprava autobusem, 4× hotel, 4× snídaně, 4× večeře, 
užívání bazénu, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 600 Kč/den
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 1.200 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990434
CENA

1/2 3. osoba
20.08. - 24.08. 9. 990,- Kč 8. 990,- Kč
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doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× večeře+nápoj, 2× vstup 
do termálního parku Velké Losiny na 3 hod., WI-FI, odb. průvodce CK.
dítě do 12 let jako 3. os. 9.590 Kč/zájezd
jednolůžkový pokoj    550 Kč/os./den
pobytová taxa      20 Kč/os./den
Doporuč. kapesné na vstupné a lanovky: cca 1.150 Kč + 20 PLN
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990927
CENA

1/2 1/3 1/4
25.07. - 30.07. 10. 990,- Kč 9. 990,- Kč10. 490,- Kč

Praděd

Jeseníky jsou nejvyšší moravskoslezské hory. Jejich mimořádnou 
krásu vyzdvihuje zachovalá příroda plná života, překrásné krajinné 
scenérie a nádherné turistické trasy, kterými jsou Jeseníky protkány.

TO NEJLEPŠÍ Z JESENÍKŮ 
A RELAX V TERMÁLECH LOSINY

TO NEJLEPŠÍ Z JESENÍKŮ 
A RELAX V TERMÁLECH LOSINY

6 dní

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 vodo-
pády (Ovčárna – Bílé Labe – Praděd – Karlova Studánka cca 12 km). Ty, 
kteří zvolí 1. trasu, převeze autobus do horských lázní KARLOVA STU-
DÁNKA. 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 na-
vštívit 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 nejoblíbe-
nějších turistických tras na ČERVENOHORSKÉ SEDLO. Z horského střediska 
Ramzová vyjedete sedačkovou lanovkou na ŠERÁK (1.351 m n. m.). Od nej-
starší horské jesenické Chaty pod Šerákem s výborným občerstvením trasa po-
kračuje přes vrcholy KEPRNÍK (1.423 m n. m.), VOZKA (1.377 m n. m.) a VŘE-
SOVOU 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.

Velké Losiny

TO NEJLEPŠÍ Z BESKYD A RELAX 
V ROŽNOVĚ P. RADHOŠTĚM

TO NEJLEPŠÍ Z BESKYD A RELAX 
V ROŽNOVĚ P. RADHOŠTĚM

Termály

Dlouhé stráně

Lipník nad Bečvou

Hotel RelaxHotel Relax

5 dní
Tatra KopřivniceTatra Kopřivnice

Vnitřní bazénVnitřní bazén

1. den: Ráno odjezd na severní Moravu. Cestou 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 do Rožnova pod Radhoštěm. Večeře.
2. den: Nefalšované kouzlo Beskyd zažijete v celodenním programu na 
Pustevnách, kam vyjedete lanovkou z Trojanovic. Přitažlivý horský areál 
PUSTEVNY s pozoruhodnými stavbami horského hotelu a dvou Jurkovi-
čových „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 Himálaj-
ským chodníkem a největší atrakcí SKLENĚNÝM CHODNÍKEM Skywalk. 
Neuvěřitelně silný zážitek! Návrat do hotelu do Rožnova p. R. a volný pro-
gram. Večeře.
3. den: Ráno se vydáte do KOPŘIVNICE navštívit MUZEUM TATRA s uni-
kátní expozicí osobních a nákladních automobilů. 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. Návrat do 
hotelu. Volný program. Večeře.
4. den: Dopoledne 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. Odpoledne 
můžete relaxovat v hotelovém wellness nebo navštívit SKANZEN ROŽ-
NOV P.R., který představuje naprosto unikátní dřevěné valašské městečko. 
Večeře.
5. den: Po snídani odjedete do LIPNÍKU NAD BEČVOU, který leží v srdci 
Moravy. Toto starobylé město, jež poznáte s místním průvodcem, má pěkné 
historické centrum s měšťanskými domy a podloubími, židovské památky 
a zámek, jehož zajímavostí je unikátní ZAHRADA položená NA STŘEŠE 

2zámecké KONÍRNY. Zahrada zabírá plochu cca 600 m  a je nejstarší střešní 
zahradou v Evropě. Návrat je plánovaný na cca 18:00 – 20:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
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SLOVÁCKO, ČAROKRÁSNÝ KRAJ 
JIŽNÍ MORAVY

SLOVÁCKO, ČAROKRÁSNÝ KRAJ 
JIŽNÍ MORAVY
Plže

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, sklípek – občerstvení: studený 
raut, degustace vín, sudová vína, cimbálová muzika, odb. průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 650 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990391
CENA

1/2 3. osoba 1/1
07.10. - 08.10. 4. 390,- Kč 4. 790,- Kč4. 290,- Kč

Baťův kanál

2 dny

Zámek Strážnice

2 dny
Mikulov

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!

MÁME RÁDI MORAVU!MÁME RÁDI MORAVU!

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, občerstvení-raut ve sklípku 
(teplý a studený, víno), cimbálová muzika, odborný průvodce CK.
víno cca 200 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990281
CENA

1/2 1/3 1/1
23.09. - 24.09. 4. 590,- Kč 4. 990,- Kč4. 590,- Kč

1. den: Ráno odjezd kolem 5:00–6:00 hod. Program zájezdu zahájíte ve 
Vranově nad Dyjí. Na vysoké skále nad řekou se tu tyčí působivý barokní 
ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ. Při jeho prohlídce uvidíte např. monumentální 
Sál předků, honosně vybavené barokní apartmá, velký společenský salón a dal-
ší bohatě zařízené interiéry dokládající způsob šlechtického bydlení 18. a 19. 
století. Z terasy zámku se pak můžete kochat jedinečnými výhledy na řeku 
Dyji a kouzelné prostředí Podyjí. Z Vranova nad Dyjí budete pokračovat 
kolem stejnojmenné 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 Dietrich-
steinské 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 Slo-
vácko. Projdete se touto malebnou vesničkou, v níž poznáte typické MALO-
VANÉ SKLEPY PLŽE (UNESCO). Odtud se vypravíte na nedaleký ZÁMEK MI-
LOTICE, proslavený autorem současné humoristické prózy „Aristokratka“ Evže-
nem Bočkem, který je zároveň kastelánem milotického zámku. Prohlídková 
trasa nabízí pohled do životního stylu posledních majitelů panství, kteří zde 
žili až do poloviny 20. století. Atraktivním lákadlem pro návštěvníky je vlastní 
zámecká PŮJČOVNA HISTORICKÝCH KOSTÝMŮ, které si za úplatu můžete 
zapůjčit, vyjít si v nich „po panství“ a půl hodiny si tak užívat „šlechtický stav“. 
Půjčovna disponuje téměř 200 kostýmy nejrůznějších velikostí. Domů si tak 
odvezete jedinečný zážitek! V historickém areálu zámku jsou také překrásné 
OKRASNÉ FRANCOUZSKÉ ZAHRADY, prodejní zahradnictví a stylová KA-
VÁRNA. Odtud odjezd zpět domů. Návrat cca 20:00 – 22:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Vranov nad Dyjí Milotice

Poznejte Slovácko, kouzelný moravský kraj, který má svůj osobitý 
ráz daný polohou, kulturou a vinařskou tradicí.

1. den: Ráno odjezd do SLAVKOVA U BRNA. Poznáte místo, které svět 
zná jako Austerlitz, místo nejslavnější Napoleonovy bitvy tří císařů. Buď 
si můžete zvolit prohlídku skvostných historických sálů barokního 
ZÁMKU, kde se natáčel koprodukční seriál Marie Terezie nebo navštívit 
MOHYLU MÍRU a muzeum. Jeho multimediální expozice je pojata jako 
příběh BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ a audiovizuální technika zajistí emocionální 
prožitek bitvy. Ze Slavkova odjedete do STRÁŽNICE, kde je připraveno 
ubytování v hotelu. Po krátkém odpočinku odjedete do 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 s barokně zdobeným průčelím vytvářejí ulicovou zástavbu se 
2 náměstíčky, kterými vás provede jeden z místních vinařů. V místním 
sklípku je připravena degustace vín s možností jejich výhodného nákupu 
a 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 Slo-
vácku. Např. expozice vinohradu s ukázkami pěstování vinné révy od nejstar-
ších 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 na-
vštívit novorenesanční STRÁŽNICKÝ ZÁMEK s arkádami. Další raritou Moravy 
je BAŤŮV KANÁL. Připravena je hodinová komentovaná VYHLÍDKOVÁ 
PLAVBA po jeho nejkrásnějším úseku. Návrat domů je plánovaný cca 20:00 – 
21:00 hod.                                  Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Skanzen Strážnice



doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, občerstvení ve sklípku 
(teplý a studený raut, neomezená konzumace vína), cimbálová 
muzika, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 10 EUR
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny 2 dny

Kód zájezdu: 995005
CENA

1/2 1/3 1/1
25.11. - 26.11. 4. 790,- Kč 5. 490,- Kč4. 790,- Kč
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PAMÁTKY A VINOHRADY 
JIŽNÍ MORAVY

PAMÁTKY A VINOHRADY 
JIŽNÍ MORAVY

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, cimbálová 
muzika, odborný průvodce CK.
sklípek – občerstvení + konzumace vína     750 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 800 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Náměšť nad OslavouNáměšť nad Oslavou

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 atmo-
sféra jedinečná. Potěšte se s námi Vy i Vaši přátelé!

Kód zájezdu: 990435
CENA

1/2 1/3 1/1
21.10. - 22.10. 3. 490,- Kč 3. 990,- Kč3. 490,- Kč

1. den: Ranní odjezd do NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU. Nepřehlédnutelnou domi-
nantou 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 ukáz-
kou stolování, šlechtického bydlení přelomu 19. a 20. století a se slavnou 
knihovnou s více než 16.000 svazky knih včetně vzácné Bible Kralické, pojmeno-
vané 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. Poté volný program 
nebo oběd. VELKÉ BÍLOVICE jsou jednou z největších vinařských obcí. Leží ve 
Velkopavlovické podoblasti, ve které se rodí jiskřivá vína, která bude příležitost 
ochutnat v netradičním sklípku situovaném přímo ve vinici. Pak přejedete do 
HODONÍNA, rodiště T. G. Masaryka, kde je připraveno ubytování. Po krátkém od-
počinku odjedete do blízkých Mutěnic k posezení v rodinném SKLÍPKU s výteč-
ným vínem, bohatým rozmanitým občerstvením a CIMBÁLOVOU MUZIKOU.
2. den: Dopoledne Vás přivítají ČEJKOVICE, kde úspěšně působí firma 
Sonnentor, jejíž zástupce Vám v ZÁŽITKOVÉ EXKURZI představí bylinkový ráj 
a ruční výrobu BIOČAJŮ a BIOKOŘENÍ, které pak můžete zakoupit ve firemní 
prodejně nebo ochutnat v jejich kavárně. A protože jsou Čejkovice téměř 
celoročně zalité sluncem, rodí se tu excelentní hrozny! Čejkovické vinohrady 
pokrývají zvlněnou krajinu, které se přezdívá „Moravské Toskánsko“. Vinařské 
řemeslo tu již ve středověku založili mniši a Vy můžete historické TEMPLÁŘSKÉ 
SKLEPY také navštívit, ochutnat i nakoupit bílá i červená vína, klarety i rosé. 
Odtud odjezd zpět domů. Návrat je předpokládaný kolem 19:00 – 20:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Bylinné čaje SonnentorBylinné čaje Sonnentor

MORAVSKÝ SKLÍPEK 
& ADVENTNÍ VÍDEŇ

MORAVSKÝ SKLÍPEK 
& ADVENTNÍ VÍDEŇ

MutěniceMutěnice

Přemýšlíte, kam pro správnou adventní pohodu? Vydejte se 
s námi na Moravu a do Vídně, která advent miluje! A protože nic 
nedokáže navodit vánoční atmosféru lépe než víno svařené, 
přidáme k němu i v Mikulově ještě i víno chlazené a při cimbálu 
koštnuté. 

1. den: Ráno kolem 7:00 hod. odjezd na jižní Moravu. Po 
poledni navštívíte BRNO, kde tradičně bývá o adventu skvělá 
atmosféra a živo. Na „Zelňáku“ jsou vánoční trhy s řemeslnými 
výrobky, na „Brňáku“ a na nádvoří Staré radnice je připraven 
betlém a adventní fotopoint, na náměstí Svobody na Vás čeká 
zimní bar a hudební akce, na „Moraváku“ vánoční trhy a velké 
vánoční kolo. Brno drží krk se světovou gastronomií. Na Domi-
nikánském náměstí můžete navštívit stánky se zahraniční kuchyní 
a mlsné jazýčky tak mohou ochutnat speciality např. ze Sardinie, 
Mongolska, Ukrajiny, Slovenska aj. Odtud odjezd do MIKULOVA. 
Ubytování, VINNÝ SKLÍPEK s rautem a cimbálovkou. 
2. den: Mikulov má ideální polohu k cestě do Vídně (cca 1 hod.), kam 
po snídani odjedete. ADVENTNÍ VÍDEŇ je nádherně vyzdobená a plná 
tradičních vánočních trhů. Užijete si hlavní vánoční trh „Christkindl-
markt“ u Staré radnice s více než 100 stánky nabízející občerstvení 
i dárkové a dekorativní zboží, tradiční kavárny. Pro zájemce je 
připravena komentovaná procházka historickým centrem a návštěva 
barokního skvostu Vídně – kostela sv. Karla Boromejského. V pozdním 
odpoledni odjezd zpět do ČR. Návrat do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Vídeň

Brno
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doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 400 Kč nebo 700 Kč/okruh s kaplí
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

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 pro-
pojená jezírka s blankytně modrou vodou a v blíz-
kosti 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 pro-
jektoval významný italský architekt Carlo Lurago 
a přestavěl slavný stavitel K. Diezenhofer. Kostelík 
si prohlédnete s místním průvodcem. Možnost 
obědu v místní restauraci (fakultativně). 

1 den

Kód zájezdu: 990335
CENA

27.05. 990,- Kč

Není snad Čecha, který by neznal Vrchlic-
kého veselohru „Noc na Karlštejně“ a náš 

nejslavnější HRAD KARLŠTEJN ležící v sou-
sedství 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 SOUKRO-
MÝCH A REPREZENTATIVNÍCH POKOJŮ A SÁLŮ 
císaře Karla IV. Na konci prohlídky uvidíte repliku 
SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY českých králů. Z Karl-
štejna bude následovat odjezd domů. Návrat cca 
19:30 – 21:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

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

1 den

Kód zájezdu: 990130
CENA

18.06. 990,- Kč

PRAHA 
HISTORICKÁ

PRAHA 
HISTORICKÁ

1 den

Lom Amerika

Karlštejn

Z AMERIKY
NA KARLŠTEJN

Z AMERIKY
NA KARLŠTEJN

Svatý Jan p. Skalou

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
ZAHRADY PRAHY

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
ZAHRADY PRAHY

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990129
CENA

29.04. 990,- Kč

Zažijte příjemnou a klidnou atmosféru v nej-

starším mužském klášteře v Čechách. KLÁŠ-

TER V BŘEVNOVĚ od jeho založení v 10. sto-
letí stále obývají Benediktini, kteří zde žijí 
a pracují. Obzvláště významná je jejich 
činnost vydavatelská. Jeden ze zaměstnanců 
kláštera nebo přímo jeden z řeholníků Vás 
klášterem provede. Prohlédnete si baziliku 
sv. Markéty, kryptu z 11. století a prelaturu 
s Tereziánským sálem. V areálu jsou pěkné 
zahrady a restaurace, bude čas ji navštívit 
a poobědvat.
Z Břevnova přejedete autobusem na Žižkov, 

abyste navštívili NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA 

VÍTKOVĚ s jezdeckou sochou J. Žižky a po-

těšili se nádhernou VYHLÍDKOU NA PRA-

HU. Památník byl založen ve třicátých 
letech k poctě československých legionářů. 
Před nedávnem prošel rozsáhlou rekon-
strukcí a domov v něm našla expozice 
„Křižovatky české a československé stát-
nosti“ i Vojenské muzeum. Díky moderní 
technice a cenným sbírkám vtáhne Památník 
na Vítkově do své atmosféry dospělé a děti. 
Terasa s jezdeckou sochou je další impo-
zantní vyhlídkou na Prahu. Z Vítkova bude 
následovat odjezd domů. Návrat je pláno-
vaný na cca 19:00 – 20:30 hod. 
Pozn.: Změna programu a vyhrazena.termínu 

Břevnovský klášterBřevnovský klášter

Skleník Fata MorganaSkleník Fata Morgana

Jižní zahradyJižní zahrady

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 rost-
linami 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 vinař-
skou naučnou stezkou, expozicí o výrobě vína 
a vinotékou s příjemným posezením na terase 
s výhledem do vinic a na Trojský zámek.

Skleník Fata Morgana

Odpoledne Vás odborný průvodce provede JIŽNÍ-
MI ZAHRADAMI PRAŽSKÉHO HRADU. Do za-
hrad 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 násle-
dovat odjezd domů. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Národní památník na Vítkově

Expozice
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1 den

doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 250 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990412
CENA

03.09. 1. 190,- Kč

Načerpejte s námi pohodu na Kokořínsku, v ma-
lebné 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 POKLIČ-
KY. 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. 

Hrad KokořínHrad Kokořín

Poté autobusem přejedete do Želíz. Od zdejší 
„ZÁJEZDNÍ RESTAURACE“ proslavené „křupa-
vými 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 vý-
hledem do zahrady. 
Nakonec navštívíte MĚLNÍK. Uvidíte soutok 
Labe s Vltavou, projdete se půvabným histo-
rickým 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. 

Pokličky

KOKOŘÍN A SKALNÍ 
MĚSTO POKLIČKY

KOKOŘÍN A SKALNÍ 
MĚSTO POKLIČKY

Čertovy hlavy

Letiště Václava HavlaLetiště Václava Havla

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990516
CENA

10.06. 1. 390,- Kč

DO JIŽNÍCH ČECH ZA 
POHÁDKOU I OPEROU
DO JIŽNÍCH ČECH ZA 

POHÁDKOU I OPEROU
1 den

Jižní Čechy jsou malebným a bohatým kra-
jem, který spravuje největší počet památek 
v zemi. Naším cílem bude jeden z nejnavště-

vovanějších českých zámků ČERVENÁ LHO-

TA. Je tak pohádkově krásný, že jste ho 
mohli vidět i ve filmové pohádce Zlato-
vláska. Romantický zámek s červenou fasá-
dou stojí uprostřed rybníka na pevném skal-
natém ostrově. Je přístupný přes kamenný 
most. Prohlédnout si tu můžete autentický 
byt posledních knížecích majitelů z počátku 
20. století. 
Asi půl hodiny cesty autobusem ve směru na 

Třeboň leží malebná STRÁŽ NAD NEŽÁR-

KOU, jejíž dominantou je ZÁMEK, ve kterém 
žila světoznámá operní pěvkyně a umělkyně 

EMA DESTINNOVÁ. Budete okouzleni zá-
meckou expozicí, která Vás provede životem 
této výjimečné ženy. Stále tu totiž vládne 
„genius loci“. V 80minutové prohlídce s prů-
vodcem poznáte např. ložnici, ve které bu-
dete upozorněni na tajný východ, hudební 
sál, salónky, Komnatu duchů, hradní skle-
pení či tajnou hradní únikovou cestu k řece. 
Nevšední atmosféru v expozici umocňuje 
nádherný hlas pěvkyně a její žačky Jarmily 
Novotné, která tu má vlastní malou expozici. 
Na cestě domů se ještě krátce zastavíte v cen-

tru historického města TÁBOR s labyrintem 
křivolakých uliček, lákajícím k procházce 
a posezení v některé z jeho kaváren. V pod-
večer návrat domů. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Staroměstská radnice – orlojStaroměstská radnice – orloj

Muzeum iluzí

Červená Lhota

Báječný výlet začne na NEJVĚTŠÍM ČESKÉM 
LETIŠTI – Letišti Václava Havla v Praze. Na 2. ter-
minálu nastoupíte do letištního autobusu a za do-
provodu odborného průvodce zahájíte jeho cca 
2hodinovou zážitkovou prohlídku. Uvidíte starty 
a přistání letadel různých leteckých společností 
poblíž dráhy, zažijete ukázky odbavení před star-
tem a po přistání nebo zavádění letadel na stání. 
Báječnou novinkou letošního programu je prohlíd-
ka výcvikového střediska, kam chodí na tréninky 
piloti, letušky a stevardi, s prohlídkou exteriérů 
výcvikových zařízení. Uvidíte unikátní prostředí, 
kde se školí piloti na simulátorech různých typů 
letadel, výcvikové zařízení pro palubní průvodčí 
a nouzové vybavení letadel. 

PRAHA 
LETECKÁ

PRAHA 
LETECKÁ

Z Ruzyně se vydáte do centra. STAROMĚSTSKÉ 
NÁMĚSTÍ je nejstarším a nejkrásnějším pražským 
náměstím s nádherně zachovalým souborem bu-
dov. Nabízí neskutečně mnoho možností. Absolvo-
vat můžete komentovanou prohlídku STAROMĚST-
SKÉ RADNICE S ORLOJEM. Uvidíte reprezentativní 
sály, podzemí i kapli s apoštoly z orloje. Vyjít si 
můžete do OBECNÍHO DOMU a prohlédnout si 
unikátní výstavu obrazů Alfonse Muchy. Díky zcela 
novým technologiím se návštěvníci ocitají tváří 
v tvář oživlým modelkám, jsou vtaženi do děje 
Slovanské epopeje a dokonce k nim promlouvá 
sám Mucha. Děti i Vás bude bavit atraktivní a zá-
bavné MUZEUM ILUZIVNÍHO UMĚNÍ A TRICK-
ARTU. Některé expozice si nejen prohlédnete, ale 
rovnou si sami vyzkoušíte iluzivní trik. Ve volném 
čase si pak můžete staroměstskou atmosféru 
vychutnat u šálku kávy nebo sklenice piva. Návrat 
domů vpodvečer. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

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

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990115 CENA
dospělý do 6 let

15.04. 1. 290,- Kč 1. 090,- Kč

Stráž nad NežárkouStráž nad Nežárkou

1 den
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doprava autobusem, odborný průvodce CK.
vstupenky „Dracula“ 1.390 Kč

Doporučené kapesné na vstupné: cca 400 Kč

trasa C (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Volitelné příplatky:

Kód zájezdu: 990511
CENA

17.06. 1. 090,- Kč

ČESKÝ KRUMLOV
& OTÁČIVÉ DIVADLO

ČESKÝ KRUMLOV
& OTÁČIVÉ DIVADLO

Český KrumlovČeský Krumlov

Prožijte královský den v Českém Krumlově! 
ČESKÝ KRUMLOV leží v esovitě zakřivených 
meandrech řeky Vltavy. Má překrásné histo-
rické 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 česko-
krumlovský ZÁMEK, který je 2. největším zá-
meckým komplexem v ČR. Doporučujeme 
vám prohlídkovou trasu renesančních a barok-
ních komnat, kde mj. uvidíte zámeckou kapli, 
honosný Eggenberský sál se ZLATÝM KOČÁ-
REM. Oblíbeným místem je zámecká FRAN-
COUZSKÁ a ANGLICKÁ ZAHRADA s kaská-
dovou fontánou, jezírkem a medvědím pří-
kopem. V Českém Krumlově budete očarováni 
malebností a krásou starobylých domů, křivo-
lakých uliček i tajuplných zákoutí. Až do ve-
černích hodin můžete využít volný čas k náv-
štěvě mnoha galerií, zajímavých muzeí, uni-
kátního GRAFITOVÉHO DOLU, toulat se 
v historickém centru, které je plné nejrůz-
nějších restaurací a kaváren. 
Večer pak v unikátním DIVADLE S OTÁČI-
VÝM HLEDIŠTĚM. Čeká Vás vynikající čino-
hra „DRACULA“, nabízející krásnou scénu 
s kostýmy a světelnými efekty v příběhu s na-
pětím i romantikou o démonickém hraběti 
Draculovi, který opustí svůj hrad v Transyl-
vánii, aby našel ženu, jejíž portrét ho okouz-
lil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je tento 
uhrančivý cizinec, nikdo, až na dr. Van Hel-
singa…
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Večerní Český Krumlov Plášťový most

1 den

doprava autobusem, komentovaná prohlídka 
K. Hory s místním průvodcem, odborný 
průvodce CK.

trasa G (viz str. 4)
Doporučené kapesné na vstupné: cca 450 Kč

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

NÁDHERNÁ 
KUTNÁ HORA (UNESCO)

NÁDHERNÁ 
KUTNÁ HORA (UNESCO)

Kód zájezdu: 990318
CENA

21.05. 1. 090,- Kč

Sv. Barbora a Jezuitská kolej

1 den

Kutná Hora, která ve středověku patřila díky 

těžbě stříbra k nejvýznamnějším městům v čes-

kém království, dodnes představuje architek-

tonický 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 francouz-

ských katedrál. Navštívíte interiér chrámu a do-

konce se projdete i po jeho vnitřních balko-

nech. Poznáte Kapli Božího těla, z jejíž za-

hradní terasy se otevírají JEDINEČNÁ PANO-

RAMATA 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.). 

Za branami Kutné Hory se budete moci roz-

hlédnout z 30 m vysoké novodobé ROZ-

HLEDNY KAŇK, vybudované z masivního ka-

menného kyklopského zdiva a před cestou 

domů si vychutnat kávu v kavárně na vyhlíd-

kové terase nebo v restauraci pod rozhlednou. 

Návrat domů cca 19:30 – 20:30 hod. 

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Kaple Vlašského dvoraKaple Vlašského dvora

Lipno

KratochvíleKratochvíle

1 den

LETNÍ 
JIŽNÍ ČECHY

LETNÍ 
JIŽNÍ ČECHY

Vydejte se s námi do krásných jižních Čech. 
Léto je tu zážitkové! Dopoledne Vás přivítá 
renesanční ZÁMEK KRATOCHVÍLE. Předsta-
vuje 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 repre-
zentuje vrchol překrásné renesanční štuka-
térské práce. Zámek obklopuje vodní příkop, 
aleje, uzavřená hradní zeď se vstupním trak-
tem, prostoupená malými zahradními domky 
a zámeckou kaplí a především DECH-
BEROUCÍ ZAHRADA ve francouzském stylu, 
která určitě stojí za prohlídku. V jednom ze 

zahradních domků je umístěna příjemná 
kavárna, před zámkem je pěkná restau-
race 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 neopako-
vatelné pohledy na nádhernou šumav-
skou přírodu a dozvíte se místopisné 
zajímavosti. K dispozici bude lodní 
restaurace. 
Pozn.: Změna programu a termínu 
vyhrazena. 

doprava autobusem, vyhlídková plavba po 
Lipenském jezeře, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 350 Kč
trasa C (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991001
CENA

05.07. 1. 290,- Kč



Če
sk

á 
re

pu
bl

ik
a

63

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

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

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 zají-

mavým komentářem. Tak neváhejte! Ráno 

vyplouváme z Rašínova nábřeží, kam Vás 

doveze náš autobus. Odtud loď, vybavená 

restaurací a barem s rozmanitým občer-

stvením, 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 Nelaho-

zeves tyčící se na vyvýšené skále nad řekou 

a technickou památku Malou vodní elek-

trárnu 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 NELAHOZE-

VES 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.

1 den

Kód zájezdu: 990408 CENA
do 11 let

23.07. 1. 990,- Kč 1. 590,- Kč

LODÍ PO VLTAVĚ 
Z PRAHY DO MĚLNÍKU

LODÍ PO VLTAVĚ 
Z PRAHY DO MĚLNÍKU

Zážitková plavba

Mělník – soutok Vltavy a Labe

doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 250 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Český ráj je výstavním územím Čech. O neopako-
vatelnosti 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 uni-
kátní stavbou pro svoji zámeckou věž elipsovitého 
půdorysu s 27 místnostmi, která nápadně připo-
míná 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 vy-
hlídkový ochoz, ze kterého se otevírají dechberoucí 
pohledy na Krkonoše, Ještěd nebo Bezděz. Z Hum-
prechtu přejedete autobusem do obce Střehom se 
ZACHOVALÝMI ROUBENKAMI a unikátním ROU-
BENÝM MLÝNEM.

1 den

Kód zájezdu: 990362
CENA

18.06. 1. 090,- Kč

PERLY ČESKÉHO RÁJE PERLY ČESKÉHO RÁJE 

Drábské světničky

Hrad KostHrad Kost

Odtud se vydáte pěšky po nenáročné, pře-
vážně rovinaté trase k hradu Kost (asi 45 
min.). Projdete kolem romantické studánky Rou-
benka, u které rád sedával básník Fráňa Šrámek, až 
k Oborskému rybníku, který obklopují vysoká pís-
kovcová skaliska. Nakonec širokým údolím Plaká-
nek 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 středo-
věkých 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.

Střehom – vodní mlýnStřehom – vodní mlýn

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

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990341 CENA
do 12 let

11.06. 1. 590,- Kč 1. 390,- Kč

Vyhlídka Máj, meandr Vltavy

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 elekt-
rárnu Štěchovice, 2. ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁ-
DY, 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.

Slapy

Zámek HořoviceZámek Hořovice

1 den

PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI 
A ZÁMEK HOŘOVICE

PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI 
A ZÁMEK HOŘOVICE



Zámek Jezeří

Česká republika
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doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 300 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
  Pozn.:

  ODJEZDY:

1 den

doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990415
CENA

24.06. 1. 090,- Kč

1 den

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990445
CENA

14.05. 1. 090,- Kč

DubíDubí

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 vám ještě ukážeme kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie. Byl postaven 
podle vzoru jednoho z kostelů v italských Benát-
kách a svým netypickým, až exotickým vzhledem 
díky kombinaci bílého a červeného mramoru patří 
mezi ojedinělé stavby v celé ČR. 

ZA PORCELÁNEM S MODROU KRVÍ 
A ČESKÝMI GRANÁTY

ZA PORCELÁNEM S MODROU KRVÍ 
A ČESKÝMI GRANÁTY

KRÁSNÉ POLABÍ 
TURISTY NALADÍ
KRÁSNÉ POLABÍ 
TURISTY NALADÍ

KLENOTNICE 
SEVERNÍCH ČECH

KLENOTNICE 
SEVERNÍCH ČECH

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. Nád-
herný 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 diva-
delní 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 Vald-
štejnů, proslavil ve světě jejich knihovník, světo-
běžník a hlavně znalec žen GIACOMO CASA-
NOVA. Na zdejším zámku žil plných 13 let až do 
své smrti. V zámku uvidíte např. reprezentační 
sály, vojenskou zbrojnici, Pařížský salónek, Benát-
ský pokoj, pokoje Casanovy i zámeckou knihovnu. 
MOST býval bohatým královským městem s dvě-
ma desítkami historických měšťanských domů, 
církevními stavbami, secesním divadlem i kubis-
tickými 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. 

Roudnice nad Labem

Polabí je půvabný zelený kraj položený severo-
východně nad Prahou. Navštívíte s námi ele-
gantní 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 kom-
plex 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, vý-
hledy na Labe, seznámit se s dalšími pamětihod-

nostmi nebo si odpočinout u dobrého jídla.

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. vysoký 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 za-
hlédnete 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.

Veltrusy

1 den

TEPLICE s unikátním souborem historických domů 
prosluly jako elegantní lázeňské město, kdysi zařa-
zené mezi 10 nejvýznamnějších lázní světa. Staly se 
oblíbeným letním sídlem umělců, vojevůdců i králů. 
Pro vysokou kulturní úroveň a nádhernou archi-
tekturu byly nazývány MALÁ PAŘÍŽ nebo SALÓN 
EVROPY. Po obědě si prohlédnete historické a lá-
zeňské centrum pohodlně z turistického vláčku. 
Krása, trvanlivost a vzácnost jsou hlavní vlastnosti 
drahokamů. Čechy se pyšní těžbou 5 nerostů dra-
hých kamenů. Tím nejatraktivnějším je ČESKÝ 
GRANÁT. Muzeum českého granátu v TŘEBENI-
CÍCH 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 po-
kladně muzea lze nejrůznější šperky též zakoupit. 
Návrat cca 19:00 – 20:30 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 990416
CENA

09.09. 1. 090,- Kč

Most – kostel Nanebevzetí P. MaireMost – kostel Nanebevzetí P. Maire



Ploskovice

Panská skála

Novotný GlassNovotný Glass

Če
sk

á 
re

pu
bl

ik
a

65

Nedaleko Litoměřic stojí výstavní barokní ZÁ-
MEK PLOSKOVICE, vybavený jako „MALÉ 
VERSAILLES“ toskánskou velkovévodkyní. 
Prohlídkový okruh představí 11 zařízených 
místností z dob rakouského císaře a posled-
ního českého korunovaného krále Ferdinan-
da V. Habsburského. Zajímavostí zámku jsou 
také GROTTY, uměle vytvořené vodní jesky-
ně 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.

1 den

doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 400 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

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 poklad-
nice 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 komna-
tami 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 nabíd-
kou 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 šlechtic-
kých rodů. My se zastavíme na Kono-
pišti 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. Navští-
víte 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.

1 den

Kód zájezdu: 990439
CENA

16.07. 1. 090,- Kč

JemništěJemniště

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990448
CENA

20.05. 1. 090,- Kč

Na rozhraní Lužických hor a Českého středohoří se 
rozkládá KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ. Právě zde se zrodil 
český křišťál, z něhož pak zdejší skláři vytvořili 
první broušený kámen na světě, první majestátní 
lustr i první křišťálový šperk. Křišťálové údolí je 
domovem asi 50 sklářských firem. Je to krajina 
nekonečné krásy a inspirace.
Nejprve navštívíme NOVÝ BOR. Na náměstí Vám 
ukážeme moderní SKLENĚNÝ DŮM, vklíněný mezi 
dvě historické roubenky. Procházkou pak dojdeme 
až do rodinné sklárny Novotný Glass. Vybudovali 
moderní designovou firmu i s restaurací, která je 
skleněnou stěnou spojena s hutí. V restauraci jsou 
pro nás rezervována místa na oběd (fakultativně), 
takže i Vy budete mít příležitost obědvat a přitom 
při práci pozorovat mistry skláře.

ZA SKLÁŘI 
DO KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ

ZA SKLÁŘI 
DO KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ

1 den

KAMENICKÝ ŠENOV je domovem nejstarší sklárny 
v Evropě – firmy Preciosa-Lustry. Přestože je K. Še-
nov elegantní město se secesními domy a bohatým 
muzeem, navštívíme ho jen krátce. Zavedeme Vás 
tu k oblíbenému výletními místu PANSKÁ SKÁLA, 
známému z pohádky Pyšná princezna a za křiš-
ťálem vyjedeme do Kunratic u Cvikova k význam-
nému sklářskému mistru J. Pačinkovi. Mimořádným 
zážitkem tu pro nás bude prohlídka KŘIŠŤÁLO-
VÉHO CHRÁMU a procházka v jeho KŘIŠŤÁLOVÉ 
ZAHRADĚ. Odtud odjezd domů. Návrat cca 20:00 
– 22:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Pak se vydáte do královského města LITO-
MĚŘICE. Leží na soutoku Labe a Ohře. Jeho 
historické jádro je městkou památkovou re-
zervací, v níž je zahrnuto 44 ulic a 9 náměs-
tí. Po obědě je naplánována procházka 
nejatraktivnější částí města, při níž mj. uvi-
díte nebo přímo navštívíte park Václava 
Havla, hrad s vinnou expozicí nebo Muzeum 
„Kříšťálový dotek“ se stálou expozicí křiš-
ťálových otisků dlaní významných světových 
osobností jako: Sir Nicholas Winton, Arnošt 
Lustig, Lech Walesa, Ringo Starr, Jaromír Jágr 
aj. Otisků se můžete dotknout, prohlédnout 
si detailní zobrazení, přečíst si životní pří-
běhy. Návrat domů 19:00 – 21:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Kód zájezdu: 990453
CENA

27.08. 1. 290,- Kč

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

PloskovicePloskovice

ZA ŠLECHTICI 
DO STŘEDNÍCH ČECH

ZA ŠLECHTICI 
DO STŘEDNÍCH ČECH

Dobříš

Litoměřice

ZÁMEK PLOSKOVICE 
A LITOMĚŘICE

ZÁMEK PLOSKOVICE 
A LITOMĚŘICE

Křišťálová zahradaKřišťálová zahrada
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doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 350 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
  Pozn.:

  ODJEZDY:

1 den

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990441
CENA

06.08. 1. 090,- Kč

1 den

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990442
CENA

13.05. 990,- Kč

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 zámec-
kou zahradou. Slavná VRCHNOSTENSKÁ ZAHRA-
DA 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 prohlíd-
kových okruhů, prohlédnout si ji můžete sami nebo 
s místním průvodcem. 

VÝLET ZA PERNŠTEJNY 
A BLANICKÝMI RYTÍŘI
VÝLET ZA PERNŠTEJNY 
A BLANICKÝMI RYTÍŘI

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
A JEHO SKVOSTY

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
A JEHO SKVOSTY

SLAVNÁ ŘEMESLA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

SLAVNÁ ŘEMESLA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Slávu Českému středohoří přineslo nerostné bohat-
ství, 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 komen-
tované 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. sto-
letí kanovníci. Až do roku 1948 byl ve vlastnictví 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. V pade-
sátých 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 dě-
jin i současného provozu pivovaru. OBĚD je pro 
zájemce připraven přímo v pivovarském hostinci. 

Velké BřeznoVelké Březno

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.

ZubrniceZubrnice

Větruše

1 den

Kód zájezdu: 990443
CENA

30.07. 1. 490,- Kč

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.

Roztoky u PrahyRoztoky u Prahy

ROZTOKY U PRAHY jsou nejstarším letním leto-
viskem v okolí Prahy. Zasloužila se o to kouzelná 
příroda Tichého údolí i lehká dostupnost z hlav-
ního města. První vily tu byly stavěny již ve 2. po-
lovině 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 zachrá-
nit 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 dobo-
vým 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.

PernštejnPernštejn

Pernštejn – Vrchnostenská zahradaPernštejn – Vrchnostenská zahrada

Dalším blízkým výjimečným místem je uměle 
vytvořená JESKYNĚ Rudka u Kunštátu, která střeží 
17 soch BLANICKÝCH RYTÍŘŮ v nadživotní veli-
kosti, 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 22:00 – 23:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Jeskyně Blanických rytířůJeskyně Blanických rytířů
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Při hledání nejkrásnějšího místa v ČR potvr-

díme starou pravdu, že celá naše země je ne-

skutečně krásná a rozmanitá. Kousek té nád-

hery Vám nabízíme poznat v následujícím 

programu na Moravě.

Vydejte se s námi za českými poklady! První 

čeká v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ. V taměj-

ším zámku si prohlédnete SLOVANSKOU 

EPOPEJ. Na dvaceti velkoformátových plát-

nech malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slo-

vanského národa. Zajištěna je komentovaná 

prohlídka, která Vás doslova vtáhne do čes-

kých dějin. V nedalekých Dalešicích navští-

víte nápadný PIVOVAR známý z filmových 

POSTŘIŽIN. Zastavíte se tu na oběd ve sty-

lové pivovarské restauraci nebo jen „na jedno 

orosené“ nebo se projdete areálem a v pro-

dejně si koupíte dalešické pivo jako suvenýr 

z výletu.

Město JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU pro-

slavil velkolepý barokní ZÁMEK, který patří 

mezi nejmonumentálnější stavby 1. poloviny 

18. století u nás i v Evropě. O stavební rozkvět 

se zasloužili hlavně Questenberkové, kteří 

kromě barokní přestavby zámku nechali 

vybudovat také impozantní barokní divadlo 

a na zámku hostili nejlepší evropské hudeb-

níky. Majestátnost zámeckého komplexu 

umocňuje nádherně zrekonstruovaný barokní 

CHRÁM SV. MARKÉTY a rozsáhlé FRAN-

COUZSKÉ ZAHRADY vybudované na obou 

březích řeky. Doporučujeme prohlídku zám-

ku včetně chrámu sv. Markéty, z chrámové 

věže je nádherná vyhlídka do celé zahrady. 

Pak si každý ve svém tempu a zájmu budete 

užívat nekonečnou krásu zahrad. Večer 

návrat domů. 

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena

1 den

doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 200 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Přidejte se k našemu výletu v čase a vydejte 
se s námi do Posázaví. Ve starobylé LIPNICI 
NAD SÁZAVOU stojí jeden z nejmohutněj-
ších českých středověkých hradů. Dokonalá 
poloha v krajině, masivní kamenné hradby, 
impozantní středověká architektura s věžemi 
láká nejen návštěvníky, ale i světové filmaře. 
Turisty kdysi na hradu provázel spisovatel 
JAROSLAV HAŠEK, autor Švejka, jehož pa-
mátník a hrob navštívíte. Dnes je na hradě 
prohlídka volná a Vy tak budete mít pří-
ležitost prohlédnout si např. gotickou kapli sv. 
Vavřince ze 14. století, výborně docho-
vaná sklepení, hodovní síň nebo hradní 
muzeum s archeologickou expozicí. Nej-
atraktivnější jsou však neuvěřitelně krás-
né DALEKÉ VÝHLEDY do kraje PO-
SÁZAVÍ, které se otevírají z ochozů 
a ještě působivější jsou pak z hradní 
věže Samson. Po odpočinku (občerstve-
ní, oběd) se příjemnou procházkou 
vydáte k zatopeným žulovým lomům, 
abyste si prohlédli NÁRODNÍ PAMÁT-
NÍK ODPOSLECHU, jenž se skládá z 
obřích kamenných soch – skalních 
reliéfů, představujících Bretschneidero-
vo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči. Z těchto 
míst si užijete zajímavé pohledy na mohutný 
hrad. Z Lipnice n. S. bude následovat odjezd 
zpět domů. Plánovaný je vpodvečer. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1 den

Kód zájezdu: 990451
CENA

03.06. 1. 090,- Kč

Lipnice nad Sázavou

doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990449
CENA

17.09. 990,- Kč

Pojeďte s námi poznat jedno z nejstarších 
historických sídel ve střední Evropě. ŽATEC je 
místo, kde se pivo vaří, a tak se tam dobře daří! 
Nechte si vyprávět příběh o tradičním pěsto-
vání chmele, jeho zpracování a světovém 
obchodu s chmelem otáčivým. Navštívíte 
CHRÁM CHMELE A PIVA, expozici umístěnou 
v bývalém skladu chmele, je určena pro 
vzdělávání a zábavu všech věkových katego-
rií. Tvoří ji labyrint z chmelových žoků, na 
jehož konci je ukryt poklad, Erbovní síň, labo-
ratoř alchymisty, funkční chmelový orloj, 
chmelařské muzeum, minipivovar a restau-
race s terasou. Dominantu areálu je rozhledna 
CHMELOVÝ MAJÁK s výtahem a zážitkovou 
3D projekcí. Na závěr si prohlédnete NEJ-
MENŠÍ CHMELNIČKU na světě.

1 den

Necelých 10 km od Žatce navštívíme ZÁMEK 
STEKNÍK, jeden z nejvýznamnějších rokoko-
vých zámků v Čechách. Ze dvou stran jej 
obklopuje ITALSKÁ BAROKNÍ TERASOVITÁ 
ZAHRADA s bohatou sochařskou výzdobou, 
která je svou rozlohou a krásou srovnatelná se 
Zahradami pod Pražským hradem. Prohlédne-
te si zahrady i interiéry zámku, které prošly 
rekonstrukcí. Obdivovat tu budete např. novo-
gotickou jídelnu s vitrážemi nebo prvorepub-
likovou kuchyni. Na závěr se mezi městy 
Louny a Slaný zastavíte v obci PANENSKÝ 
TÝNEC. Cílem bude nedostavěný novogotický 
chrám Panny Marie se zvonicí. Stojí na silné 
léčivé zóně, která vydává mimořádně pozi-
tivní energii. Návrat domů vpodvečer. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 990431
CENA

07.05. 1. 690,- Kč

doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

MAJESTÁTNÍ 
LIPNICE NAD SÁZAVOU

MAJESTÁTNÍ 
LIPNICE NAD SÁZAVOU

Ústa pravdy

Slovanská epopej

SLOVANSKÁ EPOPEJ 
A „MORAVSKÉ VERSAILLES“

SLOVANSKÁ EPOPEJ 
A „MORAVSKÉ VERSAILLES“

Jaroměřice nad RokytnouJaroměřice nad Rokytnou

Panenská TýnicePanenská Týnice

Zámek Stekník

ZA PIVEM A HISTORIÍ 
NA ŽATECKO

ZA PIVEM A HISTORIÍ 
NA ŽATECKO
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