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LEVANDULOVÁ 
PROVENCE

LEVANDULOVÁ 
PROVENCE

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

Provence

8 dní

doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře: budou organizované v místě průvodcem CK
pobytová taxa 1,00–1,80 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 120 EUR
trasa B, PS1 (viz str. 4)

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

Barvité Burgundsko naprosto věrně charakterizuje jeho filmová 
rodačka Angelika. Je báječné!

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře: pro zájemce budou předem zajištěné
pobytová taxa      1,00 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
trasa B (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 993971 CENA
1/2 3. osoba 1/1

11.10. - 15.10. 6. 990,- Kč 6. 890,- Kč 8. 590,- Kč

Hospic v Beaune

BÁJEČNÉ BURGUNDSKOBÁJEČNÉ BURGUNDSKO

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Francie.
2. den: V krasové oblasti Ardeche si prohlédnete nejkrásnější francouzské 
KRÁPNÍKOVÉ JESKYNĚ AVEN D´ORGNAC. Poté odjedete k fascinujícímu 

římskému akvaduktu POND DU GARD, který patří mezi nejzachovalejší 
a největší římské mosty v Evropě vůbec. Nakonec navštívíte AVIGNON. 
Při procházce městem jeho slavný most, papežský palác, zahrady i cent-
rum. Díky dvěma noclehům přímo v Avignonu si tak užijete i jeho 
naprosto okouzlující večerní atmosféru.
3. den: Po snídani poznáte zachovaný středověký cisterciácký KLÁŠTER 
SÉNANQUE, místo s neuvěřitelně silnou energií obklopené levandulovým 
polem. Odtud se vydáte do srdce NP LUBÉRON. Je domovem překrás-
ných středověkých vesniček položených vysoko v okrových horách. 
Právě v tomto kraji se odehrává děj kultovního filmu „Dobrý ročník“. I vy 
navštívíte nejobdivovanější provensálské městečko GORDES vybudované 
na skále vysoko v horách s jedinečnou atmosférou úzkých křivolakých 
uliček s kamennými domy, kavárničkami pod platany a nádhernými 
výhledy do kraje. I vy budete mít příležitost OCHUTNAT lahodná 
provensálská VÍNA. Návrat do AVIGNONU. Volný program. Nocleh.
4. den: V LES BAUX DE PROVENCE stojí nejmocnější pevnost v kraji, 

nabízející typickou středověkou atmosféru. Budete mít příležitost navštívit 
nejen pevnost, ale i nedaleký kamenolom, který byl zastřešen a technikou 
vybaven pro jedinečnou audiovizuální show „CARRIERES DES LUMIERES“, kte-
rá letos představí na stěnách, stropě i podlaze působivé 3D projekce obrazů 
holandských mistrů. Odpoledne poznáte CAMARQUE. Tato přírodní rezervace 
je plná volně se pasoucích polodivokých bílých camargských koní, černých 
býků, stříbřitých solisek a hejn růžových plameňáků. Všechny zdejší krásy si 
vychutnáte při VYHLÍDKOVÉ PLAVBĚ. V typickém přímořském letovisku ST. 
MARIES-DE-LA MER zažijete teplé pláže, netradiční vyhlídku ze střechy 
kostelíka, místní kuchyni proslavenou steaky a mořskými specialitami, noční 
ulice plné barů, bister a cikánských kapel. Nocleh v Arles.
5. den: Půvabné město ARLES mj. proslavil malíř Vincent van Gogh. Uvidíte 
nebo navštívíte římskou arénu, divadlo a lázně, dům van Gogha. Ve volném ča-
se si můžete dát drink v jeho oblíbené kavárně nebo nakupovat. Sláva Provence 
bude pokračovat v AIX-EN-PROVENCE. Provedeme vás tímto noblesním 
městem s honosnými paláci, platanovými alejemi se stovkami kašen. Nocleh.
6. den: Ráno si v Aix-en-Provence užijete typický PROVENSÁLSKÝ TRH a poté 
krajinou NEJKRÁSNĚJŠÍCH LEVANDULOVÝCH POLÍ dojedete až do nádherné 
horské vesničky MOUSTIERS ST. MARIE, ze které budete objevovat krásy 
největšího kaňonu v Evropě GRAND CANYON DU VERDON, kde strávíte celý 
den (možnost koupání). Návrat do hotelu.
7. den: Po snídani odjedete ke Středozemnímu moři. Celý den strávíte v NP 
CALANQUES, který je pověstný svými kouzelnými zátokami. Ty zažijte při 
VÝLETĚ LODÍ. Vyplouvá se z přístavu CASSIS, kde zůstanete celý den. Můžete 
se tu koupat v moři, vyjít si po nádherné stezce podél zátok, nakupovat. Jsou tu 
vynikající restaurace. Navečer odjezd zpět do ČR.
8. den: Po poledni návrat domů.   Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Calanques

5 dní

Dijon – obchod s hořčicíDijon – obchod s hořčicí

Kód zájezdu: 993201
1/2 1/1

01.07. - 08.07. 13. 990,- Kč 18. 490,- Kč

CENA

1. den: Pozdě večer odjezd z ČR přes SRN do Francie.
2. den: Burgundsko je známé svojí malebnou přírodou, jejíž krásu zažijete při 
příjemné ranní procházce k VODOPÁDŮM cascades Source de la Loue. Kouzlo 
krajině dávají také památkově chráněné vesnice a městečka, z nichž jako první 
navštívíte pohádkově krásnou vesničku BAUME-LES-MESSIEURS, vystavěnou na 
vápencových útesech vysoko v horách. Její domy jsou seskupeny kolem vzác-
ného románského benediktinského opatství, které uchovává jeden z největších 
polychromovaných oltářů v Evropě. Město ARLAY je domovem architektonic-
kých zázraků a vyhlášeného slámového vína. Navštívíte neoklasicistní ZÁMEK 
postavený ze starobylého kláštera, z něhož zůstaly jen sklepy, které dodnes slou-
ží ke zrání červených i bílých vín, která ochutnáte. Poté již odjedete do histo-
rického CHALON SUR SAONE, kde je zajištěno ubytování (fakultativně večeře).
3. den: Po snídani se představí nádherné vinařské město BEAUNE, které doslova 
září zlatem a rubíny. Jeho nádhera začíná v dlážděných uličkách, pokračuje 
v historickém centru s katedrálou Notre-Dame a vrcholí překrásným domem 
HOTEL DIEU, který je jednou z nejzachovalejších renesančních budov hospiců 
v Evropě. V Beaune budete mít příležitost OCHUTNAT vynikající VÍNA 
regionálních apelací a po cestě do Dijonu pak tradiční ovocný LIKÉR CASSIS, 
jehož základní složkou je šťáva z černého rybízu. Vytvořili jej před dávnými lety 
zkušení vinaři, aby jím vylepšili příliš suchá nebo kyselejší vína. DIJON, 
středověké sídlo bohatých vévodů, se stále pyšní honosnými paláci s obdivu-
hodně dochovanými slavnými mozaikovými střechami a tradicí dijonské hoř-
čice. Zavedeme Vás do „království hořčice“, kde bude možnost ochutnávky 
i výhodných nákupů. Volný program ve městě. Nocleh.
4. den: Ráno v DIJONU zažijete pravý BURGUNDSKÝ TRH. Královský solivar 
v ARC-ET-SENANS (UNESCO) je mistrovským dílem architektury a techniky 
18. století. Prohlédnete si tuto působivou „továrnu na výrobu soli“ navrženou ve 
tvaru půlkruhu. Poté přejedete do hlavního města kraje Franche-Comté 
BESANCON. Je nádherný! Prohlédnete si mohutnou pevnost, orloj, kouzelné 
uličky, jejichž jedinečnou atmosféru bude čas zažít. V jedné z místních restau-
rací se u večeře a skleničky „burgundského“ s Francií rozloučíte. 
5. den: Ráno návrat do ČR.           Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Chalon-sur-SaoneChalon-sur-Saone



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

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:
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Francie je neuvěřitelně rozmanitá země! Vydejte se s námi do Nor-
mandie, kterou proslavily pláže vylodění spojenců, starobylá města, 
památky, lahodný calvados a fantastická francouzská kuchyně.

1. den: Vpodvečer odjezd z ČR přes SRN do Francie. 
2. den: Ráno Vás přivítá lázeňské městečko L´ETRETAT, zasazené 
v srdci skal příkře se svažujících do moře na alabastrovém pobřeží. 
Přes unikátní LANOVÝ MOST, spojující Le Havre a Honfleur pojedete 
normandskou krajinou, kterou se táhnou nekonečně dlouhé jabloňové 
sady, jejichž úroda se jiskří ve sklenkách lahodného calvadosu. 
Připravena je NÁVŠTĚVA PALÍRNY calvadosu a DEGUSTACE cideru, 
calvadosu, pommeau a sýrů. Nocleh. 
3. den: Po snídani odjedete na rozhraní Normandie a Bretagne. 
Navštívíte „zázrak“ celé západní civilizace, románsko-gotický klášter 
MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO), který leží ve vodách La Manche. 
Zbytek dne pak strávíte v baště bretaňských korzárů ST. MALO. Je 
jedinečné! Bylo původně ostrovem, dnes je spojeno s pevninou dvě-
ma hrázemi. Celé město je obehnáno středověkými hradbami, ze kte-
rých se otevírají impozantní výhledy. Nudit se tu rozhodně nebudete. 
Zažít můžete písečné pláže, přístav, staré město s rušnými uličkami 
nebo VELKÉ MOŘSKÉ AKVÁRIUM. V St. Malo zůstanete až do veče-
ra, možnost společné večeře. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani se vydáte na místa spojená s vyloděním spojenec-
kých vojsk v červnu 1944. Uvidíte nebo přímo navštívíte: SAINTE-
MERE-ÉGLISE, MUZEUM a PLÁŽE VYLODĚNÍ UTAH BEACH, místo 
bitvy o mys POINTE DU HOC, MUZEUM DNE D OMAHA BEACH, 
AMERICKÝ VOJENSKÝ HŘBITOV v Colleville-sur-Mer. Silný zážitek 
Vám připraví klíčové místo pro vítězství ARROMANCHES. V panora-
matickém kině tu i vy zažijete vítězství dne „D“. V pozdním odpo-
ledni přejezd do Rouenu. ROUEN, metropole Normandie a město 
Johanky z Arku, je přezdíván „gotické Athény“. Je to nádherné město 
se stovkami chrámových věží, působivými hrázděnými domy s pozla-
ceným renesančním orlojem a nejvyšší stavbou na světě, katedrálou 
Nanebevzetí Panny Marie, kterou budete stejně okouzleni jako malíř 
C. Monet. Možnost společné večeře v centru města. Nocleh.
5. den: Ráno bude příležitost nakoupit v obchodě. Pak odjedete do 
vinařského kraje CHAMPAGNE, kde se rodí nejslavnější hrozny na 
světě. Navštívíte rodinné vinařství. Připravena je DEGUSTACE VÍN 
a ŠAMPAŇSKÉHO. 
6. den: Návrat domů v ranních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

6 dní

Mont 
St. Michel

L´Étretat

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

Eiffelova věž

PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚPAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 90 EUR
trasa B, PS1 (viz str. 4)

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

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

5 dní
Sacré Coeur

Moulin 
Rouge
Moulin 
Rouge

Versailles – Orangerie s fontánou

Louvre

St. Malo

KOUZELNÁ NORMANDIE
A BRETAGNE

KOUZELNÁ NORMANDIE
A BRETAGNE

Kód zájezdu: CENA
1/2 1/3 1/1

23.05. - 28.05. 9. 590,- Kč 11. 590,- Kč

993951

9. 290,- Kč

Kód zájezdu: 
1/2 1/1

24.05. - 28.05. 8. 490,- Kč 10. 990,- Kč
20.09. - 24.09. 8. 490,- Kč 10. 990,- Kč

993601 CENA
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BORDEAUX A PERLY 
ATLANTICKÉHO OCEÁNU

BORDEAUX A PERLY 
ATLANTICKÉHO OCEÁNU

Francie je velká, překrásná a rozmanitá země, která nabízí úplně 
všechno. Poznejte západ Francie, kraj slavných vín, lahodného koňa-
ku, gurmánských specialit, výjimečných památek i nádherné přírody 
Atlantického oceánu.

Biarritz

7 dní

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

doprava autobusem, 4× hotel, 4× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,00–1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 120 EUR

Plzeň – Klatovy – Domažlice – H. Týn – Bor u TC: ČS Nová hospoda (viz str. 4)

Kód zájezdu: 993601
1/2 1/3 1/1

04.07. - 10.07. 14. 990,- Kč 14. 990,- Kč

CENA

18. 990,- Kč

Už desetiletí se na Francouzskou riviéru sjíždí relaxovat filmové 
hvězdy i úspěšní podnikatelé. Téměř stále tady svítí slunce, moře má 
krásnou azurovou barvu, půvabně vymodelovaná krajina přitahuje 
svými magickými skalními vesničkami a láká luxusními městy s památ-
kami a slavnými galeriemi. Navíc se tu dobře jí a pijí vynikající vína.

doprava autobusem, 3× hotel, 3× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa      2,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR
trasa B, PS1 (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 993802 CENA
1/2 1/3 1/1

03.05. - 08.05. 9. 990,- Kč 9. 490,- Kč 12. 690,- Kč

Nice

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA 
A MONAKO

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA 
A MONAKO

1. den: V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR do Francie.
2. den: Ráno příjezd do MONAKA. Navštívíte úžasné obří akvárium v OCEÁ-
NOGRAFICKÉM MUZEU. Poté bude následovat komentovaná procházka, při 
které mj. uvidíte knížecí palác, katedrálu s věčnou vzpomínkou na kněžnu 
Grace, přístav La Condamine, MONTE CARLO a okruh slavného závodu F1 
i věhlasná kasína, u kterých stojí auta nejluxusnějších značek. Horskými 
silnicemi s nádhernými výhledy na pobřeží dojedete na ubytování. Volný 
program.
3. den: Festivalový palác s chodníkem s otisky dlaní slavných osobností, prome-
náda La Croisette lemovaná luxusními hotely, pohostinná atmosféra – to jsou 
filmové CANNES, které si budete užívat dopoledne. Odpoledne zažijete staro-
bylé městečko vůní GRASSE, obklopené květinovými zahradami. Připravena je 
EXKURZE v PARFUMÉRCE. Za vidění stojí také její muzeum mapující výrobu 
parfémů od rukavičkářství až po výrobu voňavek a mýdel. Poté Vás nádherná 
přírodní scenérie francouzských Přímořských Alp dovede až ke středověkému 
HRADU GOURDON. Trůní na skalnatém vrcholu 758 m n. m. Navštívit můžete 
hrad i jeho kouzelné zahrady, z jejichž teras se otevírají překrásné výhledy na 
pobřeží. Návrat do Nice. Volný program.
4. den: Dopoledne si budete užívat kouzelné městečko BIOT. Učaruje Vám 
krásně zachovalým centrem z 16. století a výrobou skla, se kterou se seznámíte. 
Pak se vydáte do ANTIBES, půvabného přímořského městečka s úzkými 
středověkými uličkami s obchůdky a restauracemi, ve kterých se opravdu dobře 
jí. Fakultativně bude příležitost navštívit Muzeum P. Picassa. Odtud odjedete do 
malebného pevnostního městečka SAINT-PAUL-DE-VENCE. Stojí na skále 
vysoko nad mořem. V jeho křivolakých uličkách najdete umělecké galerie, 
obchůdky, restaurace. Městečko proslavili mnozí umělci jako např. Marc 
Chagall, který zde dlouho žil a má tu i hrob, který společně navštívíme. Návrat 
do Nice.
5. den: Celý den si budete užívat NICE – „krásku Francouzské riviéry“. Nabídne 
Vám památky, parky s fontánami, více než 20 úžasných muzeí a galerií, výlet 
lodí, obchody i tradiční trh. Odpoledne odjezd zpět do ČR.
6. den: Ráno návrat domů.           Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: ILE DE RÉ je malý ostrůvek v Atlantickém oceánu s bílými křídovými 
útesy, dlouhými písečnými plážemi a dosud nezničenou přírodou. Skládá se 

z 10 vesniček, z nichž poznáte Saint-Martin de Ré. Ostrov Ré je situovaný 
u opevněného přístavu LA ROCHELLE, se kterým je spojen elegantním 
mostem. Obdivovat tu můžete architekturu, navštívit mořské akvárium, 
koupat se v oceánu, dát si mušle nebo si vyjet LODÍ k PEVNOSTI 
BOYARD, která leží mezi ostrovy Aix a Oléron. Nocleh v La Rochelle.
3. den: Po snídani budete směřovat přes starobylé opevněné město 
BROUAGE až k západnímu pobřeží Atlantiku. Po 3 km dlouhém mostě 
dojedete až na půvabný OSTROV OLÉRON. Navštívíte tu vyhlášené 
ÚSTŘIČNÉ FARMY a ochutnáte nejlepší ústřice ve Francii. Zastavíte se 
v SAINTES, které na Vás dýchne středověkou atmosférou. Při procházce 
městem uvidíte římský amfiteátr a románský klášter, ve kterém se vzdělá-
valy dcery z urozených rodin. Městečko COGNAC dalo jméno nejušlech-
tilejšímu destilátu na světě „koňaku“, jehož degustace je připravena 
v jedné z městských destilerek. Nocleh v Bordeaux.
4. den: Po snídani navštívíte luxusní lázeňské středisko u Atlantického 
oceánu BIARRITZ. Můžete se tu koupat nebo objevovat strmé útesy, 

nádherné budovy ve stylu art deco či ochutnávat kulinářské speciality. 
Poznáte také kouzelné letovisko SAINT JEAN DE LUZ se stylovými hrázděnými 
domy reprezentujícími typickou baskickou architekturu se zvláštním tribuno-
vým kostelem, ve kterém se ženil francouzský král Ludvík XIV. Přímo z letoviska 
můžete vyjet zubačkou na vrchol LA RHUNE, kde se otevřou jedinečné pohledy 
na Pyreneje a pobřeží Španělska. Návštěva malebné typické baskické vesničky 
AINHOA program dne završí. Návrat do hotelu. Volný program v Bordeaux.
5. den: Naprosto jedinečný zážitek Vám nabídne 100 m vysoká PÍSEČNÁ 
PILÁTOVA DUNA, ze které se můžete doslova sklouznout a pak se slunit na 
plážích ve vyhlášeném letovisku ARCACHON. Ve slavné vinařské vesnici ST. 
EMILION se skalním kostelíkem je připravena DEGUSTACE VÍN. Návrat do 
Bordeaux. Nocleh.
6. den: Po snídani si budete užívat BORDEAUX (UNESCO). Je to nádherné 
město rozložené při ústí řeky Garonny do Atlantického oceánu. Pyšní se více 
než 300 nádhernými historickými budovami. Ty nejkrásnější uvidíte při 
komentované procházce městem. Čas bude na nákupy i vyhlášené kulinářské 
restaurace. Na cestě domů je připravena zastávka v megalitické nekropoli 
BOUGON, která je starší než egyptské pyramidy.
7. den: Návrat domů po obědě.    Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

6 dní

Monte Carlo – kasino

Pilátova duna

BordeauxPevnost Boyard

Hrad GourdonHrad Gourdon
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Koloseum

ŘÍM, VATIKÁN A TIVOLIŘÍM, VATIKÁN A TIVOLI

Věčnost a krása. Vzestup a pád. Slavná historie a pulsující součas-
nost. Tím vším Vás provede námi připravený bohatý program.

   Vzhledem k novému systému organizace prohlídek pamětihodností 
   v Římě doporučujeme, REZERVUJTE SI ZÁJEZD VČAS!

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

5 dní

VatikánVatikán

Fontana di TreviFontana di Trevi

Tivoli

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
Koloseum + Forum Romanum + Palatin 500 Kč/os.
Tivoli – Hadriánova vila nebo vila d´Este 350 Kč/os.
Vatikánská muzea 500 Kč/os.
turistická sluchátka: 3 EUR/os.  •  pobytová taxa: 1 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 65 EUR
trasa A, PS1 (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992701 CENA
1/2 3. osoba 1/1

27.09. - 01.10. 8. 590,- Kč 8. 390,- Kč 9. 990,- Kč

G. Verdi: „Aida“
Známé melodie – velkolepá scéna

G. Verdi: „Aida“
Známé melodie – velkolepá scéna

Malcesine

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

4 dny

Noční arena ve Veroně

Sirmione

LAGO DI GARDA 
A OPERA VE VERONĚ

LAGO DI GARDA 
A OPERA VE VERONĚ

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
vstupenky: 21.07. Aida 950 Kč
večeře: budou organizované v místě průvodcem
pobytová taxa 1 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě: 

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992821 CENA
1/2 3. os. nebo 4. os. 1/1

19.07. - 22.07. 6. 490,- Kč 7. 790,- Kč6. 290,- Kč

Peschiera

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

ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA 
V ITALSKÝCH DOLOMITECH

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

Dolomity
4 dny

1. den: Ráno kolem 5.00 hod. odjezd z ČR do SRN. V blízkosti rakouských 
hranic se Vám přestaví nádherná SOUTĚSKA LEUTASCHKLAMM. Je ukázkou 
panenské přírody s 25 m vysokým vodopádem a atraktivní trasou po kovových 
lávkách a mostech místy až 47 m nad křišťálovou vodou horského potoka 
Leutascher Ache. Přejezd do Itálie. Údolím řek Isarco a Adige dojezd na 
ubytování do hotelu s bazénem a sluneční terasou. Večeře. 
2. den: Po snídani Vás čekají nejkrásnější italské hory DOLOMITY. Celodenní 

program v oblasti VAL DI FASSA s pěším okruhem kolem masívu 
ROTWAND. Lanovkou vyjedete k horské chatě Paolina a odtud se vydáte 
pod vrchol Cima Sforcella. Dále budete pokračovat výstupem až k sedlu 
Passo delle Coronelle (2.630 m), kde sestoupíte do rokle Davoi a pod 
hřebenem Mugoni dojdete až k průsmyku Passo Cigola (2.550 m). Odtud 
sejdete zpět k chatě Paolina (cca 5–6 hodin). Návrat do hotelu. Večeře.
3. den: Po snídani odjedete z hotelu do PASSO SELLA, abyste poznali 
další část Dolomit se strhujícími horskými scenériemi. Tento vysokohors-
ký průsmyk patří mezi nejkrásnější sedla Dolomit. Nabízí nezapomenu-
telný panoramatický výhled na masív Sassolungo, sahající až do výšky 
3.181 m n. m. Lanovkou vyjedete na FORCELLA SASSOLUNGO do 
2.686 m n. m. Je jedním z nejvyšších vyhlídkových bodů Val Gardena, 
a proto je skutečnou atrakcí. V cca 5–6hodinové túře sestoupíte horskou 
cestou k chatě Vicenza, po úpatí masivu Sasso Piatto k chatě Sasso Piatto 
a poté pohodlnou cestou „Fridrich August Weg“ sejdete zpátky do prů-
smyku Passo Sella, kde bude čekat autobus. Do hotelu se vrátíte dříve, 

abyste si užili bazén a terasu. Večeře.
4. den: Údolí řeky Adiže je bohaté na ovoce včetně vinné révy. Dopoledne 
možnost návštěvy vinařství s DEGUSTACÍ VÍN a jejich nákupu. Poté se již vy-
dáte do jihotyrolského lázeňského městečka MERANO, kde uvidíte NEJKRÁS-
NĚJŠÍ italské TERASOVITÉ ZAHRADY ZÁMKU TRAUTTMANSDORFF, rozklá-
dající se na ploše 12 ha. Celkem je tu k vidění 83 různých zahradních krajin, 
jsou rozdělené na: Lesy světa, Sluneční zahrady, Vodní a terasovité zahrady 
a Krajiny Jižního Tyrolska. Doporučujeme zážitkovou kavárnu na vyhlídkové 
plošině. Odtud odjezd zpět do ČR. Návrat domů kolem 23:00 – 24:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

LeutaschklammLeutaschklamm

Zahrady zámku Trauttmansdorff

doprava autobusem, 3× hotel, 3× polopenze, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,80 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 90 EUR
trasa A (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 993061
CENA

1/2 3. nebo 4. os. 1/1
27.07. - 30.07. 8. 590,- Kč 8. 290,- Kč 9. 590,- Kč

Piemont je rozmanitý kraj v severozápadní Itálii, ze tří stran obklo-
pený vrcholky Alp. Hraničí se Švýcarskem a Francií a překypuje his-
torií (5 zápisů UNESCO), kulturou, nádhernou přírodou, vyhlášenou 
gastronomií a víny uznávanými po celém světě.

PIEMONT A LOMBARDIE, ITALSKÉ 
KRAJE PLNÉ ZÁŽITKŮ A CHUTÍ

PIEMONT A LOMBARDIE, ITALSKÉ 
KRAJE PLNÉ ZÁŽITKŮ A CHUTÍ

1 den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Kouzelným alpským údolím VAL D’AOSTA, kde se mísí francouzská 
a italská kultura, dojedete až do horského krajkářského městečka COGNE, 
ležícího na úpatí nejvyšší italské hory Gran Paradiso. Odtud se vydáte nená-
ročnou vycházkou k úchvatným VODOPÁDŮM LILLAZ. Dále navštívíte ma-
lebné městečko AOSTA s mnoha středověkými a antickými památkami a poz-
náte HRAD FÉNIS postavený jako luxusní rodinné sídlo. Díky své architektuře, 
mnoha věžím, hradbám, cimbuří a okolní přírodě je považován za nejkrásnější 
hrad v Itálii. Odjezd na ubytování do Turína.
3. den: Po snídani si prohlédnete středověký benediktinský KLÁŠTER SACRA 
DI SAN MICHELE vystavěný jako orlí hnízdo na skále v alpském údolí Susa. 
Pak se vydáte do vinařské oblasti PINEROLA. Šťastná poloha vinic v nad-
mořské výšce 400 m n. m., příznivé klima a červená břidlicová půda bohatá 
na minerály zde dávají vzniknout vzácným vínům, která ochutnáte v RODIN-
NÉM VINAŘSTVÍ. Poté Vás přivítá hlavní město Piemontu TURÍN (Torino). 
Turín je rájem pro požitkáře (víno, sýry, lanýže, čokoláda) i milovníky historie. 
Při procházce městem zažijete majestátní barokní paláce, skvostné náměstí 
San Carlo, dóm, v němž je uchováno turínské plátno. Budou Vás fascinovat 
nekonečně dlouhá podloubí a lákat kavárny z 19. století, které stále neztratily 
secesní kouzlo. Fakultativně pak můžete navštívit symbol Turína, zděnou věž 
Mole Antonelliana a výtahem se vyvézt na 167 m vysokou vyhlídku nebo si 
prohlédnout Egyptské muzeum, jehož sbírky jsou po káhirském muzeu nejvýz-
namnější na světě. Nocleh.
4. den: Po snídani zavítáte do slavné vinařské vesničky BAROLO, v jejímž okolí 
se pěstuje stejnojmenné víno, jedno z nejvěhlasnějších vín na světě, označo-
vané za „krále vín severní Itálie“. V nedalekém RODINNÉM VINAŘSTVÍ je pro 
Vás připravena prohlídka vinohradu, sklepů a ochutnávka vín, oříšků a dalších 
specialit v kraji, které majitelé vinařství také pěstují. Odpoledne navštívíte město 
ASTI, jež je proslulé výrobou šumivých vín, baptisteriem ze 13. století 
a gotickým dómem a dále druhé největší italské město Milán (MILANO), jedno 
z nejbohatších a nejrozvinutějších měst Evropy (UNESCO). Nocleh.
5. den: Dopoledne poznáte překrásné jezero LAGO DI ISEO, v jehož středu 
leží největší JEZERNÍ OSTROV v jižní Evropě. Příležitost bude užít si VYHLÍD-
KOVOU PLAVBU, jezerní promenádu s restauracemi a kavárnami. S Itálii se 
rozloučíte v RODINNÉM VINAŘSTVÍ v kraji Mincio. Kromě výtečných vín tu 
ochutnáte i domácí olivový olej, šunky a sýry. Odjezd zpět do ČR.
6. den: Návrat domů v brzkých ranních hodinách. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem, 3× hotel, 3× snídaně, odborný průvodce CK.
Turín – večeře 550 Kč/os./den
pobytová taxa     3–3,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 85 EUR
trasa A, PS1 (viz str. 4)

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

6 dní

Kód zájezdu: 993022 CENA
1/2 3. osoba 1/1

27.09. - 02.10. 8. 290,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč

Turín

Klášter Sacra di 
San Michele

Klášter Sacra di 
San Michele

Hrad FénisLago di Iseo

Barolo
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Země na pobřeží Severního moře, kdysi sdružené v obchodním spolku 
„hanza“, patřily a stále patří mezi nejvyspělejší části světa. Vydejte se 
s námi na sever Německa, kde Vás bude bavit atmosféra přístavních 
měst a fascinovat nádherná příroda.

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odb. průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
trasa B (viz str. 4)

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

1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR do SRN.
2. den: Ráno příjezd do LÜBECKU (UNESCO). Toto čarokrásné město, jehož 
symbolem je proslulá Holštýnská brána, láká historickým centrem ležícím na 
ostrově mezi rameny řeky Trave. Učarují Vám patricijské domy z pálených 
cihel, kostel sv. Petra s vyhlídkou dostupnou výtahem, cihlová gotická radnice 
s okrasnými balkonky a věžemi nebo historický dům bratří Mannů 
Buddenbrookhaus. Největším zážitkem je však procházka pestrými průchody 
mezi domy, které Vás zavedou do udržovaných dvorů a zahrad. Příležitost 
bude navštívit i malé muzeum marcipánu se sochami slavných osobností 
spojených s Lübeckem a posedět v Café Niedergger a ochutnat 
marcipánový dort s oříškovou šlehačkou. Odpoledne Vás přivítá 
HAMBURK, dokonalý historií, elegantní architekturou a milovaný pro 
zábavu a noční život. V úvodní procházce po centru města poznáte 
náměstí s radnicí, jezero Alster s promenádou, na které se dejte zlákat 
k posezení v některé z restaurací nebo kaváren. Nocleh v Hamburku.
3. den: Po snídani budete pokračovat v prohlídce HAMBURKU. Poznáte 
čtvrť Sankt Pauli s proslulou ulicí Reeperbahn, prohlédnete si kostel St. 
Michaelis, ve kterém zájemci mohou vyjet výtahem na vyhlídku, čtvrtí 
Portugiesenviertel projdete do přístavu, jehož atmosféra je jedinečná! 
Zažijete historický tunel pro pěší Alter Elbtunnel, doporučujeme 
VYHLÍDKOVOU PLAVBU po přístavu. Odpoledne Vás přivítá moderní 
čtvrť HafenCity s moderní budovou Labské filharmonie, kterou si budete 
užívat až do večera. (V případě dostupnosti výjezd na vyhlídkovou 
terasu a možnost posezení v kavárně). Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani odjedete do přístavního města CUXHAVEN, kde se 
Labe vlévá do Severního moře. Uvidíte historický dřevěný maják Kugelbake, 
ochutnat tu můžete rybí speciality. Odpoledne si budete užívat BRÉMY 
(UNESCO) ležící na řece Vezeře. Je to překrásné historické město! Ohromí Vás 
gotickou radnicí, sochami rytíře Rolanda i Brémských muzikantů, kavárnami, 
obchůdky nebo promenádou kolem řeky Vezery. Večer odjezd domů.
5. den: Návrat zpět do ČR v brzkých ranních hodinách. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Hamburk

Brémy

Kód zájezdu: CENA
1/2 1/3 1/1

29.06. - 03.07. 6. 990,- Kč 6. 690,- Kč 8. 490,- Kč

991672

4 dny

JEDINEČNÉ BENÁTKY
A KOUZELNÉ OSTROVY LAGUNY

JEDINEČNÉ BENÁTKY
A KOUZELNÉ OSTROVY LAGUNY

Benátky

Ostrov Murano

Most vzdechů

Lagunové město Benátky má neutuchající přitažlivost, starou hrdost 
i moderní temperament. Je romantické toulat se jeho křivolakými 
uličkami, kde se tlačí stovky barevných obchůdků a příjemných kaváren. 
Nechte se také zlákat k návštěvě, vždyť hladina okolního moře stoupá 
a Benátky od svého založení již klesly o 1,5 m.

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno se vydáme lodí navštívit nejznámější ostrovy benátské 
laguny. Ostrovy jsou malou oázou klidu a spokojenosti, kterou si Benát-
čané hýčkají. Rybářský OSTROV BURANO je poset sytě barevnými 
domky, v nichž ženy vyrábí krásné paličkované krajky a muži zase pevné 
rybářské sítě. Sousední MURANO se rozprostírá na pěti ostrůvcích a je 
proslulé sklářskou výrobou. Jak se rodí úžasné předměty z barevného skla, 
budete pozorovat v jedné z nesčetných místních dílen. Odpoledne 
nabídneme návštěvu vinařství s DEGUSTACÍ krajových VÍN a možností 
výhodného nákupu. Odjezd na ubytování do hotelu v Lido di Jesolo. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani je připravena celodenní návštěva nejkrásnějšího a nej-
zvláštnějšího města na světě, italských BENÁTEK, které jsou rozložené na 
118 ostrovech a ostrůvcích a při 150 kanálech, přes které se klene více 
než 400 mostů. Domy a kostely tu jsou podepřeny tisícy kůly zaraženými 
do půdy. Hlavní tepnou Benátek je stejně jako v minulosti CANAL 
GRANDE, lemovaný paláci nejvýznamnějších a nejbohatších rodin. V pro-
hlídkové trase uvidíte všechny významné známé památky jako náměstí 
a CHRÁM SV. MARKA, majestátní věž CAMPANILE s VYHLÍDKOVOU 
TERASOU, DÓŽECÍ PALÁC s unikátními muzei, MOST VZDECHŮ, 
ZLATÝ PALÁC aj. Velkým zážitkem je PROJÍŽĎKA V GONDOLÁCH, 
kterou si určitě nenechte ujít. V Benátkách zůstaneme až do setmění, 
abychom si vychutnali jejich večerní atmosféru při dobré večeři nebo 
u sklenky vína. Na závěr je připravena VEČERNÍ fascinující PLAVBA PO 
CANALU GRANDE. 4. den: Návrat domů brzy ráno.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, 
odborný průvodce CK.
Dóžecí palác 30 EUR/os.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
plavba – ostrovy + Benátky 40 EUR/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: CENA
1/2 nebo 1/3 dítě do 12 let 1/1

28.04. - 01.05. 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 5. 990,- Kč

992801

HAMBURK A HANZOVNÍ 
MĚSTA SEVERNÍHO MOŘE
HAMBURK A HANZOVNÍ 

MĚSTA SEVERNÍHO MOŘE

5 dní

Lübeck

Lübeck
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Krakov, polsky Kraków, patří mezi nejnavštěvovanější evropská 
města. Jeho krásu tvořili nejlepší renesanční mistři z Holandska 
a Itálie. Turistům kromě více než 6.000 pamětihodností a kvalitních 
galerií nabízí skvělé gurmánské zážitky! Poznejte s námi Krakov!

1. den: Kolem 23:00 hod. odjezd z ČR do Polska.
2. den: Ráno příjezd do KRAKOVA. Prohlédnete si nejstarší část města 
rozloženou na návrší Wawel s korunovačním HRADEM WAWEL 
a s KATEDRÁLOU SV. STANISLAVA A VÁCLAVA. Projdete nejzajíma-
vější městskou čtvrť KAZIEMIERZ. Je plná cenných židovských pamá-
tek, půvabných kaváren a uměleckých galerií. Čtvrť Kaziemierz je 

zachycena ve Spielbergově oscarovém filmu SCHINDLERŮV 
SEZNAM. Dalším krakovským lákadlem je největší středověké 
náměstí ve střední Evropě RYNEK GŁÓWNY. Nevynecháte trž-
nici SUKIENNICE a MARIÁNSKÝ KOSTEL s největším gotickým 
oltářem na světě. Z věže kostela se každou hodinu ozývá slavná 
melodie HEJNAL. Za prohlídku stojí také gotická brána 
BARBAKÁN, budova JAGELLONSKÉ UNIVERZITY a obrazárna 
v MUZEU CZARTORYSKÝCH. Krakov nabízí skvělé nákupy 
(např. Galerie Krakowska), potěší také milovníky dobré gastro-
nomie. Ochutnejte tradiční krakovské preclíky, pirohy nebo jídla 
z ryb a navštivte věhlasnou „PIJÁRNU“ ČOKOLÁDY WEDEL. 
Ubytování v hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do Osvětimi, kde je připravena 
návštěva koncentračního tábora OSVĚTIM-BIRKENAU. Při 

3,5hodinové komentované prohlídce v areálu uvidíte hlavní tábor 
s nejdůležitějšími původními budovami, jako byly nástupní rampy, 
budovy vězňů, pozůstatky plynové komory nebo krematorií. Zažijete 
ukázku zacházení s vězni od jejich přijetí, registrace, přiřazení, ozna-
čení číslem tábora a také ukázku životních a hygienických podmínek. 
Prohlédnete si stálou výstavu s dokumentárním filmem, kopiemi 
dokumentů a nejrůznějšími předměty. Odpoledne odjezd do ČR. 
Návrat domů cca 22:00 – 23:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

3 dny

KRAKOV A OSVĚTIMKRAKOV A OSVĚTIM

Krakov – Wawel

Kód zájezdu: 994111 CENA
1/2 3. osoba 1/1

02.06. - 04.06. 3. 990,- Kč 3. 790,- Kč 4. 290,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, rezervace prohlídky 
Osvětimi, odborný průvodce CK.
večeře 300 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 120 PLN, 10 EUR
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Osvětim

Mariánský kostelMariánský kostel

Sukenica

Polsko má spoustu míst, do jejichž dějin se hluboce zapsali Češi. Nemusí-
me tam ani vážit časově náročnou cestu. Některá místa máme totiž 
nedaleko našich hranic. Jsou velkolepá a překrásná. Přesvědčte se sami!

Zámek Ksiaz

WROCLAW, SWIEDNICA A KSIAZ, 
NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ POLSKA

WROCLAW, SWIEDNICA A KSIAZ, 
NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ POLSKA

1. den: Ráno odjezd z ČR do Polska. Kolem poledne příjezd do půvabného 
historického města WROCLAW (česky Vratislav), které založil český král 
Vratislav. Její krásy začnete objevovat na hlavním náměstí RYNEK. Celé náměstí 
je obehnáno měšťanskými domy barevných fasád, mezi kterými září gotická 
radnice s nejvyšší radniční věží v Polsku a pozornost budí multimediální 
fontána. V jeho rohu se otevírá další barevné náměstíčko jménem SOLNÉ 
s mnoha kavárnami a restauracemi, kde bude příležitost občerstvit se nebo se 
projít nedalekou Řeznickou uličkou s bronzovým sousoším farmářských zvířat 
nebo NAKUPOVAT, protože Wroclaw je nákupním rájem. Celou scenérii 
můžete zhlédnout z PĚŠÍHO MOSTU MEZI 2 VĚŽEMI kostela Máří Magdalény. 
Odpoledne Vám ukážeme HALU STOLETÍ. Architektonický skvost zapsaný 
mezi památky UNESCO představuje kruhovou stavbu z oceli, betonu a skla. 
Poté se pojedete ubytovat. Po večeři se do centra vrátíte, abyste zažili VEČERNÍ 
PLAVBU PO ODŘE, přes kterou se klene více než 100 mostů. Právě proto se 
Wroclawi přezdívá „Polské Benátky“. Nocleh.

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 
odborný průvodce CK.
večeře 450 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 120 PLN
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Swidnica – Kostel míruSwidnica – Kostel míru

Kód zájezdu: 994112 CENA
1/2 1/1

07.10. - 08.10. 3. 690,- Kč 4. 190,- Kč

Pirohy

WroclavWroclav

2 dny

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

Kód zájezdu: 992311 CENA
15.07. 1. 990,- Kč

doprava autobusem, odborný průvodce CK.
turistická sluchátka 3–5 EUR/os.
místní průvodce 5 EUR/os. 
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa C (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:

Pozn.:
ODJEZDY:

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

DO VÍDNĚ ZA POZNÁNÍM
I NA KAFÍČKO

DO VÍDNĚ ZA POZNÁNÍM
I NA KAFÍČKO

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

2 dny

Schönbrunn

Kód zájezdu: 992301 CENA
1/2 1/1

03.06. - 04.06. 3. 690,- Kč 4. 590,- Kč

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře cca 32 EUR. Platba na místě.
turistická sluchátka 3–5 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Při objednávce uvádějte číslo cestovního dokladu.
trasa C (viz str. 4)

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

ODJEZDY:

Hundertwasserovy 
domy

Vídeňská operaVídeňská opera

1. den: Odjezd z ČR ráno kolem 4.–5. hodiny. Příjezd do Vídně 

v dopoledních hodinách. Navštívíte CÍSAŘSKÝ ZÁMEK Schönbrunn, 

který je pro své krásné zahrady i bohatou výzdobu interiérů právem 

nazýván „RAKOUSKÉ VERSAILLES“. Velký prohlídkový okruh Vám 

představí 40 místností bytu nejen císaře Franze Josefa a císařovny 

Sissi, ale i Marie Terezie. Ještě pozdravíte HUNDERTWASSEROVY 

DOMY, bizarní barevné stavby zcela atypických tvarů, které budí 

zájem turistů ze všech koutů světa. Ubytování. Krátký odpočinek. 

Možnost SPOLEČNÉ VEČEŘE v centru Vídně. Ve večerních hodinách 

Vás ještě přivítají brány proslulého ZÁBAVNÍHO PARKU PRATER. 

Mnohé zdejší atrakce patří k nejunikátnějším na světě. Symbolem 

Prateru je OBŘÍ RUSKÉ KOLO, z jehož kabin je nádherný výhled na 

město. Nocleh.

2. den: Po snídani odjezd k ZÁMKU BELVEDERE, kde si prohlédnete 

krásné ZAHRADY vystavěné podle vzoru francouzských Versailles. 

Poté odjedete do VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY, kde Vám nabízíme 

jedinečnou příležitost zažít komentovanou prohlídku. Prohlédnete si 

honosné prostory a dozvíte se mnoho zajímavostí o Plese v Opeře, 

který je každoroční renomovanou mezinárodní událostí. Během 

pěšího okruhu HISTORICKÝM CENTREM poznáte další významná 

místa Vídně: nádhernou gotickou katedrálu Dóm sv. Štěpána, jejíž 

kostelní věž nabízí impozantní výhledy na město, Parlament, 

Korutanskou třídu, Burgtheater, atd. V historickém centru budete mít 

také čas na nákupy, občerstvení nebo posezení v některé z vídeň-

ských kaváren. Návrat do ČR kolem 23:00 hod.

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

JARNÍ VÍDEŇJARNÍ VÍDEŇ

Hofburg

1 den

Hundertwasserovy domyHundertwasserovy domy

Secession



poznávací zájezdy

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

KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU 
A KLENOTY BODAMSKÉHO JEZERA

KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU 
A KLENOTY BODAMSKÉHO JEZERA

1. den: Brzy ráno (cca 00:30 hod.) odjezd z ČR přes SRN k Bodamskému jezeru. 
Je to druhé největší alpské jezero situované v trojmezí SRN, Rakouska a Švý-
carska. Jeho největší atrakcí je soukromý KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU, který 
pokrývá park a pohádkově krásné zahrady zaplavené mořem pestrobarevně 
zářících rostlin. Daří se tu exotickým rostlinám, jako jsou palmy, citrusovníky 
a banánovníky, okouzlí Vás tisíce keřů růží, vzácné dřeviny i působivé fontány. 
Odpoledne navštívíte historickou KOSTNICI. Z ostrova Mainau přeplujete lodí 
do MEERSBURGU. Toto městečko obklopené vinicemi Vás nadchne věrnou 
středověkou atmosférou dvou paláců, hrázděných a dokonale dochovaných 

městských hradeb. V Meersburgu bude příležitost povečeřet nebo si třeba jen 
vychutnat skleničku dobrého vína. Odjezd na ubytování. Nocleh.

5 dní

OHROMUJÍCÍ HORY, JEZERA 
A VODOPÁDY ŠVÝCARSKA

OHROMUJÍCÍ HORY, JEZERA 
A VODOPÁDY ŠVÝCARSKA

Kód zájezdu: 991142 CENA
1/2 3. osoba 1/1

10.06. - 11.06. 4. 490,- Kč 4. 890,- Kč4. 890,- Kč

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

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

Harder Kulm

Jungfrau

Ostrov MainauOstrov Mainau

2 dny

Švýcarsko je čarokrásná alpská země s rozmanitým kulturním i pří-
rodním bohatstvím. Alpy protínají zemi v oblouku dlouhém 1.200 km 
a pyšní se tu nejvyšším počtem vrcholů přesahujících 4.000 m n. m. 
Právě čtyřtisícové vrcholy, zrcadlící se v tyrkysových vodách ledovco-
vých jezer lemovaných rozkvetlými loukami tu střeží nejkrásnější část 
Švýcarska, která je cílem našeho zájezdu.
1. den: Večer odjezd z ČR přes SRN do Švýcarska.
2. den: Ráno příjezd do kantonu Bern k ohromujícímu THUNSKÉMU JEZERU. 
Navštívíte malebné jezerní městečko SPIEZ. Pro svoji kouzelnou polohu, 
malebný hrad s květinovou zahradou a okolní vinohrady je nazýváno skrytým 
švýcarským klenotem. Odtud autobusem přejedete na severní břeh jezera, 
abyste poznali THUN. V tomto skvostném obchodním centru a historickém 
městě s hradem z 12. století, impozantní radnicí, unikátním zastřešeným dře-
věným mostem či nádhernou stavbou zámečku Schadau fungující jako hotel 
s restaurací si můžete vychutnat nejenom kávu nebo víno z místních vinic, ale 
užívat si překrásné výhledy na jezero a čtyřtisícové vrcholky Bernských Alp. 
Odpoledne je připravena PLAVBA z Thunu k ZÁMEČKU OBERHOFEN, jenž 
doslova vbíhá do jezera. Prohlédnete si jeho zahrady. V nedalekém Sigriswillu 
pak zažijete 340 m dlouhý PANORAMATICKÝ VISUTÝ MOST zavěšený nad 
soutěskou Gummischlucht. Ubytování v Interlakenu.
3. den: Po snídani se vydáte do údolí Lauterbrunnen, kde budete obdivovat 
SKALNÍ LEDOVCOVÉ VODOPÁDY TRÜMMELBACH. Je jich cca 72 a jsou 
naprostým světovým unikátem. Z údolí vyjedete horským vlakem překrásným 
údolím Wengen do stanice KLEINE SCHEIDEGG (2.100 m n. m.) s nejlepšími 
rozhledy na vrcholy Eiger, Mönch a Jungfrau. Pak Vás čeká výjezd až do výšky 
3.454 m n. m. na JUNGRAUJOCH, kde se nachází nejvýše položená železniční 
stanice v Evropě s vyhlídkovou terasou Sphinx, multimediální expozicí o historii 
železnice Jungfraubahn. Navštívíte ledový palác a ze zasněžené ledovcové plo-
šiny si budete užívat dechberoucí výhledy na alpské velikány. V místě je restau-
race i prodejna švýcarských suvenýrů. Navečer sjedete moderní lanovkou Eiger 
Express do vysokohorského střediska GRINDELWALD. Návrat do hotelu.
4. den: Mezi dvěma jezery si trůní živé středisko INTERLAKEN, které si budete 
užívat až do oběda. Na jednom místě tu „ochutnáte“ snad celé Švýcarsko! Poté 
přejedete k JESKYNI St. Beatus. Je plná nádherných krápníků a hučících jeskyn-
ních vodopádů. Prohlídka osvětlené jeskyně je silným zážitkem. Dechberoucí je 
také VODOPÁD vytékající přímo z jeskyně a padající v několika stupních. 
Nakonec Vás čeká zážitková jízda pozemní LANOVKOU S PROSKLENOU 
STŘECHOU na horu HARDER KULM (1.322 m n. m.). Z visuté vyhlídkové plo-
šiny se Vám otevřou překrásné pohledy na jezera Thunersee a Brienzersee 
a trvale zasněžené čtyřtisícovky. Po večeři v PANORAMATICKÉ RESTAURACI 
sjedete při západu slunce zpět do údolí a vydáte se na cestu zpět do ČR. 
5. den: Ráno návrat domů.          Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
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2. den: Po snídani poznáte další klenot Bodamského jezera. Je to jeho 
další ostrov LINDAU se stejnojmenným starobylým městem. Návštěvníky 
už z dálky láká přístav s bílými plachtami lodí, strážený 6 m vysokou 

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

LindauLindau Lindau – radniceLindau – radnice

Meersburg Bregenz

Oberhofen

Kód zájezdu: 991135 CENA
1/2 3. osoba 1/1

16.08. - 20.08. 10. 290,- Kč 11. 690,- Kč9. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× lanovka tam + zpět 
na Harder Kulm + 1× večeře v panoramatické restauraci, odborný 
průvodce CK.
pobytová taxa 3 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 EUR
trasa A, PS1 (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

St. BeatusSt. Beatus



Švýcarsko je malou, ale mnohotvárnou zemí v srdci Evropy. 
Na malém prostoru jsou zde soustředěny přírodní krásy, klimatické 
kontrasty i jazyková a kulturní rozmanitost. V srdci Švýcarska 
dosahují magické hory výšky přes 4.000 m a v jižní části se zrcadlí 
v hladině jezer palmy. Švýcaři udržují staré tradice, jsou přátelští 
a jejich země pohostinná.

5 dní

Bernina Express
foto: © Swiss-image.ch/Ch. Sonderegger
Bernina Express
foto: © Swiss-image.ch/Ch. Sonderegger

po
zn

áv
ac

í z
áj

ez
dy

Matterhorn

DO ŠVÝCARSKA
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ HOROU SVĚTA

DO ŠVÝCARSKA
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ HOROU SVĚTA

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

1. den: Přejezd ze středy na čtvrtek přes SRN do Švýcarska. Ráno příjezd 
do kouzelného městečka SCHAFFHAUSEN se starobylými domy a nád-
hernými kašnami. Po krátké procházce a volnu na šálek ranní kávy Vás 
čekají NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ VODOPÁDY „Rýnský vodopád“. Krásu a sílu 
vodopádu můžete pozorovat z několika vyhlídkových plošin nebo přímo 
z paluby lodi, kterou se dostanete až pod jeho burácející vody. Odpoledne 
navštívíte CURYCH. Půvabné město, položené u Curyšského jezera na 
obou březích řeky Limma, je jedním z nejbohatších měst Evropy. Prohléd-
nete si historické centrum Niderhof s velechrámem Grossmünster z 12. sto-
letí, v jehož blízkosti sídlí prestižní galerie Kunsthaus se světovými díly 
Rodina, Rubense, van Gogha, Moneta, Picassa či Dalího. Uvidíte hospůd-
ku Cabaret Voltaire, ve které vznikl avantgardní umělecký směr dadais-
mus, který inspiroval i Voskovce s Werichem. Ukážeme Vám dům, kde 
bydlel V.I.Lenin, než odjel do Ruska vést revoluci, i velmi starobylou kated-
rálu Frauenmünster s nádhernými vitrážemi do M. Chagalla a A. Giaconettiho. 
Zavedeme vás na zářící ulici Bahnhofstrasse, která je rájem nákupů, honosných 
budov bank, pojišťoven a vyhlášených cukráren. Nocleh v hotelu v Curychu.
2. den: Po snídani odjedete do kouzelného LUZERNU, jehož poloha mezi je-
zerem a horami je malebná! Při prohlídce města uvidíte např. působivé gotické 
opevnění s 9 věžemi, renesanční radnici se sochami od italských mistrů, 
katedrálu sv. Legera se vzácnou vyřezávanou kazatelnou a 13 vyřezávanými 
oltáři nebo řadu domů s malovanými fasádami. Nejznámější atrakcí je však 
vzácný KAPLIČKOVÝ MOST pro pěší. Tento nejstarší zakrytý dřevěný most na 
světě s Vodní věží a Most vetešníků spojují Staré a Nové Město. Po obědě Vás 
bude očekávat Dračí hora PILATUS vysoká 2.132 m n. m. Na její vrcholek se 
vyvezete z Alpnachstadu NEJSTRMĚJŠÍ ZUBAČKOU NA SVĚTĚ. Povezete s se-
bou i věci, neboť Váš nocleh je zajištěn přímo na vrcholku v PANORAMA-
TICKÉM HOTELU. Uložíte si zavazadla a vyrazíte kochat se neuvěřitelně 
krásnými výhledy. Těšte se na moment, kdy z vrcholku odjedou poslední 
turisté, a v místě zůstane jen hrstka hotelových hostů včetně Vás. Po bohaté 
večeři si budete užívat magické ticho a fantastický ZÁPAD SLUNCE! Nocleh. 
Doporučujeme nezaspat VÝCHOD SLUNCE, který můžete pozorovat přímo 
z okna svého hotelového pokoje! Ranními společníky Vám budou HORŠTÍ 
KOZOROZI, kterých tu žije přesně sto.
3. den: Snídaně. Dopoledne sjedete do údolí kabinovou LANOVKOU. Ve sta-
nici Kriens nasednete do autobusu, který Vás převeze do malebného histo-
rického města ST. GALLEN. Pyšní se jednou z nejkrásnějších a nejvzácnějších 
klášterních knihoven na světě (UNESCO), kterou budete mít příležitost si 
prohlédnout. St. Gallen proslavil také textilní průmysl a výšivky, které nosí 
nejznámější světové celebrity. Odtud odjezd zpět do ČR, návrat domů cca 
23:00 – 24:00 hod.                     Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, jízdné Bernina Express, 
odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 180 EUR
trasa A, PS1 (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991121 CENA
1/2 1/3 1/1

02.08. - 06.08. 8. 690,- Kč 8. 690,- Kč 9. 990,- Kč

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Velký zážitek Vám přinese BERNINA EXPRESS. Slavný vlak jede přes 
klenuté viadukty a horské terasy, skrze točité tunely, kolem horských vodopádů 
a ledovců i kvetoucích alpských luk. Přes průsmyk Berninapass se bez pomoci 
ozubeného mechanismu vlak vyšplhá až do výšky 2.253 m n. m. a překoná tak 
ohromující stoupání. Naší cílovou stanicí je TIRANO. Z Tirana se již auto-
busem vydáme do svůdné krajiny jezer, idylických vesniček a palmových 
promenád až do nejjižnějšího švýcarského města LUGANO, které leží u stejno-
jmenného jezera. Krásu Lugana a Alp si můžete vychutnat z jezerní promenády 
nebo z vrcholu San Salvatore (912 m n. m.), kam jezdí pozemní lanovka. 
Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Ráno odjedete k jezeru LAGO DI MAGGIORE. K atraktivitě jezera při-
spívají kouzelné BOROMEJSKÉ OSTROVY. Využijte PLAVBY LODÍ po jezeře 
kolem ostrovů a ostrůvků s možností vystoupit na jednom z nich. Vstoupíte do 
ráje honosných vil, nádherně upravených terasovitých zahrad s cypřiši, mag-
nóliemi, kaméliemi, vavříny, palmami, sochami a fontánami. Poté je připravena 
EXKURZE světoznámé ČOKOLÁDOVNY Alprose v městečku Caslano. Navštíví-
te BELLINZONU (UNESCO), město tří hradů s mohutnými valy, údajně nejkrás-
nějšími ve Švýcarsku. Vyjedete také k PŘEHRADĚ VERZASCA, proslavené bon-
dovkou Golden Eye. Je famózní svojí výškou 220 m. Návrat do hotelu. Nocleh. 
4. den: Údolím Ossolatal povede program do Täschu, odkud vyjedete zubačkou 
do Zermattu, známého vysokohorského střediska Walliských Alp. ZERMATT je 
horská obec s krásnou promenádou a všudypřítomnými výhledy na MATTER-
HORN (4.478 m), 7. nejvyšší horu Alp. Matterhorn je považován za nejkrásnější 
horu světa. Zvláštností je zde doprava pouze lanovkou nebo horskými vláčky. 
Doporučujeme výjezd lanovkou na „MALÝ MATTERHORN“ do výšky 3.883 m 
a navštívit i NEJVĚTŠÍ LEDOVCOVÝ PALÁC SVĚTA (přejezd z Malého Matter-
hornu další lanovkou). Na okraji Zermattu se nachází SOUTĚSKA GÖRNER – 
jedna z fascinujících přírodních krás této lokality. Byla vytvořena řekou Görnera 
během tisíce let a je lemována bizarními útvary a vodopády, cesta roklinou vede 
přes dřevěné mosty a lávky. Odjezd zubačkou do Täschu a návrat do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Boromejské ostrovy

Boromejské ostrovyBoromejské ostrovy
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TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA
S NOCLEHEM NA HOŘE PILATUS

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA
S NOCLEHEM NA HOŘE PILATUS

Pilatus
3 dny

Údolí VerzascaÚdolí Verzasca
Kód zájezdu: 993971 CENA

1/2 1/1
17.08. - 19.08. 10. 290,- Kč 12. 990,- Kč

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× večeře – bohaté menu/ 
Pilatus, zubačka/tam, lanovka/zpět, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj – na vyžádání
pobytová taxa 2,50–3,50 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 45 EUR
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

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

Luzern

LANOVKA A ZUBAČKA JIŽ V CENĚ ZÁJEZDU!

Pilatus



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

LODÍ PO DUNAJI 
A HORSKÝM VLAKEM DO ALP

LODÍ PO DUNAJI 
A HORSKÝM VLAKEM DO ALP

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
trasa A (viz str. 4)

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

Vyhlídka Schneeberg

1. den: Kolem 5:00 – 6:00 hod. odjezd z ČR do rakouského historického 
vinařského městečka SPITZ. Právě odtud startuje naše PLAVBA PO DUNAJl. 
Z paluby výletní lodi budete mít ty nejúchvatnější pohledy na nejkrásnější část 
WACHAU s terasovitými vinicemi, malebnými vesničkami a hrady, trůnícími 
vysoko nad Dunajem. Vystoupíte ve starobylém vinařském městečku DÜRN-
STEIN. Jeho dlážděné křivolaké uličky, vysoká modrobílá kostelní věž, zříce-
nina hradu, kde byl kdysi vězněn anglický král Richard Lví Srdce a vinařské 
hospůdky zde udržují neopakovatelnou atmosféru. Svůj osobitý elegantní 
půvab má i historická KREMŽE, kde je připravena DEGUSTACE VÍN. Vína 

z Wachau jsou čistě přírodním produktem, budete překvapeni jejich 
vynikající chutí a vůní. Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do kdysi oblíbeného prázdninového cíle 
vídeňské smetánky PAYERBACH. Zde nasednete do VLAKU a vydáte se 
po NEJSTARŠÍ HORSKÉ ŽELEZNICI NA SVĚTĚ (UNESCO) na atraktivní 
trasu Rakouskými Alpami. Z vlaku vystoupíte v nejvýše položeném místě 
trasy v SEMMERINGU, kde Vás čeká další silný zážitek DVACETI-
ŠILINKOVÁ VYHLÍDKA, z níž si vychutnáte jedinečné výhledy včetně 
výhledu na železniční viadukt „Kalter Rinne“ zdobící zadní stranu 
poslední 20šilinkové bankovky. Na každé zastávce z vyhlídky přibližuje 
panoramatická tabule okolní svět hor a dalekohled nabízí 3D podíva-
nou. Ze Semmeringu přejedete autobusem do Puchbergu, ze kterého 
odjíždí HORSKÝ VLAK do nejvýše položeného nádraží v Rakousku. 
Výstupní stanice je v nadmořské výšce 1.800 m. Zde se můžete kochat 
výhledy z 3D DALEKOHLEDŮ, nebo absolvovat nenáročnou, asi hodi-

novou, okružní turistickou procházku „RÁJ VÝHLEDŮ“. Stojí za to! Návrat 
domů v cca 23:00 hod.               Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 992561 CENA
1/2 nebo 1/3 dítě do 12 let 1/1

09.09. - 10.09. 3. 890,- Kč 2. 990,- Kč 4. 290,- Kč

Semmeringbahn

Plavba údolím Wachau

2 dny

ALPSKÉ VYHLÍDKY 
A JEZERO TRAUNSEE

ALPSKÉ VYHLÍDKY 
A JEZERO TRAUNSEE

doprava autobusem, 1× penzion, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 250 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR
trasa A (viz str. 4)

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

Bad Ischl

Kód zájezdu: 992415 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

22.07. - 23.07. 3. 990,- Kč 4. 290,- Kč

1. den: Ráno kolem 5:00 hod. odjezd z Čech do Rakouska k Hallstatt-
skému jezeru, jehož břeh lemuje překrásné jezerní město HALLSTATT 
(UNESCO), jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších rakouských 
měst. Projdeme se po jezerní promenádě, zavítáme do kostela Nanebe-
vzetí P. Marie, abychom si prohlédli ojedinělou KOSTNICI. Poté strá-
víme čas až do odpoledne v Severních vápencových Alpách na 
horském masívu DACHSTEIN. Z Obertraunu vyjedeme LANOVKOU 
k OBŘÍ LEDOVÉ JESKYNI a k MAMUTÍ JESKYNI. Po prohlídce se opět 
lanovkou necháme vyvézt do výšky 2.109 m na fantastickou VYHLÍD-
KU „PĚT PRSTŮ“. Zde je připravena cca 3km turistická trasa k další 
VYHLÍDCE SPIRÁL s možností občerstvení v alpské restauraci či chatě. 
Ubytování v penzionu. Nocleh.
2. den: Po snídani vyjedeme do půvabného lázeňského letoviska BAD 
ISCHL s honosnou CÍSAŘSKOU VILOU s pěstěnou zahradou. Byla 
oblíbeným letním sídlem císaře Franze Josefa I. a jeho ženy císařovny 
Sissi. Nabízíme vám příležitost navštívit luxusní interiéry této bieder-
meierovské stavby. Z jezerního městečka EBENSEE podnikneme asi 
hodinovou VYHLÍDKOVOU PLAVBU po JEZEŘE TRAUNSEE, které se 
rozlévá mezi dvěma pohořími. Z paluby lodi si budeme užívat atmo-
sféru jezerních městeček a úchvatnou alpskou přírodu. Z lodi vystoupí-
me v Gmundenu. GMUNDEN je živé historické městečko s jižanským 
šarmem a obdivovaným JEZERNÍM ZÁMEČKEM ORT. Nabízíme Vám 
procházku kolem jezera a prohlídku historického centra. Z Gmundenu 
odjezd zpět do ČR. Večer návrat domů. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Oblast Solnohradska patří k nejkrásnějším koutům Rakouska. Zvlně-
ná krajina, od jara do podzimu vybarvená kvetoucími loukami, láká 
turisty překrásnými vyhlídkami, pozoruhodnými přírodními výtvory, 
zajímavými stavbami a zdravou přírodou. 

Dachstein – vyhlídka „Pět prstů“2 dny

Dachstein

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

2 dny

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře  550 Kč/os.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR
trasa A (viz str. 4)

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

ZÁŽITKOVÝ VÍKEND 
V KORUTANECH 

ZÁŽITKOVÝ VÍKEND 
V KORUTANECH 

1. den: Ráno kolem cca 4:00 – 5:00 hod. odjezd do Rakouska. Návštěvu Korutan 
zahájíte u jezera OSSIACHERSEE, z jehož modrých hlubin se zvedá hora 
GERLITZEN, která bývá popisována jako SLUNEČNÍ HORA plná zážitků. Na její 
vrchol vyjedete lanovkou do výšky 1.990 m n. m. a pak se Vám otevřou nádherné 
panoramatické výhledy na Korutany, Slovinsko a Itálii. Na jejím vrcholku je 
příležitost k turistice. Lanovkou sjedete zpátky do přístavu, odkud budete pokra-
čovat autobusem do Klagenfurtu, hlavního města Korutan, rozloženého u jezera 
WÖRTHERSEE. Hotel je situovaný u centra, po večeři (fakultativně) nabízíme 
procházku s průvodcem do centra nebo volný program. Nocleh.
2. den: Nádhernou korutanskou krajinou se budete kochat při vyhlídkové plav-
bě LODÍ. Po snídani si užijete vyhlídkovou PLAVBU po jezeře WÖRTHERSEE. 
Vyplujete z Klagenfurtu do jezerního městečka MARIA WÖRTH s kouzelným 
poutním kostelíkem, suvenýry a malou kavárnou u přístaviště. S Korutany se 
rozloučíte na nejkrásnější korutanské vyhlídce PYRAMIDENKÖGEL ve výšce 
900 m n. m. Výhled z kruhového ochozu stojí za to! K této nejvyšší dřevěné 
rozhledně na světě dojedete pohodlně autobusem a na vyhlídku Vás vyveze 
jeden z nejmodernějších panoramatických výtahů. Dolů si můžete cestu zkrátit 
jízdou po nejvyšší suché skluzavce v Evropě! Je to příjemný dobrodružný záži-
tek. Odtud odjezd zpět domů. Návrat domů je plánovaný do půlnoci. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

PyramidenkögelPyramidenkögel

Maria Wörth

2 dny

FASCINUJÍCÍ 
ORLÍ HNÍZDO
FASCINUJÍCÍ 

ORLÍ HNÍZDO

Hitlerovo Orlí hnízdo navštíví ročně tisíce turistů. I Vy pojeďte 
s námi poznávat přírodní krásy Berchtesgadenských Alp, ve kterých 
se odehrávaly velké události světových dějin.

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

doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, 
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991801
CENA

1/2 3. osoba 1/1
29.07. - 30.07. 4. 290,- Kč 4. 090,- Kč 4. 790,- Kč

Jezero Königssee a St. BartholomäJezero Königssee a St. Bartholomä

Bad Reichenhal

Kód zájezdu: 992421
CENA

1/2 dítě do 12 let 1/1
16.09. - 17.09. 4. 590,- Kč 4. 090,- Kč 5. 290,- Kč

Ossiachersee a vrch GerlitzenOssiachersee a vrch GerlitzenKlagenfurtKlagenfurt
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KOUZELNÉ KORUTANY A RELAX 
V TERMÁLECH VE SLOVINSKU

KOUZELNÉ KORUTANY A RELAX 
V TERMÁLECH VE SLOVINSKU

Kouzelná příroda Alp, hory, vodopády, soutěsky a průzračná jezera děla-
jí z jihorakouské spolkové země Korutany přitažlivou oblast pro aktivní 
dovolenou. Zažijte i Vy tento „Karibik pod Alpami“, který sousedí s po-
hostinným a rozmanitým Slovinskem, které Vás bude doslova hýčkat.

Pyramidenkögel

1. den: Ráno kolem cca 4:00 – 5:00 hod. Odjezd z ČR do Rakouska. Kolem 
poledne příjezd do Gmündu, kde navštívíte unikátní MUZEUM PORSCHE. Jeho 
rozsáhlá sbírka obsahuje 40 exponátů od tradičních a rallye modelů až po 
speciální výstavy. Krásnou přírodní scenérii vodního živlu zažijete ve skalnaté 
SOUTĚSCE Raggaschlucht. Je zpřístupněna po dřevěných a železných schodech 
a lávkách, ze kterých budete obdivovat hluboké laguny i vodopád. Ubytování 
v Klagenfurtu, který leží u jezera Wörthersee. Večeře.
2. den: Po snídani si vyšlápnete na HRAD LANŠKROUN, z jehož teras se oteví-
rají krásné výhledy na pohoří Karavanky. Zážitkem pro mnohé návštěvníky je 
nedaleká OPIČÍ HORA v Affenbergu s volně se pohybujícími makaky. Poté pře-
jedete k JEZERU OSSIARCHER SEE, odkud vyjedete LANOVKOU na SLUNEČNÍ 
HORU Gerlitzen, kde je připravena turistika. Návrat do hotelu. Večeře.
3. den: Po snídani Vás v nadmořské výšce 900 m n. m. čeká nejkrásnější koru-
tanská vyhlídka PYRAMIDENKÖGEL, která je nejvyšší dřevěnou rozhlednou na 
světě. Nahoru můžete vyjet moderním výtahem s prosklenou kabinou. Pokud 
jste dobrodružné povahy, dolů můžete sjet po suché skluzavce. Je to báječný 
zážitek! Odtud odjedete na rakousko-slovinské pomezí. V MURECKU si 
prohlédnete unikátní technickou památku dřevěný PLOVOUCÍ MLÝN, jediný 
funkční lodní mlýn v Evropě. U mlýna je pěkná restaurace s terasou. Přejezd do 
Slovinska do termálních lázní Terme 3000 v Moravských Toplicích (popis 
termálního areálu je uveden na str. 38). Ubytování, večeře, volný program.
4. den: Volný den v termálech. Dopoledne je připravena EXKURZE do výrobny 
šunky a pršutu v rodinném podniku. Zástupce Vás seznámí s výrobními procesy 
a provede částí provozu. Je připravena DEGUSTACE asi 3 druhů šunky, salámků, 
paštiky aj. včetně vína na lepší trávení. Nakonec budete mít příležitost jejich 
výrobky nakoupit v podnikovém obchodě, zájemci si mohou dát oběd v restau-
raci s vyhlášenou kuchyní. Návrat do hotelu, volný program.
5. den: Volný den v termálech. Odpoledne Vám představíme nejslavnější 
slovinskou vinařskou oblast JERUZALÉM a pozveme Vás do rodinného vinařství, 
kde bude připravena DEGUSTACE vín s malým občerstvením. Návrat do hotelu 
na večeři. Volný program.
6. den: Po snídani si v obci Dobrovnik prohlédnete TROPICKÝ SKLENÍK, jehož 
součástí je velkopěstírna ORCHIDEJÍ, které si ve firemní prodejně můžete také 
za zvýhodněnou cenu zakoupit. V Bogojině navštívíte Plečnikův KOSTEL „BÍLÁ 
HOLUBICE“. Se Slovinskem se rozloučíte na rodinném statku. Jeden z majitelů 
Vás seznámí s provozem a produkcí výrobků (čokoláda netradičních chutí, 
dýňový olej, klobásy, špek, pálenka,…), které pak můžete nakoupit v jejich 
obchůdku. Na závěr bude na terase připraveno občerstvení se sklenkou vína 
(fakultativně). Návrat domů cca 21:00 – 22:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× polopenze, odborný 
průvodce CK. Slovinsko: župan na pokoji, neomezený vstup do 
hotelového wellness a do Terme 3000.
Rakousko: pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Slovinsko: pobytová taxa 2 EUR/os./den
Slovinsko: registrační taxa 1 EUR/os./zájezd
Doporučené kapesné na vstupné: cca 125 EUR
trasa Plzeň – Klatovy – Domažlice

Naše cena obsahuje:

Služby plac. v místě:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992422 CENA
1/2 3. osoba 1/1

21.08. - 26.08. 14. 490,- Kč 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč

Chcete poznat v krátkém čase všechny krásy slovenské přírody? 
Vydejte se s námi do Nízkých Tater a Malé Fatry. 

KRÁSY NÍZKÝCH TATER 
A MALÉ FATRY

KRÁSY NÍZKÝCH TATER 
A MALÉ FATRY

doprava autobusem, 5× hotel, 5× polopenze, užívání 
bazénu, odborný průvodce CK.
pobytová taxa     1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 Kč + 100 EUR
trasa G, PS1 (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 994922 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

14.08. - 19.08. 14. 490,- Kč 16. 990,- Kč

6 dní

Pltě Strečno

Jánošíkovy dieryJánošíkovy diery

Demänovská ledová jeskyněDemänovská ledová jeskyně

Velký Rozsutec

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Před polednem navštívíte VIZOVICE, 
kde je připravena pauza na oběd a pro zájemce prohlídka ZÁMKU s bohatě za-
řízenými interiéry ve stylu baroko – biedermeieru se sbírkami porcelánu, orien-
tálních předmětů a vzácnou kolekcí obrazů nizozemského malířství. Krátce se 
zastavíte v areálu destilerie Rudolf Jelínek a odjedete do Nízkých Tater. Ubytová-
ní ve wellness hotelu (užívání bazénu a termálního koupaliště). Volný program.
2. den: Od rána budete poznávat krásy NÍZKÝCH TATER. Dopoledne vyjedete 
LANOVKOU NA CHOPOK. Se svými 2.024 m n. m. je nejvyššího horou Níz-

kých Tater. Na vrcholu Vás čeká jedinečný kruhový rozhled a lehká turistika. 
Odpoledne budete obdivovat překrásnou DEMÄNOVSKOU LEDOVOU 
JESKYNI. Návrat do hotelu, volný program.
3. den: LIPTOVSKÁ MARA je největší slovenská přehrada. Při vyhlídkové 
PLAVBĚ KATAMARÁNEM se Vám představí nádherné přírodní scenérie. 
Přímo uprostřed lázeňského městečka Lúčky hučí malebný LÚČANSKÝ 
VODOPÁD, který spadá z 12 m vysoké travertinové terasy. Pak navštívíte 
ORAVSKÝ HRAD. Je to jeden z nejzajímavějších hradů na Slovensku situ-
ovaný jako orlí hnízdo na vysoké skále nad řekou Oravou. Ubytování ve 
wellness hotelu (užívání bazénu 15:00–21:00). Bowling a sauna za poplatek.
4. den: Po slavném terchovském zbojníkovi je pojmenovaná nejkrásnější 
část MALÉ FATRY – JÁNOŠÍKOVY DIERY. Jedná se vápencové kaňony 
s vodopády a kaskádami, vytvořené horskými bystřinami, které stékají 
z úbočí Rozsutce. Jejich průchod patří k velkým lákadlům VRÁTNÉ 
DOLINY. Zdatnější mohou vystoupit na VELKÝ a MALÝ ROZSUTEC. 
Návrat do hotelu.

5. den: Po snídani můžete celý den relaxovat v hotelu, slunit se na terase, 
vyjít si do Terchové nebo zažít HŘEBENOVKU V OBLACÍCH nebo-li celodenní 
turistický přechod části hlavního hřebene Kriváňské Malé Fatry přes CHLEB na 
POLUDŇOVÝ GRÚŇ. K dosažení nástupního místa pěšího výletu bude využita 
lanovka. Návrat do hotelu.
6. den: Na rozloučení se Slovenskem jsme připravili zážitkovou PLAVBU NA 
PLTÍCH pod HRADEM STREČNO v nejkrásnějším místě středního Váhu, v úzké 
soutěsce mezi Vrútkami a Strečnem. Plavbu zpříjemní historky „pltníků“, kolem 
dokola můžete obdivovat zrádná skaliska, zříceniny hradů a při velkém štěstí na 
břehu zahlédnout i medvěda! Možnost občerstvení – oběd. Odtud odjezd do 
ČR. Návrat domů pozdě večer.     Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

6 dní

Soutěska RaggaschluchtSoutěska Raggaschlucht

Moravské TopliceMoravské Toplice

JeruzalémJeruzalém



po
zn

áv
ac

í z
áj

ez
dy

ÚCHVATNÉ SLOVINSKO 
A RELAX V TERMÁLECH
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Slovinsko je překrásná země s úžasným přírodním bohatstvím, dech-
beroucí alpskou přírodou s termálními prameny, zajímavou historií, 
bohatou kulturou, milými lidmi a výtečnou gastronomií.

6 dní
Piran je překrásné město

4 dny

Jezero Bled

KRÁSY SLOVINSKA
A JULSKÉ ALPY

KRÁSY SLOVINSKA
A JULSKÉ ALPY

Slovinsko je malá, ale půvabná země, ve které najdete snad všechno 
– Julské Alpy, průzračná jezera, starobylá města, kouzelné vesničky 
i kousek moře.

Jeskyně PostojnaJeskyně Postojna

Bohinjská jezeraBohinjská jezera

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, odborný 
průvodce CK.
pobytová taxa: 3,20 EUR/os./den • přihlašovací taxa: 1 EUR/os./pobyt
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR (+cca 45 EUR/rafting) 
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 994001 CENA
1/2 3. osoba 1/1

03.08. - 06.08. 8. 490,- Kč 7. 290,- Kč 9. 790,- Kč

Vodopád KozjakVodopád Kozjak Rafting Soča

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR přes Německo a Rakousko do 
slovinského NÁRODNÍHO PARKU TRIGLAV, který patří mezi nejkrásnější a nej-
větší NP v Alpách. Program zahájíme v soutěsce Vintgar. Je označována jako 
VÝJIMEČNĚ KRÁSNÁ SOUTĚSKA a lze ji obdivovat z dřevěných chodníků a vi-
sutých mostů. Na trase dlouhé necelé 2 km můžete pozorovat zpěněné peřeje, 
tyrkysová jezírka a vodopády, z nichž nejvyšší hučí z výšky 16 m. Dalším 
přírodním skvostem je blízké JEZERO BLED. Okolí láká k turistice v krásné 
přírodě. Vaším cílem může být např. nejstarší slovinský mohutný STRÁŽNÍ 
HRAD BLED zavěšený na strmé skále 130 m nad jezerem. Z hradního nádvoří 
budete mít celé jezero jako na dlani. Lákavá je také PLAVBA LODÍ na ostrůvek 
uprostřed jezera, jehož ozdobou je kostel Panny Marie. Příjemné osvěžení nabí-
zí KOUPÁNÍ V JEZEŘE, napájeném podzemními prameny, většinou termálními. 
Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Julské Alpy patří mezi pohoří, která Vás prostě nadchnou. Ne nadarmo 
je zdejších 7 JEZER zapsáno v seznamu UNESCO. Nejkrásnějším z nich je 
BOHINJSKÉ JEZERO označované jako „SLOVINSKÝ FJORD“. Můžete podnik-
nout cca 4 hodinovou túru kolem jezera, při níž zažijete i 60 m vysoký, mezi 
útesy burácející VODOPÁD SAVICA nebo VYJET KABINOVOU LANOVKOU 
na horu Vogel (cca 1.535 m n. m.), z jejíž horní stanice vede několik turistic-
kých tras. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Ve Slovinském krasu se nachází 2. největší jeskynní systém v Evropě. 
Jsou to POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, jedny z nejkrásnějších na světě a jediné na 
světě, ve kterých je zavedena železnice. Prohlídka jeskyní začíná jízdou 
podzemním vláčkem. Asi po 2 km kochání se krásnou jeskynní výzdobou 
vystoupíte z vláčku a vydáte se pěšky na 1 km dlouhý okruh nejkrásnější částí 
celého podzemí. Prohlédnete si vzájemně propojené síně zdobené vápencovými 
útvary a krápníky nejrůznějších tvarů, velikostí a barev od bílé, po okrovou až 
červenou. Fantastická podívaná! Cesta zpět je opět vláčkem. Poté se vydáte do 
fascinujícího KAŇONU SMARAGDOVÉ ŘEKY SOČA a doprovázeni scenériemi 
horských vrcholů NP Triglav dojedete až do kouzelného Kobaridu. KOBARID se 
pyšní ojedinělým Muzeem 1. sv. války, ve kterém mají své místo i Čechoslováci, 
unikátní italskou kostnicí, která se jako mohutná pevnost vypíná vysoko nad 
městem. Vydat se můžete k nedalekému VODOPÁDU KOZJAK nebo zažít 
RAFTING na vodách KRASOVÉ ŘEKY SOČA. Budete nadšeni!
4. den: Příjezd do ČR ráno kolem 5:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem, 4× hotel, 4× snídaně, 4× večeře, neomezené 
vstupné do Termarisu, odborný průvodce CK.
3. osoba do 15 let 7.490 Kč/cena pobytu
pobytová taxa: 2,50 EUR/os./den • registrační taxa: 1 EUR/os./zájezd
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

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

Kód zájezdu: 994031 CENA
1/2 3. osoba 1/1

27.10. - 31.10. 9. 290,- Kč 8. 590,- Kč 10. 990,- Kč

HistrionHistrionTermarisTermaris

Predjamski gradPredjamski gradKoperKoper

1. den: Noční přejezd přes SRN a Rakousko do Slovinska.
2. den: Dopoledne příjezd do PORTOROŽE. Uložení zavazadel v hotelu.
RELAX v MOŘSKÉM VODNÍM SVĚTĚ TERMARIS, který se nachází v hotelu 
Histrion nebo volný program. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani poznáte nejkrásnější město slovinského pobřeží PIRAN. 
Leží na ostrém výběžku do moře. Návštěvníky ohromují honosné histo-
rické domy stavěné po vzoru italských Benátek, jakobínský klášter, výhle-
dy z městských hradeb a těší místní obchody a kavárny. Dalším krásným 
přímořským městečkem, kam z Piranu poplujete LODÍ, je IZOLA. Proj-
dete se úzkými křivolakými uličkami s barevnými domky, v restauraci 
v přístavu můžete ochutnat středomořské speciality za výhodné ceny. 
Návrat do hotelu. Relax v Termarisu. Večeře.
4. den: Po snídani si prohlédnete pohádkový hrad ve skále PREDJAMSKI 
HRAD. Tento nedobytný klenot středověku je největším jeskynním hradem 
na světě. Jeho výjimečnost ho řadí mezi 10 fascinujících hradů světa. Od-
poledne navštívíte KOPER, historické město s benátským šarmem, zajímavý-
mi pamětihodnostmi a příjemnými pobřežními kavárnami. Slovinský kras je 
největší vinařskou oblastí v zemi, která plodí nejlepší slovinská červená vína 
místní prastaré odrůdy Refošk. V rodinném VINAŘSTVÍ ochutnáte lahodná 
vína i vyhlášený krašský pršut a sýry. Návrat do hotelu. 
5. den: Ráno navštívíte HŘEBČÍN LIPICA proslavený chovem vzácných bílých  
koní lipicánů již od 16. století. Těšit se můžete na výběh koní na pastviny i pro-
hlídku areálu. Poté zažijete magickou atmosféru opevněného románského kostela 
s překrásnou freskovou výzdobou v HRASTOVLJE (UNESCO). Je situovaný na 
kopci mezi vinicemi a nabízí zajímavé výhledy do krajiny. Návrat do hotelu, relax. 
6. den: Snídaně. Dopoledne odjezd zpět do ČR. Předpokládaný návrat domů 
cca 21:00 – 22:00 hod.                 Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
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Maďarsko je zajímavá a zážitková země. Poznejte kraj vinic, ze kte-
rých pochází bílé Tokajské a červené Bikavér, kde víno a termální 
voda teče plným proudem, kde v pusztách nedaleko měst s cennými 
pamětihodnostmi temperamentní Maďaři cvičí polodivoké koně.

Hortobágy 6 dní

MAGICKÉ MAĎARSKOMAGICKÉ MAĎARSKO

Kód zájezdu: 991151
1/2 3.osoba 1/1

23.09. - 29.09. 12. 490,- Kč 14. 990,- Kč

CENA

12. 990,- Kč

doprava autobusem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× večeře, vstupné 
do hotelového wellness centra, župan, klimatizace, WI-FI, 
odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 90 EUR
trasa C, PS1 (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Odjezd z ČR do Maďarska cca 23:00 – 24:00 hod.
2. den: Cestou se zastavíte u elegantního barokního ZÁMKU GÖDÖLLÖ, který 
si oblíbila císařovna Sissi. Odpoledne příjezd do maďarského lázeňského a his-
torického města EGER. Ubytování ve wellness hotelu. Relaxace v termálních 
lázních nebo prohlídka barokního Egeru s mohutnou hradní pevností, která 
chránila město proti nájezdům Tatarů, klasicistní bazilikou, 2. největší v Maďar-
sku a minaretem, jež je připomínkou turecké nadvlády v Evropě. Pod hradem je 
možné navštívit kasemata, labyrint chodeb vytesaných do skály. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do MISKOLCE. Prohlédnete si mohutnou zříceninu 
HRADU DIÓSGYÖR. V severozápadní věži, která funguje jako rozhledna, je 
umístěna zajímavá sbírka zbraní středověké Evropy. V centrum Miškolce bude 
volný čas (nákupy, oběd). Umění maďarské přírody vyvrcholí v Egerszalöku, 
jehož termální voda vytvořila SOLNÝ KOPEC připomínající TURECKÉ PAMUK-
KALE, který je součástí termálních lázní, do kterých z Miškolce vyjedete. 
Připravena je procházka k solnému kopci a také možnost koupání v tamních 
lázních. Návrat do Egeru. Volný program. Večeře. Nocleh.
4. den: Přes 2. největší jezero Tisza přejedete do oblasti největšího a nejstaršího 
maďarského NP HORTOBÁGY. Zažijete zde typickou maďarskou step „pusztu“. 
Během projížďky s koňským povozem uvidíte stepní šedý skot s obrovskými rohy 
a vodní buvoly volně se pohybující nedotčenou krajinou, jejíž kolorit dotvářejí 
typické vahadlové studny. Čikoši, jak se říká místním honákům dobytka ve 
specifických modrých krojích, předvedou své umění jízdy na koních včetně 
práce s bičem. Příjemný den zakončíte ochutnávkou nefalšovaných maďarských 
specialit domácí výroby v historické Csárdě, jedné z původních starobylých 
restaurací postavené na konci 18. století. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Připravena je komentovaná prohlídka STÁTNÍHO HŘEBČÍNU 
LIPICÁNŮ v Szilvásváradu s chovnou stanicí modrookých bílých hřebců. Dnes 
tu žije asi 200 koní. Návštěvníci si prohlédnou nejen stáje, ale v kočárech 
tažených bílými lipicány dojedou až na pastviny, kde si budou moci koně 
pohladit a vyfotografovat se s nimi. Poté bude následovat rekreační turistika 
údolím potoka Szalajka k ZÁVOJOVÉMU VODOPÁDU, který padá v několika 
terasách a patří mezi nejfotografovanější místa v Maďarsku. Po večeři poznáte 
vyhlášenou část Egeru s romantickým názvem „ÚDOLÍ KRÁSNÉ ŽENY“ 
s bezpočtem typických vinných sklípků. V jednom z nich je připravena 
DEGUSTACE VÍN a následný program s pravou cikánskou kapelou. Možnost 
výhodného nákupu vín přímo od vinaře. Nocleh.
6. den: Celý den zůstanete v EGERU, abyste si užívali relax v termálech nebo 
hotelovém wellness centru i překrásné město. Večeře. Nocleh.
7. den: Po snídani odjezd domů se zastávkou v BUDAPEŠŤSKÉ VELKÉ TRŽNI-
CI, která je pokladnicí maďarských gastronomických specialit s možností náku-
pu různých druhů mleté papriky či maďarských uzenin. Návrat domů před 
půlnocí.    Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Gödöllö – zámek Sissi

BUDAPEŠŤ, KRÁSKA NA DUNAJIBUDAPEŠŤ, KRÁSKA NA DUNAJI

4 dny

LipicániEgerszalök

Poznejte velkolepou maďarskou metropoli, jedno z nejkrásnějších 
míst světového kulturního dědictví. Jako jediná metropole na světě 
má na 100 činných termálních zřídel a pramenů. Mohutný Dunaj 
dává nebývalý šarm nejen Budapešti, ale i okolním městům.

1. den: Pozdě večer odjezd z ČR do Maďarska.
2. den: Malá okružní jízda BUDAPEŠTÍ, nás dovede na HRADNÍ VRCH, odkud 
je nádherný výhled na celou metropoli. Naší pozornosti neujde MATYÁŠŮV 

CHRÁM, více než 700 let staré korunovační sídlo uherských králů, 
impozantní RYBÁŘSKÁ BAŠTA a KRÁLOVSKÝ PALÁC. V poledne se 
přesuneme na známou třídu Váci s historickou CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ. Její 
atmosféra je okouzlující! V pestrém víru barev a vůní tu najdete snad vše 
včetně dobrého jídla. Navštívíte 3. nejvyšší stavbu v Maďarsku a největší 
budapešťský chrám BAZILIKU SV. ŠTĚPÁNA. Z ochozu její barokní 
kupole jsou překrásné výhledy na Pešť. Nejimpozantnější a nejobdivova-
nější budovou je v Budapešti PARLAMENT neboli Országház. Je to pozo-
ruhodná mohutná stavba ve zvláštním neogotickém stylu. Patří k největ-
ším a nejkrásnějším stavbám svého druhu na světě. Pod impozantní neo-
renesanční kupolí se rozkládá Kupolová síň, v níž jsou uloženy MAĎAR-
SKÉ KORUNOVANČNÍ KLENOTY včetně proslulé svatoštěpánské koruny. 
Volný program na nábřeží a centru metropole. Odjezd do hotelu. Večeře. 
Volný program.
3. den: Po snídani odjedeme navštívit starobylý VISEGRAD s hradem 
posazeným na skalnatém ostrohu, odkud více než 100 let vládli uherští 

králové a ze kterého se otevírají NEJKRÁSNĚJŠÍ PANORAMATA na dunajský 
ohyb. Z Visegradu se můžete plavit PŘÍVOZEM na druhý břeh do NAGY-
MAROS poznat tak původně zamýšlenou maďarskou část vodního díla Gabči-
kovo. Po poledni se vrátíme do Budapešti, abyste mohli RELAXOVAT v nád-
herných neobarokních SZÉCHENYIHO LÁZNÍCH s 15 bazény a vodou o teplo-
tě 30–38 °C nebo si udělali vlastní program. Večer je připravena ZÁŽITKOVÁ 
VEČERNÍ PLAVBA PO DUNAJI. Nocleh.
4. den: Po snídani přejedeme do centra Budapešti. Připravena je procházka 
po nábřeží, nákupy nebo se můžete potěšit návštěvou MUZEA či některé 
z budapešťských GALERIÍ. Kolem poledne odjezd zpět do ČR. Návrat domů cca 
21:00 – 22:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně, odb. průvodce CK.
večeře 390 Kč/os./den
pobytová taxa 2,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
trasa G (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 991210 CENA
1/2 1/3 1/1

05.04. - 08.04. 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč5. 990,- Kč
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LONDÝN PLNÝ ZÁŽITKŮ 
A KOUZEL

LONDÝN PLNÝ ZÁŽITKŮ 
A KOUZEL

Londýn je stále obdivovaným sídlem králů a královen jedné z nejvý-
znamnějších monarchií v dějinách. Prožijte s námi jeho fascinující 
historické příběhy i atmosféru úžasné moderní architektury, ve které 
Vás Škola čar a kouzel v Bradavicích přenese do okouzlujícího světa 
Harryho Pottera a jeho přátel. 

Tower Bridge

5 dní

doprava autobusem, 2× hotel, 2× angl. snídaně, odb. průvodce CK.
Harry Potter Studio 1.550 Kč
pobytová taxa 2 GBP
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 GBP
trasa B (viz str. 4)

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

Kód zájezdu: 992503
1/2 3. osoba 1/1

25.07. - 29.07. 9. 490,- Kč 8. 790,- Kč

CENA

10. 990,- Kč

Udělejte radost Vašim dětem, potěšíte i sami sebe! Zveme Vás do vel-
kého světa pohádek, fantazie, nekonečného dobrodružství a nezapo-
menutelných zážitků.

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

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 993701 CENA
1/2 do 11 let 3. osoba

jako 3. os. nebo 4. os.

24.08. - 27.08. 8. 490,- Kč 7. 990,- Kč 8. 290,- Kč

DISNEYLAND A PAŘÍŽDISNEYLAND A PAŘÍŽ

1. den: Vpodvečer odjezd z ČR přes SRN do Francie.
2. den: Celodenní návštěva Paříže. PAŘÍŽ patří mezi nejnavštěvovanější světová 
města. Náš program je přizpůsoben dětem a obsahuje nejkrásnější místa s nej-
více zážitky a zajímavostmi jako: Eiffelova věž, projížďka lodí po Seině, ze které 
pohodlně poznáte mnoho pařížských pamětihodností, středověká latinská čtvrť 
s úzkými uličkami plnými obchůdků, kaváren a restaurací, mekka pouličních 
umělců Montmartre s bílou bazilikou Sacré Coeur, slavná Elysejská pole s Vítěz-
ným obloukem apod. Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Dokonalé atrakce, jedinečná zábava, nezapomenutelné zážitky! To je 
celodenní návštěva zábavního parku DISNEYLAND, která vždy nadchne návš-
těvníky v každém věku. Potřást rukou si tu můžete s živými postavičkami 
W. Disneye. Na pár let si zaletíte raketou do kosmu, westernovým vláčkem pak 
na Západ mezi indiány, na loďkách se projedete mezi piráty z Karibiku, 
vyzkoušíte adrenalinové horské dráhy nebo svůj čas strávíte v Zemi pohádek. 
V rámci vstupného využijete nesčetné množství atrakcí. V celé areálu je 
dostatek příležitostí k občerstvení i k nákupům skvělých suvenýrů nebo oblečení 
zn. Disney. Těšit se můžete na fantastický večerní program, po kterém bude 
následovat odjezd zpět domů.
4. den: Dopoledne návrat zpět do ČR. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Francie.
2. den: Přeprava přes kanál La Manche do Velké Británie. Návštěvu LONDÝNA 
zahájíte v části GREENWICH, ve které zažijete Královskou observatoř s nultým 
poledníkem, námořní muzeum, slavnou plachetnici Cutty Sark či tunel pod 
Temží pro pěší. Odtud poplujete LODÍ do centra Londýna, kde bude příležitost 
poznat nejdůležitější pamětihodnosti a zajímavosti jako např.: obří vyhlídkové 

kolo London Eye, Westminsterské opatství, Parlament, projít se po White-
hall, třídě ministerstev a vládních úřadů a nahlédnout do slavné Downing 
Street s domem č. 10, ve kterém sídlí premiér, sídlo královské rodiny 
Buckinghamský palác nebo navštívit nádherné akvárium See Life s živo-
čichy z moří celého světa. Nocleh v Londýně.
3. den: Po snídani si můžete zvolit vlastní program v Londýně nebo 
absolvovat fakultativní výlet do STUDIÍ HARRY POTTER Warner Bros 
Studio. Čekají Vás jedinečné zážitky! Odhalíte zákulisí tajemství filmové 
magie, zjistíte, jak byly na plátně oživeny knihy J. K. Rowlingové pomocí 
speciálních efektů a animatroniky, prohlédnete si výlohu obchodu s hůl-
kami Ollivandera. Hagridův slavný motocykl, Harryho koště Nimbus 
2000, čarodějnické banky skřetů Gringottových, uvidíte Bradavický hrad, 
Velkou síň, prozkoumáte Brumbálovu pracovnu, učebnu lektvarů 
profesora Snapea nebo se projdete Příčnou uličkou. Je toho tolik! Letošní 
letní novinkou je expozice věnovaná „objevování Bradavic“, která Vás 

vrátí v čase, abyste s Harrym prožívali čas od jeho prvního přijímacího 
dopisu až po zařazení do Nebelvíru, první kouzla, lekce famfrpálu atd. Odpo-
ledne je připravena návštěva oficiálního sídla královské rodiny. Majestátní 
WINDSOR je největším obydleným hradem na světě. Návrat do Londýna, volný 
program. Nocleh.
4. den: Po snídani 2. část prohlídky LONDÝNA: skvělé Museum Sherlocka Hol-
mese, historické nádraží King´s Cross s nástupištěm 9 a 3/4, původní královská 
rezidence pevnost Tower s proslulou zbrojnicí a klenotnicí s vystavenými 
korunovačními klenoty, most Tower Bridge, křižník Belfast, 
mrakodrap „Střep“ The Shard s vyhlídkou i tradiční výhodné 
nákupy na Oxford Street. Vpodvečer odjezd z Londýna. 
5. den: Návrat zpět do ČR po poledni. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

4 dny

Eiffelova věž

Sacré Coeur



LEGOLAND 
V BAVORSKU

LEGOLAND 
V BAVORSKU

1 den

ZOO SCHÖNBRUNN VÍDEŇ 
& VZÁCNÉ PANDY

ZOO SCHÖNBRUNN VÍDEŇ 
& VZÁCNÉ PANDY

1 den

doprava autobusem,
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 14–30 EUR
trasa C 

 odb. průvodce CK.

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

1 den

doprava autobusem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 9–20 EUR
trasa B 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

doprava autobusem,
landu, technický průvodce CK.
trasa A 

 vstupné do Lego-

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

ODJEZDY:

Zábavní park Legoland zaujímá plochu cca 44 ha, 
na kterou by se vešlo 26 fotbalových hřišť! Čeká 
zde na Vás více než 50 atrakcí, rozdělených do 8 

tematických celků. V ZEMI DOBRODRUŽSTVÍ se 
vydejte divokou džunglí po stopách pirátů z Kari-
biku, na kanoi do deštného pralesa, kde Vám 
společnost budou dělat masožravé rostliny a dino-
sauři. Je tu také skluzavka vysoká 12 m – vodopád, 
který budí respekt i mezi dospělými. Zařádit si 
můžete na vodních skútrech nebo nejrůznějších 
horských drahách. Máte-li rádi zvířata, navštivte 

SAFARI. Během jízdy v jeepech uvidíte více než 
90 zvířat v životní velikosti. Potkáte gorily, žirafy, 
slony, lvy i krokodýly. Expresní vláček Vás doveze 

do srdce Legolandu, kterým je MINILAND, který 
ukazuje svět v měřítku 1 : 20. Prohlédnout si může-
te např. Berlín, Švýcarsko, Holandsko, italské Be-
nátky atd.

Součástí Legolandu je i svět inspirovaný HVĚZD-

NÝMI VÁLKAMI a úžasný PODMOŘSKÝ SVĚT. 
V obřích akváriích plave více než 2000 barevných 
ryb z celého světa včetně živých žraloků a najdete 
tu i potopené bájné město Atlantis. Určitě se 
podívejte do továrny LEGO, kde se budou vyrábět 
LEGO kostičky přímo před Vašimi zraky. Jedině 
tady, v největším LEGO obchodě na světě, seženete 
značkové LEGO oblečení, originální stavebnice 
apod. V celém areálu je dostatek restaurací a kio-
sků k Vašemu občerstvení. Návrat domů v pozd-
ních večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

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

Kód zájezdu: 994211, 994212
CENA do 3 let 3 – 16 let

05.08. 2. 590,- Kč 1. 290,- Kč 2. 390,- Kč
28.09. 2. 590,- Kč 1. 290,- Kč 2. 390,- Kč

ZOO NORIMBERK
& DELFINÁRIUM

ZOO NORIMBERK
& DELFINÁRIUM

Delfín je obdivovaný inteligentní tvor. Doká-
že neuvěřitelné věci. Většina vědců delfíny 
považuje za stejně chytré jako lidi. Nenechte 
si ujít příjemný výlet do norimberské říše 
zvířat, která se stala domovem více než 
3 000 zvířat a vodních živočichů z celého 
světa včetně milovaných delfínů!

© Zoo Nürnberg

Norimberk

Ráno kolem cca 6. hodiny odjezd z ČR do neda-
lekého Norimberku v SRN k celodenní návštěvě 
ZOO NORIMBERK, které zaujímá plochu cca 70 
ha. Venkovní prohlídky absolvujete příjemnou 
cestou částečně lesem a mezi skalisky. Uvidíte lvy, 
gorily, nosorožce, žirafy, pandy červené, tučňáky, 
lední medvědy a další zvířata ze všech koutů světa. 
Zajímavý je tropický pavilon s deštným pralesem.
Největším lákadlem norimberské ZOO je však 
DELFINÁRIUM a největší německá DELFÍNÍ LAGU-
NA vytvořená ze šesti propojených jezer pod širým 
nebem. 3× denně probíhá DELFÍNÍ SHOW, kterou 
vždy s nadšením sledují malí i velcí diváci. Součástí 
programu s delfíny je také SHOW S LACHTANY. 
Program s delfíny se nedoplácí, je obsažený v ceně 
vstupenky do ZOO!
Po návštěvě ZOO přejedeme na krátkou návštěvu 
starobylého centra s hradem. Můžete absolvovat 
krátkou komentovanou prohlídku s průvodcem, 
nebo si odpočinout v cukrárně u zmrzlinového po-
háru nebo nad šálkem kávy s norimberským per-
níčkem. Návrat domů kolem cca 19:30 – 21:00 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Panda velkáPanda velká

Schönbrunn

Lední medvěd

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

V časných ranních hodinách odjezd do 
Rakouska. Před polednem příjezd do VÍDNĚ. 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ve Vídni je 
nejstarší a zároveň nejmodernější zoologic-
kou zahradou na světě. Založil ji manžel 
Marie Terezie Fr. Štěpán Lotrinský. Představí 
Vám asi 700 druhů zvířat ze všech kontinentů 
světa. Velkým lákadlem vídeňské ZOO jsou 
vzácní medvídci PANDY VELKÉ a SVĚT LED-
NÍCH MEDVĚDŮ, které tu můžete za sklem 
sledovat při plavání pod vodou. Zážitkové 
jsou EXPOZICE, kam VSTUPUJETE PŘÍMO 
MEZI ZVÍŘATA. Velkému zájmu se těší např. 
OBROVSKÝ SKLENÍK s expozicí PRALESA, 
kde se můžete pohybovat v jednotlivých výš-
kových úrovních lesa mezi létajícími ptáky a sle-
dovat volně se pohybující opičky. V dalších pod-
lažích jsou velká akvária, která nabízejí skvělou 
podívanou na KORÁLOVÉ ÚTESY, BAREVNÉ DRU-
HY EXOTICKÝCH RYB, murény apod. Vídeňská 
ZOO Vás přenese také do pravé DŽUNGLE, na 
POUŠŤ nebo do POLÁRNÍHO SVĚTA tučňáků 
a tuleňů. Protože vídeňská ZOO sídlí hned vedle 
císařského ZÁMKU SCHÖNBRUNN, naskytne se 
Vám příležitost prohlédnout si jeho císařské 
komnaty nebo se projít v upravených zahradách 
s labyrinty. V pozdním odpoledni odjezd zpět do 
ČR. Návrat domů cca 22:30 – 23:30 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 
CENA dítě do 13 let

24.06. 1. 390,- Kč

991685

1. 190,- Kč

Kód zájezdu: 
CENA dítě do 6 let

15.07. 1. 790,- Kč 1. 690,- Kč

992305
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Solný důl v AltausseeSolný důl v Altaussee

poznávací zájezdy

Sousedící Sasko je pro více než tisíc zámků, 
hradů a zahrad nazýváno „Zemí zámků“. V pro-
gramu poznáte „saské barokní perly“ bývalého 
kurfiřtského a královského rodu Wettinů. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY 
A ZAHRADY V SASKU

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY 
A ZAHRADY V SASKU

Překrásná alpská jezera, vysoké štíty Alp, kraj 
plný zdravých lesů a výstavních vesniček, to 
je Štýrsko, nejzelenější spolková země Ra-
kouska, v jehož horách nacisté ukryli zlato 
a světová umělecká díla. 

V brzkých ranních hodinách odjezd do alpského 

městečka ALTAUSSEE, kde se nachází největší AK-

TIVNÍ SOLNÝ DŮL v RAKOUSKU. Během 2. svě-

tové války v dolu nacisté ukrývali více než 30.000 

uměleckých skvostů nepředstavitelné hodnoty z ce-

lé Evropy včetně českého vyšebrodského oltáře. Na 

konci války chtěli umělecká díla zničit. V tom jim 

však zabránili místní horníci. Oblečení do havíř-

ských mundúrů se vydáte na prohlídkovou trasu, 

která vede 700 m směrem do nitra solné hory. 

Prohlédnete si podzemní kapli sv. Barbory, SKLOU-

ZNETE SE PO HAVÍŘSKÝCH SKLUZAVKÁCH 

a vydáte se k PODZEMNÍMU SOLNÉMU JEZERU, 

kde je připravena velká MULTIMEDÁLNÍ SHOW, 

při které se dozvíte zajímavosti o soli a její těžbě.

Nezapomenutelný zážitek slibuje TŘÍJEZERNÍ 

PLAVBA, trvající asi 2,5 hodiny. Začíná na jezeře 

GRUNDLSEE, z jehož údolí vystupují strmé stěny 

vápencového pohoří TOTES GEBIRGE (česky 

MRTVÉ HORY). V obci Gössl vystoupíte z lodi a po 

cca 20 minutách dojdete nádhernou přírodní rezer-

vací k tajemnému jezeru TOPLITZSEE, v němž byla 

umístěná POKUSNÁ STANICE NĚMECKÉHO 

VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA. Dozvíte se zajíma-

vosti o německé operaci „Bernard“. Jezero je také 

zvláštní pro svoje dvě vrstvy vody. Spodní voda je 

slaná a vrchních 20 m tvoří sladká voda. Odtud Vás 

loď převeze kolem dvou romantických VODOPÁ-

DŮ valících se po strmých stěnách Mrtvých hor až 

na třetí jezero KAMMERSEE, které je dostupné 

pouze z lodi. V případě volného času bude zastáv-

ka v BAD AUSSEE, půvabném horském městečku 

s mostem ve tvaru loga firmy Mercedes. Návrat do 

ČR v pozdních večerních hodinách. 

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Tříjezerní plavbaTříjezerní plavba

Kód zájezdu: 
CENA

13.08. 1. 990,- Kč

991655

doprava autobusem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 45 EUR
trasa A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 
CENA

10.06. 1. 590,- Kč

991169

doprava autobusem, odb. průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 25 EUR
trasa G (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Ráno kolem 4:00 – 5:00 hod. Odjezd do SRN. Do-
poledne si prohlédnete ZÁMEK WEESENSTEIN. 
Atraktivní poloha nad řekou Muglitz, skvostné inte-
riéry, které si můžete prohlédnout, a pečlivě upra-
vené francouzské zahrady jej řadí mezi nejkrásnější 
saské zámky. Pouhých cca 10 km je odtud vzdálena 
další barokní perla Saska. Navštívíte zrekonstruova-
né BAROKNÍ ZAHRADY ZÁMKU GROSSSEDLITZ, 
které jsou v současnosti doslova uměleckým dílem 
německé zahradní architektury. Byly projektovány 
podle vzoru slavných francouzských zahrad ve 
Versailles.

Kongresová hala
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TŘÍJEZERNÍ PLAVBA 
A ZLATÝ SOLNÝ DŮL 
TŘÍJEZERNÍ PLAVBA 
A ZLATÝ SOLNÝ DŮL 

SVĚTOVÁ HISTORIE V RÁJI 
BERCHTESGADENSKÝCH ALP

SVĚTOVÁ HISTORIE V RÁJI 
BERCHTESGADENSKÝCH ALP
1 den

doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa A (viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991701
CENA dítě do 12 let

10.06. 1. 790,- Kč 1. 690,- Kč

Orlí hnízdo

Palírna v Grasslu nabízí bohatou degustaciPalírna v Grasslu nabízí bohatou degustaci

Vydejte se s námi do jednoho z nejkrásněj-
ších národních parků Evropy Berchtesgaden, 
který chrání pověstné „Orlí hnízdo“. Poznáte 
fascinující přírodní scenérie i architektonické 
skvosty. Ochutnáte hořcovou pálenku a vý-
borné likéry a dozvíte se mnoho zajímavostí 
z německé historie.

U brány Berchtesgadenských Alp je pro Vás připra-
vena OCHUTNÁVKA HOŘCOVÉ PÁLENKY A LIKÉ-
RŮ. Při exkurzi v nejstarší bavorské palírně se 
seznámíte s tradičním postupem výroby i získává-
ním vzácného hořce. Vozíte-li rádi dárky svým 
blízkým, v prodejně palírny jistě dobře vyberete. 
Program dále povede po VYSOKOHORSKÉ VY-
HLÍDKOVÉ SILNICI Rossfeldhöhenringstrasse, která 
vystupuje až do výše 1.600 m. Z vyhlídkové trasy se 
Vám otevřou fascinující pohledy do údolí Berchtes-
gadenských Alp: na horu Kehlstein s Orlím hníz-
dem, město Salcburk a při dobré viditelnosti až na 
štíty pohoří Dachstein.
Hlavním bodem celého programu je výjezd k Hit-
lerovu ORLÍMU HNÍZDU. Pevnost se nachází na 
vrcholku hory Kehlstein ve výšce 1.837 m. K Orlímu 
hnízdu, které dostal A. Hitler jako dar ke svým 
50. narozeninám, se dostanete speciálně uprave-
nými horskými mikrobusy po 6 km dlouhé vysoko-
horské silnici s 5 tunely. Posledních 124 m trasy je 
nutné překonat vysokorychlostními výtahy zabudo-
vanými přímo ve skále. Orlí hnízdo je skutečnou 
raritou pro všechny zájemce o historii, architekturu 
i přírodu. Z jeho terasy je fascinující pohled na 
alpské velikány a při jasném počasí údajně dohléd-
nete až na dno Královského jezera Königsee. V pří-
padě volného času navštívíte alpské městečko 
BERCHSTESGADEN, ve kterém Vás seznámíme s pří-
běhy mnoha domů, jejichž obyvateli byli přední 
představitelé 3. říše.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.Tato překrásná terasovitá zahrada na ploše cca 12 ha 

představí 2 oranžérie s exotickými rostlinami včetně 
cca 150 pomerančovníků, zhruba 60 soch, rozma-
nité fontány, barevné květinové záhony. Nakonec 
Vás okouzlí PIRNA. Nádherné historické město s ar-
kádovými domy s nádvořími, arkýři, štíty a výklenky 
k posezení v příjemných kavárnách. Ukážeme Vám 
kostel P. Marie s dechberoucími klenbami, Tržní 
náměstí se zdobenými štítovými domy. Z Pirny bude 
následovat odjezd zpět do ČR. Návrat domů cca 
21:00 – 22:30 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena. 

Grosssedlitz

1 den 1 den

Pirna
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KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 
PO DUNAJI

KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 
PO DUNAJI

1 den

doprava autobusem,
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa A 

 

(viz str. 4)

plavba Pasov–Linec, Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Regensburg © Donauschiffahrt Wurm+Köck

Walhalla

© Donauschiffahrt Wurm+Köck© Donauschiffahrt Wurm+Köck

1 den

Ojedinělá plavba plná zážitků a fascinující 
nádhery křišťálů od Swarovského.

Odjezd mezi 06:00 – 08:00 hod. Ráno navštíví-

me WALHALLU, honosný mramorový chrám, 

který leží vysoko nad Dunajem. Walhalla byla 

postavena podle vzoru řeckého Pantheonu jako 

památník významných Germánů v Evropě. 

Najdeme v něm téměř 200 bust nebo pamětních 

desek slavných německy mluvících lidí od 

konce starověku. Jsou to válečníci, světci, vědci 

a umělci jako např. francký král Chlodvík, 

Mikuláš Koperník, Peter Paul Rubens či Albert 

Einstein. Z plošiny památníku jsou překrásné 

výhledy do romantického údolí Dunaje. 

REGENSBURG neboli ŘEZNO je neuvěřitelně 

krásné město (UNESCO). Jeho neopakovatelnou 

atmosféru budeme zažívat na každém kroku. 

Uvidíme mnoho historických budov včetně 

pověstného Kamenného mostu z poč. 12. století, 

podle nějž se stavěl Karlův most v Praze nebo 

známé mosty ve francouzském Avignonu či 

Londýně. Navštívit můžeme komplex knížecího 

zámků rodu Thurn-Taxisů, které patří k těm 

nejkrásnějším na světě. Čas zbude i na posezení 

v některé ze zdejších kaváren nebo na bavor-

skou specialitu v tradiční hospůdce. Jedinečný 

zážitek slibuje PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 

z Regensburgu k Walhalle a zpět. Připraveny 

jsou moderní luxusní lodě Křišťálová královna 

nebo Křišťálová princezna, na jejichž výzdobu 

byl použit 1 milion drahokamů a polo-

drahokamů od světově proslulého výrobce 

křišťálu Swarovski. Tančící křišťálové lustry, 

přetvářející prostor ve smyslnou symfonii kapek, 

otevřené terasy připomínající zámecké zahrady, 

schodiště ve tvaru harfy, sály prezentující svět 

vodních panen, mytických bytostí a ryb, dech 

tající křišťálový labyrint, křišťálové bary nebo 

drahé toalety, zařízené ve zlatém a stříbrném 

tónu. To je malý výčet lodního luxusu, který si 

budeme užívat během dvouhodinové plavby. 

Návrat domů mezi 19:00 – 21:00 hod.

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

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

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Druhá největší evropská řeka Dunaj protéká 
asi 350 km územím sousedního Rakouska. 
V historickém městě Pasov se stéká s řekami 
Inn a Ilz (Jilec) a odtud v plné síle pokračuje 
nejrozmanitějším rakouským krajem Horní 
Rakousko až do Černého moře. My jsme pro 
Vás připravili zážitkovou plavbu jeho nej-
úžasnější částí, Schlögenským meandrem, 
na trase Pasov–Linec.

Ráno odjezd kolem 5. hodiny do německého 
PASOVA. V Pasově zaměníte autobus za výletní 
LOĎ, na jejíž palubě absolvujete jednu z NEJ-
KRÁSNĚJŠÍCH PLAVEB PO DUNAJI. Poplujete 
kouzelným údolím Dunaje s nádhernými přírod-
ními scenériemi a můžete obdivovat malebná 
městečka, kláštery a hrady. Poplujete kolem 
Krempelsteinu, budete míjet cisterciácký 
klášter Engelszell, jediný trapistický klášter 
v Rakousku, hrad Rannaridl, zámek Neu-
haus nebo klášter Wilhering s nejkrásněj-
ším rakouským rokokovým kostelem. Nej-
očekávanějším místem v této pětihodinové 
plavbě je SCHLÖGENSKÁ SMYČKA, kde 
se Dunaj doslova zarývá do žulového pod-
loží Českého masivu, který jej nutí ke 
dvěma prudkým změnám směru. Dunaj se 
zde otáčí o celých 180° a vrací se 4 km 
zpět. Cílem plavby je metropole Horního 
Rakouska LINEC. Toto kulturní město je 
plné historických památek, z nichž nejob-
divovanější je pro gotický styl a překrásná 
vitrážová okna katedrála Mariánský dóm. Pří-
jemné uličky jsou posety cukrárnami s vyhláše-
nými lineckými koláčky. Turisty je oblíbená vy-
hlídková městská hora Pöstlingberg, kam je mož-
né přejet elektrickou úzkorozchodnou dráhou. 
Návrat domů ve večerních hodinách. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Schlögenská smyčka

Z PASOVA DO LINCE 
PO PROUDU DUNAJE
Z PASOVA DO LINCE 

PO PROUDU DUNAJE

Kód zájezdu: 
CENA do 6 let 6 – 13 let

28.09. 2. 290,- Kč 1. 390,- Kč

993521

1. 990,- Kč
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Navštivte s námi bavorský Pasov, barokní 
skvost s atraktivní polohou na soutoku Duna-
je, Innu a Ilzu. Vaše zážitky budou umocněny 
plavbou luxusní lodí vyzdobenou křišťály 
firmy Swarovski. 

HISTORICKÝ PASOV A PLAVBA KŘIŠ-
ŤÁLOVOU LODÍ PŘES SOUTOK 3 ŘEK
HISTORICKÝ PASOV A PLAVBA KŘIŠ-
ŤÁLOVOU LODÍ PŘES SOUTOK 3 ŘEK
1 den Pasov

PASOV má nezapomenutelné kouzlo v každém 

ročním období. My jsme pro Vás vybrali jarní 

termín. Návštěvu města, ležícího na soutoku 3 ba-

vorských řek, zahájíte PROCHÁZKOU HISTO-

RICKÝM CENTREM, při které si budete moci pro-

hlédnout většinu významných pasovských sta-

vebních památek včetně DÓMU SV. ŠTĚPÁNA, 

kde jsou umístěné největší chrámové varhany na 

světě. Jejich nádherný zvuk můžete zažít při půl-

hodinovém VARHANNÍM KONCERTĚ. V histo-

rické radnici, v jejíž věži je osazena ZVONKO-

HRA, sídlí unikátní MUZEUM SKLA s bohatými 

kolekcemi od baroka až po modernu. Doporuču-

jeme prohlídku. Sám Napoleon Bonaparte o his-

torickém jádru Pasova prohlásil, že krásnější 

město v Německu nespatřil. Úžasným zážitkem 

bude odpolední PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ, 

která je exkluzivně osázena pravými křišťály fir-

my Swarovski. Interiéry jsou luxusní! Zažijete fas-

cinující vodní svět mořské panny Isy, Neptunovo 

království, vodní divadlo a dokonce křišťálové 

vodní hry! Je na co se těšit! Loď vyplouvá z cen-

tra Pasova malebnou krajinou směrem na Kasten, 

Obernzell a po dvouhodinové plavbě se vrací 

PŘES SOUTOK DUNAJE, INNU A ILZU zpět do 

Pasova. Návrat domů mezi 20:00 – 21:30 hod.

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

doprava autobusem,
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A 

 plavba křišťálovou lodí, 

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991191
CENA do 6 let 6 – 13 let

03.06. 1. 890,- Kč 1. 290,- Kč 1. 690,- Kč

Křišťálová loďKřišťálová loď

Kód zájezdu: 
CENA do 6 let dítě do 13 let

29.04. 1. 690,- Kč 1. 190,- Kč

993531

1. 590,- Kč

Linec



ZUGSPITZE, KRÁLOVNA 
NĚMECKÝCH HOR

ZUGSPITZE, KRÁLOVNA 
NĚMECKÝCH HOR

1 den

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

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991671
CENA dítě do 15 let

12.08. 1. 890,- Kč 1. 690,- Kč

PLAVBA PO DUNAJI 
ÚDOLÍM WACHAU (UNESCO)

PLAVBA PO DUNAJI 
ÚDOLÍM WACHAU (UNESCO)

Rakouské ÚDOLÍ WACHAU, to je zázrak 
rakouské přírody! Strmé terasovité svahy 
pokryté vinicemi a sady meruněk tu vystoupí 
přímo z koryta Dunaje, který se majestátně 
vine kolem celého údolí. Srdce Vám poskočí 
v kouzelných vesničkách, dech se bude tajit 
z velkolepých památek a Vaše chuťové 
pohárky se naplní jedinečnou chutí zdejších 
přírodních vín a sladkých meruněk. 

1 den

Kód zájezdu: 993513
CENA dítě do 12 let

11.07. 2. 590,- Kč 2. 490,- Kč

doprava autobusem,
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: 
16 EUR + degustace
trasa C 

 zážitková plavba lodí, 

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:

ODJEZDY:

Barokní perlou Wachau je mohutný KLÁŠTER 
MELK, který se majestátně tyčí na skalnatém 
vrcholu vysoko nad Dunajem. Je považovaný 
za nejkrásnější sakrální památku v Rakousku. 
Doporučujeme komentovanou prohlídku jeho 

interiérů včetně návštěvy vyhlídkových 
teras v kvetoucí KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ.
Z Melku pak poplujete LODÍ po proudu 
Dunaje nejkrásnější částí údolí Wachau. 
Cca 1,5 hod. se z paluby lodi budete 
kochat nádhernými výhledy na terasovité 
břehy pokryté vinicemi, starobylými ves-
ničkami, kláštery a hrady. Z lodi vystou-
píte v kouzelné historické KREMŽI pro-
slavené kremžskou hořčicí a vínem. 
OCHUTNÁTE víno z Wachau a vynikající 
výrobky z meruněk, které jsou díky zdej-
šímu teplému klimatu a dostatečnému 
zásobení vodou hvězdou mezi místními 

ovocnými odrůdami. Lahvinka vína nebo me-
ruňkovice nebo meruňková marmeláda budou 
originálním dárkem z výletu. Návrat domů cca 
21:00 – 22:00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Ettal

Bavorské Alpy jsou považované za nejmaleb-
nější část Německa. Příroda zde krásami určitě 
nešetřila. Krajinu obdarovala hlubokými údo-
lími s kvetoucími loukami, modrozelenými 
jezery a vysokými horami. Jejich nejvyšší 
vrchol s námi lehce pokoříte! Zugspitze je totiž 
jedna z mála hor, kam skutečně „Zug“ jezdí.

Ráno odjezd z ČR do SRN do horského střediska 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, odkud vyjedete 

ZUBAČKOU k jezeru Eibsee. JEZERO EIBSEE 

patří díky své poloze pod nejvyšší německou ho-

rou i křišťálově čisté nazelenalé vodě k nejkrás-

nějším alpským jezerům. Odtud budete k nejvyš-

šímu vrcholu Německa pokračovat zubačkou. 

ZUGSPITZE (2962 m n. m.) je hraniční hora 

(SRN, Rakousko), vlastní vrchol patří Bavorsku. 

Má podobu rozpraskaného skalního bloku a ko-

runuje ho vysoký pozlacený železný kříž. Z vy-

hlídkové terasy k němu vede krátká jištěná cesta 

s jedním ocelovým žebříkem. Na Zugspitzi stojí 

několik restaurací, expozice o rozvoji alpské 

turistiky a meteorologická stanice. Propojuje je 

rozsáhlá vyhlídková terasa, ze které se Vám 

otevře mimořádně krásný KRUHOVÝ VÝHLED. 

Dolů do údolí doporučujeme sjet LANOVKOU, 

která je považována za inženýrský zázrak. 

Jízdenka je platná pro zubačku, lanovku „Zug-

spitze“ a také lanovku k ledovci a zpět.

Na cestě domů se krátce zastavíte v areálu impo-

zantního alpského barokního kláštera ETTAL, 

kde dodnes benediktini nahrávají chrámovou 

hudbu, vydávají knihy a vyrábějí vlastní pivo 

a lahodné léčivé likéry, které můžete zakoupit 

v klášterním obchodě. Večer návrat domů. 

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Míšeň
1 den

Zveme Vás „kousek“ za česko-německou 
hranici do Saského Polabí, kterým protéká 
řeka Labe, jež tu vytvořila nádhernou krajinu 
s vinohrady zdobenou okouzlujícími staro-
bylými městy.

V ranních hodinách odjezd do SRN. Přivítá Vás 

nejstarší saské město MÍŠEŇ, světově známé pro 

dlouholetou slavnou tradici výroby dodnes 

vyhledávaného porcelánu s modrou značkou 

dvou zkřížených mečů. MÍŠEŇSKÝ PORCELÁN, 

který se tu vyrábí více než 300 let, je bohatě 

zdobený zlatem a barvami. Dlouhou tradici zde 

má i produkce porcelánu s oblíbeným cibulo-

vým vzorem. Prohlédnete si na exponáty bohaté 

muzeum porcelánu, navštívíte firemní obchod, 

kde je možné výrobky porcelánky výhodně 

zakoupit. Dnešní výroba totiž zahrnuje i kolekce 

šperků, textilie, jídelní servisy, vázy nebo 

zrcadla. Poté si vyjdete do historického centra, 

abyste poznali zámek Albrechtsburg, trůnící vy-

soko nad řekou, mohutnou gotickou katedrálu, 

gotickou radnici, kolem níž se rozprostírají 

romantická nádvoří, řemeslné obchůdky, kavár-

ničky a působivý kostel Frauenkirche.

Odpoledne v RADEBEULU zažijete areál ZÁM-

KU WACKERBARTH, který tvoří barokní ZA-

HRADA s královskými VINICEMI a moderní 

vinařství. Budete mít příležitost navštívit 

ZÁMECKÉ VINNÉ SKLEPY a ochutnat výborná 

saská vína a legendární sekt, jehož výroba tu 

těží z 800leté vinařské tradice. Těm, které 

vinařství neosloví, nabízíme individuální pro-

hlídku 4 km vzdáleného MUZEA KARLA MAYE 

popularizující severoamerické indiánské kultury. 

Návrat domů cca 22:00 – 23:00 hod.

Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Kód zájezdu: 
CENA

28.09. 1. 690,- Kč

991170

doprava autobusem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa G 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Zámek a vinice WackerbarthZámek a vinice Wackerbarth

Údolí Wachau Zugspitze

Klášter Melk

DO MÍŠNĚ ZA PORCELÁNEM 
A DOBRÝM VÍNEM

DO MÍŠNĚ ZA PORCELÁNEM 
A DOBRÝM VÍNEM
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poznávací zájezdy
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