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DOVOLENÁ

K MOŘI ZA POZNÁNÍMZA POZNÁNÍM AKTIVNÍ
DOVOLENÁDOVOLENÁ

Naše cestovní kancelář byla založena v roce 1991 a již 23 let pro Vás připravujeme pobyty u moře i zájezdy za poznáním. 
Od svého založení se postupně více zaměřujeme na zájezdy s poznávací tematikou, od krátkodobých až po náročné 
poznávací okruhy a díky těmto dlouholetým zkušenostem Vám můžeme dnes nabídnout velmi širokou nabídku zájezdů 
s kvalitním průvodcovským servisem po celé Evropě i něco navíc… 

■  PRODEJ MAP a turistické literatury 
vybavíme Vás na Vaše cesty – prodáváme mapy, autoatlasy, knižní průvodce, plány našich i zahraničních měst, 
turistické mapy a průvodce

■   PRODEJ JÍZDENEK na mezinárodní autobusové linky 
jsme autorizovaným prodejcem jízdenek dopravních společností Student agency, Bohemian Lines, Tourbus, 
Eurolines, Korona a dalších a zajistíme Vám jízdenky na autobusové linky do celé Evropy

■  PRODEJ VsTuPENEK na kulturní akce 
jsme autorizovaným prodejcem vstupenek společnosti TICKET ART a zajistíme pro skupiny i jednotlivce vstupenky 
na nejrůznější divadelní a kulturní představení, muzikály, show...

■   ZAJIšťuJEME  
zájezdy pro skupiny a kolektivy, tematické zájezdy do celé Evropy 
pobyty v Čechách, na Slovensku, v Ma ďar sku, pobyty v lázních... 
letecké pobytové a poznávací zájezdy, zájezdy za exotikou z katalogů specializovaných CK  
pobyty autokarem i vlastní dopravou do letovisek celé Evropy

■  POŘÁDÁME 
celoročně jednodenní zájezdy do Vídně, na muzikály a divadelní představení do Prahy – aktuální nabídka včetně 
termínů v CK RIALTO, na www.rialto.cz a u autorizovaných prodejců

23 let s CK RIALTO

KOMPLEXNÍ SLUŽBY pro Vás

Naše cestovní kancelář je pojištěna pro případ insolvence v souladu s ustanovením zákona 159/99 Sb. 
a všechny zájezdy v tomto katalogu zahrnují zákonné pojištění.

CESTOVÁNÍ BEZ RIZIKA

Ceny zájezdů s leteckou dopravou v našem katalogu zahrnují již veškeré letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek, 
dříve uváděné samostatnou položkou k cenám zájezdů jako povinný příplatek. 
Ceny leteckých zájezdů jsou kompletní a kromě Vámi vybraných fakultativních služeb již nic nedoplácíte.

KOMPLETNÍ CENY ZÁJEZDŮ naší CK

Chcete-li potěšit někoho blízkého, můžete mu věnovat dárkový poukaz na zájezd. Na Vaše přání Vám vystavíme 
dárkový poukaz v libovolné hodnotě, která bude následně odečtena z ceny zájezdu. 

DÁRKOVÉ POUKAZY

Cestovní pojištění UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenční služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

Pokud jste si vybrali některý ze zájezdů z nabídky naší CK, máte možnost si jej objednat 
některým z níže uvedených způsobů:

•  osobně v naší cestovní kanceláři v Přerově, kde Vám naši pracovníci pomohou s výběrem, 
podají podrobné informace k pobytu či zájezdu a sepíší s Vámi cestovní smlouvu nebo 
u kterékoliv smluvní cestovní agentury 

•  poštou / faxem / e-mailem můžete zaslat své požadavky a rezervace a my Vám obratem 
zašleme cestovní smlouvu poštou na Vaši adresu s následným potvrzením nebo budete 
kontaktování našimi pracovníky telefonicky pro upřesnění informací

•  přímo prostřednictvím našich stránek www.rialto.cz, kde naleznete formulář cestovní 
smlouvy a po vyplnění stisknete jen tlačítko Odeslat. O ostatní se postarají naši pracovníci 
a zašlou obratem potvrzený originál cestovní smlouvy poštou s informacemi k úhradě

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

RIALTO
KRATOCHVÍLOVA 11, 750 02 PŘEROV

tel.: 581 217 568, 581 217 844
fax: 581 217 844

e-mail: rialto@rialto.cz

www.rialto.cz

Rádi Vám poradíme s výběrem Vaší dovolené
a těšíme se na Vaši návštěvu

Vážení zákazníci, milí cestovatelé,

dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši dosavadní přízeň 
i za to, že pro výběr Vaší příští dovolené otevíráte opět 
katalog naší CK.
Již 23. rok k Vám přicházíme s nabídkou pobytů u moře 
a oblíbených kombinovaných pobytově poznávacích 
zájezdů, ale  především se širokým výběrem zájezdů 
poznávacích, na které se naše cestovní kancelář zaměřuje 
již od svého založení. Našich zkušeností  získaných během 
dlouhé doby naší působnosti se snažíme využívat 
k neustálému zkvalitňování našich služeb, z Vašich 
připomínek a námětů vycházíme při sestavování programů 
a nabídek, klademe velký důraz na přípravu o organizaci 
zájezdů, na kterých se podílí celý tým našich zkušených 
pracovníků a průvodců.

Naším zaměřením je hlavně poznávání evropských 
destinací, ale nezapomínáme ani na toulavé boty těch, 
kterým je Evropa už malá.
Věříme, že naše nabídka zájezdů na rok 2014 je sestavena 
tak, aby si z ní mohl vybrat každý milovník cestování dle 
svých možností – od krátkodobých zájezdů až po náročné 
poznávací okruhy, nezapomínáme ani na příznivce turistiky, 
rodiny s dětmi, organizujeme řadu zajímavých jednodenních 
zájezdů…

Budeme potěšeni, když Vás naše nabídka zaujme a inspiruje 
k výběru Vaší dovolené. 23 let existence naší CK můžeme 
označit za úspěšnou zejména díky Vám, našim klientům 
a tato skutečnost nás zavazuje k tomu, abychom v našem 
úsilí nejen nepolevili, ale abychom dosáhli ještě 
kvalitnějších služeb k Vaší plné spokojenosti.
I přes negativní ekonomické vlivy a společenské dění kolem 
nás má cestování stále svůj neměnný význam, neboť 
vzpomínky a zážitky z cest jsou investicí, která svou hodnotu 
neztrácí.

Věříme, že naše nabídka zaujme jak naše věrné a stálé 
klienty, kteří s námi cestují již po několikáté, tak i ty, kteří se 
rozhodnou s námi vycestovat poprvé. A ujišťujeme Vás, že 
naší snahou bude, aby jste všichni prožili příjemnou 
dovolenou a vrátili se domů obohaceni o spoustu nových 
zážitků.

Na setkání s Vámi v roce 2014 se těší pracovníci CK RIALTO
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      REZERVACE A OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU

NAVšTiVTE NÁS V NAšÍ KANCELÁŘi 
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SLEVY 
a	VÝHODY	VČASNÉ	REZERVACE	

Vážíme si Vaší důvěry a těší nás, že jste se rozhodli opět vycestovat 
s naší CK. Pokud jste vycestovali s naší CK v minulých letech již 3x, 
můžete využít následující slevy ze základní ceny zájezdu:

sleva ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 31. 1. 2014 12 %  10 % 
sleva ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 28. 2. 2014 10 %  8 % 
sleva ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy od 1. 3. po celý rok 7 %  5 %
Sleva může činit maximálně 1 200 Kč na osobu 

sLEVy PRO sTÁLé KLIENTy	 pobyty	u	moře	 poznávací	zájezdy2.

K přihlášení na zájezd a přiznání kterékoliv slevy stačí 
zaplacení zálohy 30 % z celkové ceny zájezdu

cEsTuJETE sAMI?

DáVáTE PřEDNOST CESTOVáNí VE SPOLEČNOSTI SVýCh PřáTEL? 
Potom je pro Vás určena sleva pro vícečlenné skupiny, které si společně zakoupí 
autobusový zájezd z našeho katalogu 2014.
Na každých 10 současně přihlášených osob poskytneme 50 % slevu ze základní 
katalogové ceny na 1 osobu.
Tuto slevu nelze kombinovat s dalšími slevami – sleva platí po celou sezonu.

MOŽNOST DOOBSAZENí INDIVIDUáLNíCh KLIENTŮ
V případě, že cestujete na poznávací zájezd sám / sama jako jednotlivě přihlášená 
osoba, se Vám budeme snažit najít a doobsadit spolucestující. Platíte běžnou cenu 
zájezdu s tím, že budete ubytováni ve 2 nebo 3 lůžkovém pokoji, příp. více lůžkovém 
apartmá s dalšími jednotlivci dle možností a počtu přihlášených na daný zájezd.
Pokud nastane situace, že se nepodaří přes veškerou snahu další lichou osobu najít, 
bude nutno si doplatit na jednolůžkový pokoj. O takovéto situaci Vás budeme 
informovat cca týden před odjezdem zájezdu.

sLEVy PRO sKuPINy3.

4.

PODMÍNKY UPLATŇOVÁNÍ SLEV

•  podmínkou získání slevy je provedení rezervace, tj. uzavření cestovní 
smlouvy a současně zaplacení zálohy (min.ve výši 30%) ve výše uvedených 
termínech 

•  jednotlivé slevy je možno uplatňovat pouze ze základních katalogových cen 
pro dospělé osoby

 •  pokud není uvedeno jinak, jednotlivé druhy slev nelze kombinovat a sčítat 
navzájem – klient si zvolí nejvýhodnější druh slevy

•  na jedné přihlášce lze uplatnit pouze stejný druh slevy

 •  slevy musí být uplatněny jednorázově při objednání zájezdu (sepsání 
cestovní smlouvy), nelze je uplatňovat dodatečně a jsou poskytovány 
na základě požadavku klienta

•  slevy jsou poskytovány ze základních  katalogových cen a nevztahují se 
na zlevněné zájezdy, mimořádné nabídky a fakultativní příplatky

•  sleva může činit maximálně 1 200 Kč na osobu

•  časové slevy se neposkytují ze zájezdů v základní ceně do 2 000 Kč

Zákazníci, kteří si zakoupí poznávací nebo pobytový zájezd z našeho katalogu, 
získají svoz ze svého nástupního místa ZDARMA. Podmínkou je zakoupení zájezdu

do 28. 2. 2014 ✓
Tuto výhodu lze kombinovat s časovou slevou, bližší informace viz str. 2

ZDARMA sVOZy AuTObusEM5.

2

PObyTOVé ZÁJEZDy  ŘEcKO, ITÁLIE – Kalábrie – st. Maria del cedro
Karviná – havířov – Ostrava – Frýdek Místek – Nový Jičín – Valašské Meziříčí – 
hranice – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno – Zlín – Kroměříž 
a další…

PObyTOVé ZÁJEZDy  ITÁLIE – Kalábrie – capo Vaticano
Brno – Praha 

POZNÁVAcÍ A PObyTOVě-POZNÁVAcÍ ZÁJEZDy
Karviná – havířov – Ostrava – Frýdek Místek – Nový Jičín – Valašské Meziříčí – 
hranice – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno – Zlín – Kroměříž 
a další…
navíc: Jihlava – Praha – Plzeň u zájezdů do zemí Portugalsko, Španělsko, Francie, 
Velká Británie, Irsko, Benelux, Norsko, Švédsko, Dánsko

POZNÁVAcÍ ZÁJEZDy – ČEsKÁ REPubLIKA A OKOLNÍ ZEMě
Karviná – havířov – Ostrava – Nový Jičín – hranice – Přerov – Olomouc – 
Prostějov – Vyškov – Brno a další…

PŘÍPLATKy ZA sVOZy 
z nástupních míst
Karviná, havířov, Ostrava, Frýdek Místek 300 Kč
Nový Jičín, Valašské Meziříčí, hranice, Zlín, Kroměříž 200 Kč
Svozy mohou být zajištěny autobusem, mikrobusem nebo osobním autem dle 
počtu přihlášených osob. V případě menšího počtu přihlášených z odjezdového 
místa je cestovní kancelář oprávněna svoz, příp. transfer zrušit a klienti budou 
včas předem kontaktováni a informováni o možnosti nejbližšího nástupního 
místa. Zrušení svozu či transferu z důvodu malé obsazenosti není důvodem 
ke stornování celého zájezdu.

sVOZy ZDARMA do 28. 2. ✓
Při objednávce zájezdu do 28. 2. a současné úhradě zálohy 
ve výši minimálně 30% jsou svozy u zájezdů s autobusovou 
dopravou z výše uvedených nástupních míst ZDARMA.
Tuto výhodu lze kombinovat s časovými slevami

ODJEZDOVÁ MÍsTA AuTObusŮ

TRANsFERy NA LETIšTě

cEsTOVNÍ POJIšTěNÍ

Cestovní kancelář RIALTO zajišťuje pojištění svých klientů u společnosti UNIQA 
pojišťovna, a.s. Pojištění, zahrnující komplexní pojištění osob při cestách 
a pobytech do zahraničí, je uvedeno u jednotlivých zájezdů formou příplatku. 
Případné pojistné události řeší zákazník přímo se společností UNIQA pojišťovna, 
a.s. Smluvní vztah je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je 
k dispozici v CK RIALTO k nahlédnutí. Pojištění léčebných výloh platí mimo území 
České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný zákazník 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo přechodný pobyt.

Pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem zakoupení zájezdu nebo 
pobytu a zaplacením ceny pojištění (sjednáním pojištění) a zaniká ve 24.00 
hodin dne sjednaného jako počátek pojištění (nastoupení zájezdu nebo 
pobytu).
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění 
a pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto potvrzuje, že převzal Všeobecné 
pojistné podmínky pro cestovní pojištění týkající se sjednaného pojištění, že 
byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.
UNIQA pojišťovna, a.s poskytuje pojistné plnění maximálně do výše 
sjednaných pojistných částek, bez sjednané spoluúčasti s výjimkou pojištění 
storna zájezdu (viz. tabulka níže).

Pojistná rizika, pojistné částky (limity plnění v Kč):  do výše
Pojištění léčebných výloh, repatriace a asistenční služba 3 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
– náklady na vyslání opatrovníka 60 000 Kč
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000 Kč
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000 Kč
– náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 60 000 Kč
Pojištění smrti následkem úrazu 150 000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu 300 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč
Pojištění zavazadel (limit na 1 zavadlo – 5 000 Kč) 15 000 Kč
Pojištění storna zájezdu (80% stornopoplatků) 15 000 Kč
Pojištění storna (80% stornopoplatků) u zájezdů Klub cestovatelů 30 000 Kč
(vážné zdravotní důvody, nedobrovolná ztráta zaměstnání, úmrtí či jiné 
závažné důvody bránící ve vycestování)

Součástí všech tarifů je automatické a bezplatné prodloužení cestovního 
pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu 
zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma 
v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném 
termínu.

Pojištění nelze sjednávat dodatečně, je nutno je objednat při uzavření 
cestovní smlouvy a uhradit současně se zálohou na zájezd, respektive  
při úhradě zájezdu, je-li hrazen v plné výši najednou. 

U leteckých pobytových zájezdů do řECKA s odletem do Soluně, pořádaných naší 
CK, zajišťujeme transfery na letiště do Brna a dopravíme Vás jak k odletu, tak 
i zpět po návratu z Vaší dovolené. 
Transfery jsou zajišťovány z nástupních míst Přerov, Olomouc, Prostějov a Kroměříž 
Více informací u ceníku zájezdů do letovisek Nei Pori a Agiokampos

Vážení zákazníci, pro sezonu roku 2014 jsme pro Vás připravili opět
výhodné slevy za včasnou rezervaci – rozhodněte se pro některou
z níže uvedených slev za včasný nákup a cestujte levněji: 

sleva ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 31. 1. 2014 10 %  8 % 
sleva ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 28. 2. 2014 8 %  6 %
Sleva může činit maximálně 1 200 Kč na osobu 

sLEVy ZA VČAsNOu REZERVAcI	 pobyty	u	moře	 poznávací	zájezdy1.

%
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INFORMAcE ke komplexnímu pojištění
pro cesty a pobyt v zahraničí

svoz ZDARMA

při objednávce

do 28. 2.
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letecky z brna > autobusem > vlastní dopravou > 10 a 11 nocí

• Athény

• 
Larisa

• 
• Nei Pori

Soluň• 

Agiokampos

• KOS

KORFU
• 

ŘEcKO 
láká každoročně tisíce turistů z celého světa k poznání památek nejstarší 
evropské civilizace i k odpočinku u nádherného moře. Země bohů, oliv a bájí, ale i země proslulá 
svou tradiční pohostinností nabízející posezení v romantických tavernách při skleničce dobrého vína i odpočinek 
na svých plážích omývaných křišťálově čistou vodou. 

Země, kde se historie prolíná se současností téměř na každém kroku, splní určitě všechna Vaše očekávání 
a přirozeným způsobem si Vás podmaní natolik, že se sem budete chtít vrátit jako všichni ti, 
kterým už Řecko učarovalo. 

Nekonečné průzračné moře, přírodní nepřelidněné pláže, tradiční řecká kuchyně, obchůdky překypující suvenýry, 
ovocem a dary moře, nenucené přátelské chování a velmi příznivé ceny – to je dovolená v Řecku.

 autobusová	doprava 
Pro dopravu na autobusové zájezdy využívá naše CK 
autobusy svých smluvních partnerů. Druh použitého 
autobusu je vždy uveden u jednotlivých zájezdů. 
Vzhledem k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých 
míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni 
na příslušných odjezdových místech 15 mi nut před 
plánovaným odjezdem.
Z bezpečnostních důvodů není možno přepravovat 
osoby bez nároku na sedadlo, i děti ve věku do 2 let 
musí mít zaplaceno vlastní sedadlo.
U autobusové dopravy je nutno při odjezdech 
i příjezdech počítat s možností mimořádného zpoždění 
způsobeného zhoršenou dopravní situací, čekáním 
na hraničních přechodech apod., které nemůže 
dopravce ani cestovní kancelář ovlivnit.

 letecká	doprava
Letecká doprava na pobytové i poznávací zájezdy pořáda-
né naší cestovní kanceláří je zajištěna u renomovaných 
leteckých společností. V návaznosti na mimořádné okol-
nosti v leteckém provozu, které nelze ovlivnit, si letecký 
dopravce vyhrazuje právo na změny letových časů – jedná 
se zejména o zpoždění vlivem povětrnostních podmínek, 
přetížením letových koridorů apod. Pokud není uvedeno 
v pokynech na cestu jinak, platí všeobecné pravidlo, že 
k odbavení na letiště se klienti musí dostavit 2 hodiny 
před plánovanou hodinou odletu a váhový limit odbavené-
ho zavazadla je 15 kg/osobu, 5 kg pak limit na kabinové 
zavazadlo. Podrobné informace o hodině odletu, odbavení 
zavazadel a možnosti příplatků za nadváhu jsou součástí 
pokynů na cestu, které obdržíte vč. komplexního odbavení 
poštou event. e-mailem cca 7 dní před termínem.

 transfery	na	letiště
U leteckých pobytových zájezdů pořádaných naší CK s odle-
tem do Soluně zajišťujeme transfer na letiště do Brna 
a dopravíme Vás jak k odletu, tak i zpět po návratu z Vaší 
dovolené. Bližší informace u ceníků zájezdů do řecka.

 termíny	zájezdů 
U všech autobusových zájezdů jsou termíny uváděny 
včetně dopravy autobusem, v případě použití vlastní 
dopravy na pobytový zájezd jsou termíny nástupu 
na ubytování následující den. U vlastní dopravy je vždy 
přesný den nástupu i ubytovací čas uveden ve voucheru 
a termíny jsou dány příslušným počtem noclehů.
U všech zájezdů s autobusovou a leteckou dopravou je 
první a poslední den pobytu určen k přepravě a nelze je 
považovat za plnohodnotný den dovolené.

 ubytování 
Podle mezinárodních zvyklostí probíhá ubytování obvykle 
po 14. hodině, pokoje musí být zpravidla uvolněny do  
10 hodin (v některých případech již do 08,00 hodin). Výjimky 
z ubytovacích podmínek v některých destinacích a leto-
viscích v návaznosti na program dopravy a zájezdu budou 
upřesněny v pokynech na cestu, v případě vlastní dopravy 
budou časy nástupu na ubytování uvedeny ve voucheru. 
Přidělování pokojů je v kompetenci hotelů a CK je nemůže 
ovlivnit, o požadavku klienta může pouze hotel informovat.
Vybavení, velikost i poloha pokojů nemusí být stejná 
i v případě, že se jedná o stejnou kategorii. Kategorie 
hotelů označené v našem katalogu odpovídají místní 
kategorizaci, je nutno počítat s tím, že hodnocení 
kategorie jednotlivých hotelů a ubytovacích zařízení se 
v různých zemích liší.

U zájezdů s ubytováním v apartmánech je nutno počítat 
s poplatky za spotřeby energií, místní taxy, závěrečný 
úklid apod. (bližší informace v pokynech na cestu).

 jednotlivě	přihlášené	osoby
Na zájezdy je možno se přihlásit i jednotlivě, bez dalších 
spolucestujících osob. Jednotlivě přihlášené osoby budou 
ubytovány s dalšími samostatně přihlášenými klienty 
a doplněni na ubytování. Jednolůžkové pokoje 
u poznávacích zájezdů nejsou zajišťovány, pouze 
ve výjimečných případech a to za příplatek. Pokud je 
u zájezdů rozlišena cena dle typu ubytování, platí vždy 
cenu vyšší, tj. základní, jako ve 2 lůžkovém pokoji s tím, 
že ubytováni budou dle možností a skladby přihlášených 
osob i ve vícelůžkových pokojích. 
Ceny ve tří a čtyřlůžkových pokojích (příp. vícelůžkových 
apartmánech apod.), platí pouze pro ucelené skupinky 
přihlášené společně. 

 poznávací	zájezdy
se uskuteční při minimálním počtu 35 osob. Program 
a pořadí navštívených míst může být změněno 
v návaznosti na nové okolnosti, které nebyly známy 
v době sestavování katalogu.
U poznávacích zájezdů není v cenách zahrnuto vstupné 
do na vště vovaných památek uvedených v programu 
zájezdu. 

 vstupné	a	místní	poplatky
V cenách zájezdů v katalogu na rok 2014 není zahrnuto 
vstupné, ceny lanovek, místní poplatky splatné na místě 
apod. U zájezdů do zemí, kde je to obvyklé, se pak hradí 
tzv. bakšišné, které také není zahrnuto do ceny zájezdu. 
Bližší informace o výši povinných místních poplatků, 
cenách vstupného a bakšišném budou uvedeny v pokynech 
na cestu na základě aktuálních cen v době konání zájezdu. 
V případě zavedení nových místních poplatků v některých 
zemích, které nejsou v době přípravy katalogu známy, 
budou klienti informováni o výši poplatků v pokynech 
na cestu a budou se hradit v hotovosti na místě.

 fakultativní	příplatky
Fakultativními příplatky se rozumí příplatek za služby, 
které nejsou zahrnuty v základní ceně zájezdu.Tyto 
příplatky nejsou povinné a jejich zajištění si klient má 
možnost uhradit v cestovní kanceláři již předem dle 
svého požadavku a přání.

 nekazte	si	pohodu
Rychle se rozvíjející cestovní ruch může s sebou přinášet 
i stavební činnost, na kterou nemá naše CK vliv, absolutní 
klid v přímořských letoviscích nenajdete, vzhledem 
k odlišnému stylu života bývá provoz v restauracích 
i do pozdních nočních hodin. Stejně tak nelze ovlivnit 
nepříjemnosti jako jsou výpadek elektřiny, vody, výskyt 
hmyzu v některých přímořských zemích, omezení provozu 
některých zařízení a služeb v mimo sezónních termínech, 
zkrátka nepříjemnosti, které mohou v běžném životě 
nastat. Věříme, že případné drobné potíže Vám nemohou 
pokazit dobrou náladu. 

 průvodci	a	delegáti
O Vaši pohodu na dovolené a na zájezdech se budou 
starat zkušení průvodci a delegáti naší CK, kteří organizují 
ubytování, pomohou zajistit lékařskou pomoc při 
onemocnění a úrazu, zajistí pro Vás výlety v místech 
pobytu apod. Tuto činnost, pokud není uvedeno jinak, 

může v některých pobytových místech vykonávat delegát 
místní spolupracující CK. Toto se týká i některých zájezdů 
s vlastní dopravou. Průvodci doprovázející poznávací 
zájezdy podávají výklad v autobuse a neprovází 
v jednotlivých památkách nebo archeo logických areálech. 
Toto se týká také některých měst, kde místní vyhláška 
povoluje prů vodcovský servis v historických centrech jen 
místním průvodcům s licencí platnou v dané lokalitě.

 pokyny	na	cestu
Abychom Vám usnadnili rozhodování, co si vzít s sebou, 
připravujeme pro Vás podrobné pokyny na cestu 
i informace k pobytu ve Vámi vybraných střediscích. 
Pokyny obdržíte po uhrazení doplatku cca 7 dní před 
termínem zájezdu, v případě, že cestujete vlastní 
dopravou obdržíte spolu s praktickými informacemi 
i ubytovací poukaz (voucher), na základě kterého budete 
ubytováni. Pokyny na cestu jsou zasílány na adresu  
1. osoby na přihlášce (objednatele zájezdu), se kterou je 
také vedena veške rá korespondence či projednávány 
změny v objednávce apod.

 cestovní	pojištění
Cestovní pojištění klientů není součástí ceny zájezdů. 
Cestovní kancelář RIALTO nabízí svým klientům 
možnost zajištění komplexního pojištění pro cesty 
a pobyt v zahraničí pojišťovny UNIQA, cena pojištění je 
uvedena u jednotlivých zájezdů formou příplatku.

 zákonné	pojištění
Cestovní kancelář RIALTO je pojištěna v souladu 
s ustano vením zákona číslo 159/99 Sb. u pojišťovny 
GENERALI a všechny zájezdy uvedené v tomto katalogu 
zahrnují zákonné pojištění CK.
Na základě tohoto pojištění je v případě úpadku  
cestovní kanceláře zaručeno klientům přihlášeným 
na zájezd:
– zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do ČR
–  vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se 

zájezd neuskutečnil
–  vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu 

a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že 
se zájezd uskutečnil pouze z části

 úhrada	zájezdů
Pro potvrzení rezervace je nutno uhradit do 7 dnů 
od podání přihlášky zálohu ve výši 30% ze základní 
ceny zájezdu, doplatek do plné ceny musí být uhrazen 
nejpozději 1 měsíc před termínem  zájezdu.

 cenová	garance
Veškeré údaje v katalogu vycházejí ze skutečností 
známých a platných v době sestavování katalogu, ceny 
zájezdů jsou kalkulovány dle platných kurzů ke  
dni 20. 10. 2013. CK RIALTO garantuje tyto ceny, pokud 
nedojde v době od podání přihlášky do termínu konání 
zájezdu ke změně o více než 5 %. Případné úpravy ceny 
se nedotknou klientů, kteří do data vyhlášení změny 
ceny budou mít zájezd uhrazen v plné výši. 
CK si vyhrazuje právo na změnu ceny zájezdu s autobu-
sovou dopravou v případě, že cena pohonných hmot 
v době realizace zájezdu překročí o více než  
10 % cenu PhM ke dni 20. 10. 2013, tj. k datu kalkula-
ce cen zájezdů. 
O případných změnách cen bude CK klienty informovat  
v dostatečném časovém předstihu.
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AgIOKAMPOS
je menší klidné letovisko ležící cca 200 km jižně od Soluně na úpatí pohoří Kissavos. Spolu se 
sousedním letoviskem Velika má 12kilometrovou přírodní pláž, jejíž jemné oblázky se třpytí 
v průzračné vodě Egejského moře. Nedaleké skalnaté zátočiny uspokojí milovníky romantiky 
a potápění. Oblast je vyhledávaná turisty zejména pro ideální mikro klimatické podmínky, 
modrá vlajka vlající u pláže je oceněním EOT za čistotu moře a ovzduší. V letovisku je řada 
taveren a restaurací nabízejících speciality řecké kuchyně, menší ale dobře zásobené 
markety, plážové bary se slunečníky a lehátky podél pláží zpří jemní pobyt u moře. 

ŘECKO	/	pobyty	u	moře 	pobyty	u	moře	/	ŘECKOpopisy	letovisek Agiokampos

cENA ZAhRNuJE:
dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností 
občerstvení za Kč, 10x ubytování ve studiu vč. povlečení, poplatky 
za energie, závěrečný úklid, službu delegáta CK 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
 Stravování  10x večeře  2 800 Kč
Komplexní pojištění:   dosp. osoba / děti do 12 let  390 Kč / 190 Kč

cENA ZAhRNuJE: 
leteckou dopravu Brno–Soluň–Brno, letištní a bezpečnostní taxy, palivový 
příplatek, transfery v Řecku, 10x (11x) ubytování, spotřebu všech energií, povle-
čení a závěrečný úklid, službu delegáta CK 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy:
Stravování:  10x večeře / 11x večeře  2 800 Kč / 3 080 Kč
Komplexní pojištění:  dospělá osoba / děti do 12 let  350 Kč / 170 Kč
Transfer na letiště do Brna a zpět (z PŘ, OL, KM a PV)  500 Kč 

číslo termín počet  1. a 2.  3.osoba  4.osoba dítě 2–14 let
zájezdu  nocí osoba  (přistýlka) se 2 dosp. os.
33-1606 16. 6.–26. 6. 10 11 800 9 200 7 350 6 900
33-2606 26. 6.– 7. 7. 11 12 600 9 800 8 800 7 600
33-0707 7. 7.–17. 7. 10 12 900 9 600 9 200 7 600
33-1707 17. 7.–28. 7. 11 13 200 9 800 9 350 7 600
33-2807 28. 7.– 7. 8. 10 13 600 9 800 9 350 7 600
33-0708 7. 8.–18. 8. 11 13 600 9 800 9 350 7 600
33-1808 18. 8.–28. 8. 10 12 600 9 200 8 800 7 600
33-2808 28. 8.– 8. 9. 11 12 200 8 950 7 350 6 900
33-0809 8. 9.–18. 9. 10 11 800 7 950 7 350 6 700

Penzion KOSTAS
 Cena za osobu:

LETECKY z BRNA

Penzion	KOSTAS

Poloha    penzion v řeckém stylu je umístěn v letovisku Agiokampos ve vzdálenosti 50 m od moře a oblázkové pláže
Ubytování    garsoniéru tvoří pokoj vybavený 2 nebo 3 lůžky s možností přistýlky pro 4. osobu (většinou 
skládací lehátko), šatní skříní, TV, kuchyňskou linkou, plynovým, příp. el. sporákem a lednicí, WC a sprcha vždy 
vlastní pro každou garsoniéru. Ke každé garsoniéře patří balkon nebo terasa vybavená sedacím zařízením. 
Kuchyně jsou vybaveny základním nádobím pro příslušný počet osob, v ceně za ubytování jsou zahrnuty všechny 
poplatky za vodu, energii a povlečení. Úklid během pobytu si provádí rekreanti sami, závěrečný úklid provádí 
ubytovatel. Ve všech ubytovacích zařízeních je k dispozici velmi dobrá pitná voda.
Pláž    oblázková, 50 m
Stravování    vlastní, možnost přikoupení večeří 
Doprava    vlastní, autobusem ve vybraných termínech, letecky z Brna
Naše hodnocení    ideální místo pro dovolenou u průzračného moře, ubytování v přímé blízkosti pláže

cENA ZAhRNuJE:
 pronájem bytu na 10/11 nocí, povlečení a poplatky za energie, závěrečný 
úklid, službu delegáta CK 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
 Stravování  10x / 11x večeře  2 800 Kč / 3 080 Kč
Komplexní pojištění:   dosp. osoba / děti do 12 let  390 Kč / 190 Kč

číslo  termín počet  studio  studio  4. osoba
zájezdu  nocí 2 osoby 3 osoby (přistýlka)
3-0606  6. 6.–16. 6. 10 6 400 7 600 900
3-1606 16. 6.–26. 6. 10 9 400 10 700 1 100
3-2606 26. 6.– 7. 7. 11 10 800 12 800 1 600
3-0707 7. 7.–17. 7. 10 10 800 12 800 1 600
3-1707 17. 7.–28. 7. 11 11 200 13 950 1 900
3-2807 28. 7.– 7. 8. 10 11 200 13 950 1 900
3-0708 7. 8.–18. 8. 11 11 200 13 950 1 900
3-1808 18. 8.–28. 8. 10 10 800 12 800 1 600
3-2808 28. 8.– 8. 9. 11 9 400 10 700 1 100
3-0809 8. 9.–18. 9. 10 6 800 7 800 900

Penzion KOSTAS
 Cena za byt:

VLASTNÍ DOPRAVOU

číslo  termín počet  1. + 2.  3. osoba  4. osoba
zájezdu  nocí osoba  (přistýlka)
3-1506 15. 6.–27. 6. 10 7 650 5 850 4 850
3-0709 7. 9.–19. 9. 10 6 350 5 350 4 350

Penzion KOSTAS
 Cena za osobu vč. dopravy:

AUTOBUSEM

NEI	PORI
živé přímořské letovisko Nei Pori se nachází na Olympské riviéře na pobřeží Egejského 
moře. Široké písečné pláže pozvolně se svažující do moře jsou ideální i pro rodiny s dětmi, 
dlouhá pobřežní promenáda lemovaná řadou taveren, cukráren, obchůdků, restaurací 
a kaváren láká k posezení a nabízí nepřeberné množství možností vyžití až do pozdních 
večerních hodin. Avšak nejen pláže a moře lákají turisty do tohoto moderního letoviska – 
jsou zde pořádány tradiční řecké večery, nabízí se zde široká možnost výletů k poznání his-
torických, kulturních i přírodních památek současného Řecka.

LAMBI

BARBATI

Lambi je předměstím hlavního města Kos s krásnými písečnými plážemi, v letovisku je řada 
restaurací a obchodů. Do centra Kosu se dostanete za 30 minut pohodlnou chůzí nebo 
místním autobusem, jehož zastávka je nedaleko apartmánového domu Bohéma. 
Hlavní město Kos patří k nejkrásnějším řeckým městům s malebným přístavem pod 
středověkou pevností a se starým centrem se spletitými uličkami, četnými antickými 
vykopávkami, mešitou, Hippokratovým stromem, ale i obchody, tavernami a bary. 
V letovisku je možnost potápění, pronájmu skútru nebo auta i jízdních kol k cykloturistice 
na cykloturistických trasách

V severovýchodní části Korfu se rozprostírá nejrozlehlejší pohoří ostrova se svou nejvyšší 
horou – Pantokratorem (906 m). Na jejím úpatí se rozprostírá klidné letovisko Barbati se 
svou malebnou přírodou a průzračným mořem. Pantokrator se tu majestátně tyčí do výšky 
a spolu s azurovým mořem vytváří okouzlující panorama. Svou poklidnou atmosférou láká 
toto středisko především rodiny s dětmi a páry, které hledají vytoužený odpočinek 
a pohodu, nicméně najde se tu něco skutečně pro každého.

v Thesálii jsou oblasti známé svými krásnými plážemi omývanými průzračnými 
vodami a díky poloze pod horskými masivy Olympu a pohoří Kissavos patří 
k turisty nejvyhledávanějším místům středního Řecka.
Agiokampos a Nei Pori, kam pořádáme pobytové zájezdy již tradičně, jsou 
oblíbená letoviska, do kterých se mnozí turisté rádi vracejí a jsou každoročně 
odměňována modrou vlajkou EOT za čistotu moře a ovzduší. 
Nekonečné průzračné moře, nepřelidněné pláže, typické taverny a restaurace 
s řeckými specialitami a dary moře a tradiční řecká pohostinnost ve spojení 
v možnostmi výletů za významnými památkami od antiky až po současnost jsou 
zárukou kvalitní a příjemné dovolené.

jeden z nejkrásnějších řeckých ostrovů, zelený a slunečný ostrov KOS leží 
v blízkosti tureckého pobřeží a nabízí široké možnosti pro Vaši dovolenou. Střídání 
kultur a národů zde zanechalo nesmazatelné stopy a historické památky od antiky 
až po středověk. Přírodní krásy, koupání na pěkných plážích a možnosti výletů 
umožní strávení příjemné dovolené.

nejčastěji je Korfu označováno jako „Smaragdový ostrov“. Mezi řeckými ostrovy 
je ostrov Korfu považován za ten nejzelenější a také nejkrásnější. Vděčí za to 
hlavně své poloze, která zaručuje dostatek slunečního svitu.  
Typickou rostlinou Korfu je olivovník, který se využívá k produkci známého 
a oblíbeného olivového oleje. Ale najdete zde i citrusovníky a eukalyptusy s jejich 
nezaměnitelnou silnou vůní, cypřiše, myrtu nebo palmy. Hlavně v jarních měsících 
ostrov Korfu doslova září barvami nejrůznějších květů a poupat. Mnohé rostliny 
lze spatřit jen na tomto ostrově a nikde jinde na světě.

pláž
50 m

10/11
nocí

NÁŠ
TIP oblíbené 

letovisko

★★★ odlet
BRNO

MIMOŘÁDNÉ	SLEVY

LETECKY

PEVNÁ DěTsKÁ cENA
děti do 2 let  690 Kč
bez nároku na lůžko a místo v letadle
děti do 12-ti let  od 6 900 Kč
ubytované se 2 dospělými po celou sezonu
sENIOŘI nad 60 let – sleva  1 000 Kč
v termínu 28. 8.–8. 9.

OLyMPsKÁ RIVIéRA 
a pobřeží Egejského moře

ostrov KOs

ostrov KORFu
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MIMOŘÁDNÉ	SLEVY

LETECKY

PEVNÁ DěTsKÁ cENA
děti do 2 let  690 Kč
bez nároku na lůžko a místo v letadle
děti do 12-ti let  od 6 900 Kč
ubytované se 2 dospělými po celou sezonu
sENIOŘI nad 60 let – sleva  1 000 Kč
v termínech 18. 8.–28. 8. + 28. 8.–8. 9.

cENA ZAhRNuJE: 
leteckou dopravu Brno – Soluň – Brno vč. letištních a bezpečnost-
ních tax, palivový příplatek, transfery v Řecku, 10x (11x) nocleh, 
spotřeby energií, povlečení, závěrečný úklid, delegáta CK v místě 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy:
Stravování:  8x / 10x / 11x večeře  2 000 Kč/2 500 Kč/2 750 Kč
  8x / 10x / 11x polopenze  2 800 Kč/3 500 Kč/3 850 Kč 
Komplexní pojištění:  dospělá osoba/děti do 12 let  350/170 Kč
Transfer na letiště do Brna a zpět (z PR, OL, KM a PV)  500 Kč

ŘECKO	/	pobyty	u	moře 	pobyty	u	moře	/	ŘECKONei	Pori Kos	-	Lambi

Poloha    pěkný penzion se nachází v blízkosti centra, ve vzdálenosti 100 m od pláže, v přízemí penzionu 
je minimarket, nedaleko je pekárna, řada obchodů a restaurací. 
Ubytování    ve dvoulůžkových studiích s možností přistýlky, která jsou vybavena kuchyňskou linkou, 
sporákem a lednicí, WC a sprcha vždy vlastní pro každé studio, TV, balkon. Kuchyně jsou vybaveny základním 
nádobím pro příslušný počet osob, v ceně za ubytování jsou zahrnuty všechny poplatky za vodu, energii 
a povlečení. Úklid během pobytu si provádí rekreanti sami, závěrečný úklid provádí ubytovatel. Všechna 
studia jsou vybavena klimatizací, v případě požadavku za poplatek na místě (5 EUR za studio a den), k dis-
pozici je wi-fi zdarma.

Pláž    písečná, 100 m 
Stravování    vlastní, možnost přikoupení večeří, příp. polopenzí v restauraci v centru Nei Pori
Doprava    vlastní, autobusem ve vybraných termínech, letecky z Brna 
Naše hodnocení    oblíbené letovisko vhodné pro ideální dovolenou, široká nabídka fakultativních výletů

Penzion	ANDONIA

cENA ZAhRNuJE:
pronájem bytu na 10/11 nocí, povlečení a poplatky za energie, 
závěrečný úklid, službu delegáta CK 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
 Stravování  10x / 11x večeře  2 500 Kč / 2 750 Kč
  10x / 11x polopenze  3 500 Kč / 3 850 Kč
Komplexní pojištění:   dosp. osoba / děti do 12 let  390 Kč / 190 Kč

číslo termín počet  studio obsazené 
zájezdu  nocí  2 osobami  3 osobami 
5-0606 6. 6.–16. 6. 10 6 400 7 600
5-1606 16. 6.–26. 6. 10 9 400 10 700
5-2606 26. 6.– 7. 7. 11 10 800 13 600
5-0707 7. 7.–17. 7. 10 10 800 13 600
5-1707 17. 7.–28. 7. 11 11 200 13 950
5-2807 28. 7.– 7. 8. 10 11 200 13 950
5-0708 7. 8.–18. 8. 11 11 200 13 950
5-1808 18. 8.–28. 8. 10 10 800 13 600
5-2808 28. 8.– 8. 9. 11 9 400 10 700
5-0809 8. 9.–18. 9. 10 6 800 7 800

Penzion ANDONIA
 Cena za byt:

VLASTNÍ DOPRAVOU

číslo termín počet               studia  dítě 2–12 let
zájezdu   nocí 1. a 2. os. 3. osoba se 2 dosp. os. 
*5-0506 5. 6.–16. 6. 10 7 950 6 950 5 900
55-1606 16. 6.–26. 6. 10 11 800 9 200 6 900
55-2606 26. 6.– 7. 7. 11 12 600 9 800 7 900
55-0707 7. 7.–17. 7. 10 12 900 9 600 7 900
55-1707 17. 7.–28. 7. 11 13 200 9 950 7 900
55-2807 28. 7.– 7. 8. 10 13 600 9 600 7 900
55-0708 7. 8.–18. 8. 11 13 600 9 950 7 900
55-1808 18. 8.–28. 8. 10 12 600 9 200 7 900
55-2808 28. 8.– 8. 9. 11 12 200 8 950 6 900
55-0809 8. 9.–18. 9. 10 11 800 7 950 6 900
**5-1809 18. 9.–27. 9. 8 7 200 6 900 4 900
* kombinovaná doprava tam bus - zpět letecky
** kombinovaná doprava tam letecky - zpět bus

Penzion ANDONIA
 Cena za osobu:

LETECKY z BRNA

cENA ZAhRNuJE:
 dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností 
občerstvení za Kč, 10x / 8x ubytování ve studiu vč. povlečení, 
poplatky za energie, závěrečný úklid, službu delegáta CK 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
 Stravování  10x / 8x večeře  2 500 Kč / 2 000 Kč
   10x / 8x polopenze  3 500 Kč / 2 800 Kč
Komplexní pojištění:   dosp. osoba / děti do 12 let  390 Kč / 190 Kč

číslo  termín počet  1. + 2.  3. osoba 
zájezdu  nocí osoba 
5-0506  5. 6.–17. 6. 10 6 150 4 150
5-1506 15. 6.–27. 6. 10 7 650 4 550
5-0709 7. 9.–19. 9. 10 6 550 4 350
5-1709 17. 9.–27. 9. 8  5 400 3 950

Penzion ANDONIA
 Cena za osobu vč. dopravy:

AUTOBUSEM

cENA ZAhRNuJE: 
leteckou dopravu Brno – Kos – Brno vč. letištních a bezpečnostních tax, palivový příplatek, transfery 
v Řecku, 10x / 11x nocleh ve studiích Bohéma se stravováním all inclusive v hotelu Apollon, spotřeby 
energií, povlečení, úklid, delegáta CK v místě 
FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
Komplexní pojištění:  dospělá osoba/děti do 12 let  350/170 Kč

číslo         termín počet 1. a 2. 3. a 4. dítě 6–12 let dítě 2–6 let
zájezdu  nocí osoba osoba                           se 2 dosp. os. 
77-0206 2. 6.–12. 6. 10 17 800 14 500 12 500 7 900
77-1206 12. 6.–23 .6. 11 18 800 15 300 12 500 7 900
77-2306 23. 6.– 3. 7. 10 18 800 15 300 12 500 7 900
77-0307 3. 7.–14. 7. 11 19 200 15 700 12 500 7 900
77-1407 14. 7.–24. 7. 10 18 800 15 300 12 500 7 900
77-2407 24. 7.– 4. 8. 11 19 200 15 700 12 500 7 900
77-0408 4. 8.–14. 8. 10 18 800 15 300 12 500 7 900
77-1408 14. 8.–25. 8. 11 19 200 15 700 12 500 7 900
77-2508 25. 8.– 4. 9. 10 18 800 15 300 12 500 7 900
77-0409 4. 9.–15. 9. 11 18 800 15 300 12 500 7 900
77-1509 15. 9.–25. 9. 10 17 800 14 500 12 500 7 900
77-2509 25. 9.– 6. 10. 11 17 800 14 500 12 500 7 900
děti do 2 let zdarma

studia BOHÉMA all inclusive 
 Cena za osobu:

Poloha    oblíbený a příjemný penzion 300 m od pláže, v pěkné zahradě, se 2 bazény. 
Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na pláži za poplatek

Ubytování    dobře vybavená dvoulůžková studia s možností jedné až dvou přistýlek 
s koupelnou (sprcha + WC), kuchyňským koutem (lednička, vařič, základní nádobí), klima-
tizací (v ceně v období 16. 6.–15. 9.) a balkonem/terasou
Pláž    písečná a oblázková, 300 m
Stravování    all inclusive v sousedním hotelu Apollon
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy a večeře formou bufetu v restauraci, káva čaj 
a koláčky se podávají od 16.00 do 17.00. Nealkoholické a alkoholické nápoje se podáva-
jí od 10.00 do 19.00 v hlavním baru a v baru u bazénu hotelu Apollon i u studií Bohéma, 
zmrzlina pro děti je od 12.00 do 19.00 (časy mohou být hotelem na místě změněny)

Doprava    letecky z Brna 

LETECKY z BRNA

STUDIA	BOHÉMA	all	inclusivepláž
100 m

písečná
pláž

NÁŠ
TIPoblíbené 

letovisko

★★★ odlet
BRNO

odlet
BRNO bazénNÁŠ

TIP

výhodné
ceny

★★
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ITÁLIE
je zemí čtyř moří a tisíce kontrastů. Od alpských velikánů až po sluncem zalité pláže 
nabízí svým návštěvníkům široké možnosti poznávání a odpočinku. Nepřeberné množství 
historických památek a rozmanitost přírodních krás, ale zejména pobyty v přímořských letoviscích lákají 
k dovolené. 
Široké pláže a žhavé slunce, malebná městečka s typickými kavárnami, obchůdky a restauracemi 
nabízejícími neodmyslitelné špagety, pizzu a víno spolu s řadou zábavních podniků a turistických atrakcí 
jsou zárukou dovolené, na kterou se nezapomíná.

autobusem > vlastní dopravou > 7, 10, 11 nocí

KALÁbRIE
santa Maria del cedro

capo Vaticano

ITÁLIE

•

•

•

Řím

•
Florencie

•
Neapol

Sardinie

Sicilie

St. Maria del Cedro

Capo Vaticano

ŘECKO	/	pobyty	u	moře Korfu	-	Barbati

11

cENA ZAhRNuJE: 
leteckou dopravu Brno – Korfu – Brno vč. letištních a bezpečnostních tax, palivový přípla-
tek, transfery v Řecku, 10x / 11x nocleh ve studiích, spotřeby energií, povlečení, úklid, dele-
gáta CK v místě 
FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
Komplexní pojištění:  dospělá osoba/děti do 12 let  350/170 Kč

Poloha    apartmány se nacházejí  250 m od oblázkové pláže v pěkné zahradě 
s bazénem se slunečníky a lehátky
Ubytování    dvoulůžková studia s možností přistýlky (pro dítě) s koupelnou 
(sprcha + WC), kuchyňským koutem (lednička, vařič, základní nádobí), balkonem. 
Klimatizace možná za příplatek, wifi připojení zdarma
Pláž    oblázková, lehátka a slunečníky jsou za poplatek
Stravování     vlastní, možnost dokoupení večeří nebo polopenze na místě – 

restaurace cca 350 m
Doprava          letecky z Brna

číslo         termín počet 1. a 2. dítě 7-16 let dítě 2-7
zájezdu  nocí osoba na přistýlce na přistýlce
66-0906 9. 6.–19. 6. 10 12 500 9 900 7 900
66-1906 19. 6.–30. 6. 11 13 500 9 900 7 900
66-3006 30. 6.–10. 7. 10 13 500 9 900 7 900
66-1007 10. 7.–21. 7. 11 13 900 9 900 7 900
66-2107 21. 7.–31. 7. 10 13 500 9 900 7 900
66-3107 31. 7.–11. 8. 11 13 900 9 900 7 900
66-1108 11. 8.–21. 8. 10 13 500 9 900 7 900
66-2108 21. 8.– 1. 9. 11 13 900 9 900 7 900
66-0109 1. 9.–11. 9. 10 13 200 9 900 7 900
66-1109 11. 9.–22. 9. 11 13 200 9 900 7 900
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a místo v letadle zdarma

Apartmánový dům MARGARITA 
 Cena za osobu:

LETECKY z BRNA

Apartmánový	dům	MARgARITA
oblíbené 
letovisko

★★★odlet
BRNO bazén



1312

SANTA	MARIA	DEL	CEDRO

CAPO	VATICANO

leží mezi městečky Scalea a Diamante a nese jméno podle citrusových plodů cedro, které se 
pěstují pouze v této oblasti a z nichž se vyrábí vyhlášený likér. Santa Maria je typické jihoitalské 
letovisko na pobřeží průzračného Tyrhénského moře s řadou hotelových komplexů, apartmáno-
vých domů, obchodů, barů a restaurací nabízejících speciality kalábrijské kuchyně. 
Přírodní pláže s hrubším pískem a drobnými oblázky mají balneologické účinky. Nádherná sce-
nérie hor s národním parkem Polino s nedotčenou divokou přírodou a malebnými kamennými 
městečky, ve kterých jakoby se zastavil čas, dává typický a neopakovatelný ráz celé této oblasti. 

Oblast Capo Vaticano patřící k nejkrásnějším rekreačním oblastem jižní Kalábrie se právem 
řadí mezi nej… v celé oblasti středomoří. Nachází se nedaleko historického italského měs-
tečka Tropea a uchvátí každého návštěvníka svým velmi členitým pobřežím, kde skály prud-
ce padající do moře střídají zátočiny s písečnými plážemi omývanými křišťálově průzračnou 
vodou. Oblast je také ideálním výchozím bodem k návštěvě vulkanického souostroví Lipary 
nebo výletu na Sicílii. 

Fakultativní	výlety

SICÍLIE cca 50 EUR

Výlet na největší italský ostrov panoramatickou cestou podél pobřeží a trajektem přes Messinskou 
úžinu do lázní Taormina. Klimatické lázně na skalnatých útesech nad mořem, panorama nedaleké sopky 
Etna, kamenná architektura starobylých paláců a křivolakých uliček v každém z návštěvníků zanechá 
nezapomenutelný zážitek. Návštěva starořeckého divadla v Taor mině nadchne milovníky antických 
památek, kterými Sicílie oplývá.

MARATEA cca 20 EUR

Výlet panoramatickou cestou do blízkého malebného městečka v regionu Basilicata, proslulého sochou 
Krista v nadživotní velikosti, třetí největší na světě. Socha se nachází vysoko nad mořem na hoře San 
Biaggio, odkud je nádherný výhled na přístav Maratea a členitý záliv Polycastro.

OSTROV DINO cca 20 EUR

Plavba výletní lodí podél pobřeží cederské riviéry k ostrovu Dino s řadou jeskyní, z nichž nejznámější 
jsou Lví a Azurová jeskyně, které hýří nádhernými barvami moře. Koupání v jeskyních je stejně 
úchvatným zážitkem jako koupání na pláži v romantické zátoce Arco Magno. Tato nádherná pláž je 
dostupná nejlépe z moře a Vy k ní proplujete skalními oblouky. 

RAFTING NA ŘECE LAO cca 30 EUR

Jedná se o výlet do nitra národního parku Pollino – ojedinělý zážitek ze sjíždění řeky Lao pod dohledem 
zkušených profesionálních instruktorů. Během tohoto dobrodružství v srdci národního parku budete mít 
možnost poznat místa, kam se suchou nohou nedostanete. Po krátkém proškolení a obdržení vybavení 
a výstroje budete sjíždět tuto horskou řeku. Podle náročnosti si může zvolit variantu každý, od dětí až 
po zdatné sportovce.

Fakultativní	výlety

SICÍLIE cca 50 EUR

Výlet přes Messinskou úžinu do lázní Taormina. Klimatické lázně na skalnatých útesech nad mořem, 
panorama nedaleké sopky Etna, kamenná architektura starobylých paláců a křivolakých uliček 
v každém z návštěvníků zanechá nezapomenutelný zážitek. Návštěva starořeckého divadla v Taor mině 
nadchne milovníky antických památek, kterými Sicílie oplývá.

LIPARSKÉ OSTROVY cca 45 EUR

Výlet lodí do oblasti souostroví vulkanických ostrovů. Navštívíte nejznámější ostrovy Lipari, Vulcano 
a Stromboli. Uvidíte ostrovní architekturu městeček vystavěných v blízkosti polovyhaslých vulkánů, 
budete mít možnost vyzkoušet bahenní koupel v léčivém sirném jezírku nebo se koupat v průzračné 
vodě Tyrhénského moře, omývajícího typické černé pláže. 

AQUAPARK cca 25 EUR

Aquapark se nachází v letovisku Zambrone v oblasti Capo Vaticano a je jedním 
z největších vodních parků v jižní Kalábrii.
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Aparthotel***
RIVIERA	DEI	CEDRI	„klub	program“

pláž
100 m

10/11
nocí

výhodné
ceny

★★

KLUB
PROGRAM

★★★

RESIDENCE RIVIERA DEI CEDRI*** KLUB PROGRAM 
 Ceny za osobu dle typu bytu:  Cena za byt:

číslo               termín počet                              s tud ia  A                   apar tmány  B           apar tmány  C          apar tmán D
zájezdu  nocí  1. a 2. os. 3. osoba 4. osoba 1.–4. osoba 5. osoba 1.–4. osoba 5. osoba 6.+7. osoba  6–10 osob
4-0606 6. 6.–15. 6. 7 2 300 800 zdarma 1 600 zdarma 1 800 zdarma zdarma 5 900
4-1306 13. 6.–25. 6. 10 3 500 1 500 600 3 000 500 3 300 800 zdarma 14 900
4-2306 23. 6.– 6. 7. 11 4 900 1 800 800 3 800 700 4 000 1 000 zdarma 16 900
4-0407  4. 7.–16. 7. 10 5 900 2 000 1 000 4 200 1 000 4 700 1 300 zdarma 20 900
4-1407 14. 7.–27. 7. 11 5 900 2 000 1 000 4 200 1 000 4 700 1 300 zdarma 20 900
4-2507 25. 7.– 6. 8. 10 6 500 2 200 1 300 4 600 1 300 5 000 1 600 zdarma 22 900
4-0408  4. 8.–17. 8. 11 6 500 2 200 1 300 4 600 1 300 5 000 1 600 zdarma 22 900
4-1508 15. 8.–27. 8. 10 6 500 2 200 1 300 4 600 1 300 5 000 1 600 zdarma 22 900
4-2508 25. 8.– 7. 9. 11 4 900 1 800 800 3 800 700 4 000 1 000 zdarma 16 900
4-0509 5. 9.–14. 9. 7 2 700 1 800 zdarma 2 200 zdarma 2 500 zdarma zdarma 9 900
Termíny jsou uvedeny s autobusovou dopravou

cENA ZAhRNuJE:
–  7x/10x/11x ubytování dle termínu  

a zvoleného typu bytu včetně povleče-
ní, poplatky za spotřebu všech energií

– služby delegáta
– služby KLub PROGRAMu 

FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy:
doprava klimatiz. autobusem     3 300 Kč
7x večeře/polopenze   2 100 Kč/3 150 Kč  
10x večeře/polopenze   3 000 Kč/4 500 Kč 
11x večeře/polopenze   3 300 Kč/4 950 Kč 
komplexní pojištění:
 dospělý / dítě do 12 let  390 Kč/190 Kč

AUTOBUSEM – VLASTNÍ DOPRAVOU

KALÁbRIE
Romantika a kouzlo italského jihu se stává v posledních letech důvodem rychle se 
rozvíjejícího turistického ruchu v nejjižnější italské provincii – Kalábrii. 
Oblast proslulá pěstováním citrusových plodů a ohnivého vína je vyhledávána turisty 
milujícími panenskou přírodu, čisté moře a malebná kamenná městečka vystavěná 
vysoko v horách. 

Koupání v Tyrhénském moři a odpočinek na širokých oblázkových plážích ve spojení 
s možnostmi poznání historických památek sahajících až do nej staršího období řecké 
kolonizace – to je Kalábrie, kterou stojí za to poznat.

„KLUB	PROgRAM“
ZDARMA	v	ceně

welcome drink s ochutnávkou
místního likéru a specialit z cedra

•
láhev vína pro každý byt

•
používání posilovny

•
minigolf a tenisový kurt

ve vyhrazeném čase
•

v období od 1. 7. do 31. 8.  
animační programy

(dětský klub, cvičení, aerobik, hry)

Poloha    moderní vkusně vybavený apartmánový komplex umístěný ve vzdálenosti 100 m od pláže 
v centru letoviska St. Maria del Cedro
Vybavení    v hlavní budově aparthotelu je recepce, restaurace, bar, venkovní předzahrádka s možností 
občerstvení, pizzerie, TV místnost, minimarket, herna, piano bar, solárium, posilovna. V hlavní budově residence 
je možnost přístupu na internet, wifi (za poplatek). U residence jsou tenisové kurty, minigolf, kuželky, zahradní 
amfiteátr, možnost půjčování kol. Bezplatné parkování osobních automobilů u budovy (podzemní garáže 
za poplatek).
Pláž    písečná a oblázková, 100 m
Naše hodnocení    kvalitní ubytování v blízkosti pláže, klubový program a široká nabídka výletů je 
předpokladem ideální dovolené pro všechny generace
Ubytování    všechny luxusní komfortně vybavené apartmány i studia mají vlastní koupelnu, WC, 
kuchyňský kout s linkou a nádobím, sporák, lednici, mikrovlnnou troubu, barevný TV, balkon nebo terasu. 
Možnost klimatizace za příplatek v apartmánech typu A, B a C na místě. V ceně ubytování je zahrnuto 
povlečení, závěrečný úklid si provádí rekreanti sami.
Typ A    studio pro 2–4 osoby – 1 pokoj s kuchyňským koutem, 2–4 lůžka, případně rozkl. gauč, soc. zařízení
Typ B    apartmán pro 4–5 osob – 1 ložnice, obývací pokoj s lůžky nebo rozkl. gaučem a kuchyňským koutem, 
soc. zařízení
Typ C    apartmán pro 4–7 osob – 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem a lůžkem, příp. rozkládacím 
gaučem, soc. zařízení (komfortní prostorné byty v depandanci aparthotelu) 
Typ D (apartmány Giovanna)    standardní 4 pokojové apartmány pro 6–10 osob s vlastní 
kuchyní a jídelnou, balkonem, terasou, 2x sociální zařízení. Účelně vybavené apartmány se nachází ve vile 
v blízkosti hlavní budovy, klienti využívají služeb Klub programu (vhodné pro ucelené skupiny)
Stravování    vlastní, možnost přikoupení večeří, případně polopenzí
Doprava    vlastní, autobusem

NÁŠ
TIP
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klasické poznávací zájezdy a okruhy
hvězdicové zájezdy s ubytováním na jednom místě
kombinované pobytově poznávací zájezdy s pobytem u moře a s výlety již v ceně
krátkodobé poznávací zájezdy za krásami naší republiky
zájezdy s lehkou pěší turistikou
jednodenní zájezdy
vybrané zájezdy za exotikou

POZNÁVAcÍ ZÁJEZDy
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Poloha    komplex apartmánů je terasovitě rozmístěn ve sva-
hu nad mořem v krásné parkové úpravě středomořské květeny 
cca 300–600 m od moře
Vybavení    komplex má hlavní budovu s recepcí, pavilony, 
apartmánové domy, restauraci, bar, market, bazén, tenisové 
kurty, půjčovnu sportovních potřeb. Na pláži je bar s možností 
občerstvení, herna a plážový servis (za poplatek)
Ubytování    všechny apartmány mají vlastní kuchyňku 
vybavenou pro možnost vlastního vaření (lednici, sporák, nádo-
bí), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon nebo terasa
Typ B2/4    jedna dvoulůžková ložnice, obytný pokoj s kuchyň-
ským koutem a přistýlkou (rozkládacím gaučem)
Typ C4/5    dvě dvoulůžkové ložnice, obytný pokoj s kuchyň-
ským koutem a gaučem
Stravování    vlastní
Doprava    vlastní, autobusem 

číslo  termín                   apartmán
zájezdu  B 2/4 C 4/5
4-0606-2 6. 6.–15. 6. 6 600 7 900
4-1306-2 13. 6.–22. 6. 7 500 8 600
4-2006-2 20. 6.–29. 6. 8 900 9 500
4-2706-2 27. 6.– 6. 7. 9 500 9 950
4-0407-2  4. 7.–13. 7. 11 900 14 500
4-1107-2 11. 7.–20. 7. 11 900 14 500
4-1807-2 18. 7.–27. 7. 11 900 14 500
4-2208-2 22. 8.–31. 8. 11 900 14 500
4-2908-2 29. 8.– 7. 9. 7 500 8 600
4-0509-2 5. 9.–14. 9. 6 600 7 900
Termíny jsou uvedeny s autobusovou dopravou, pobyt sobota–sobota

Residence ESMERALDO
 Cena za byt:

cENA ZAhRNuJE:
pronájem apartmánu na 7 nocí dle typu 
Cena nezahrnuje: povinný závěrečný úklid (30 c/apartmán), 
spotřeby energií (elektřina, plyn, voda), povlečení
FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
Doprava autobusem:  3 900 Kč
Komplexní pojištění:  dospělá osoba  300 Kč 

děti do 12 let  150 Kč

Poloha    komplex terasovitě rozmístěn ve svahu nad mořem 
v krásné parkové úpravě středomořské květeny cca 300–600 m od moře
Vybavení    komplex má hlavní hotelovou budovu, pavilony, 
centrální restauraci, bar, market, bazén, tenisové kurty, půjčovnu 
sportovních potřeb. Na pláži je bar s možností občerstvení, herna 
a plážový servis (za poplatek)
Ubytování    dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, TV, 
většina pokojů má terasu nebo balkon, klimatizace za příplatek
Stravování    polopenze (snídaně, večeře)
Doprava    vlastní, autobusem

číslo  termín 1. a 2. 3. osoba      dítě do 12 let
zájezdu  osoba      na přistýlce
4-0606-1 6. 6.–15. 6. 7 900 5 500 3 950
4-1306-1 13. 6.–22. 6. 8 500 5 950 4 250
4-2006-1 20. 6.–29. 6. 8 900 6 300 4 450
4-2706-1 27. 6.– 6. 7. 9 500 6 650 4 750
4-0407-1  4. 7.–13. 7. 9 950 6 950 4 990
4-1107-1 11. 7.–20. 7. 9 950 6 950 4 990
4-1807-1 18. 7.–27. 7. 9 950 6 950 4 990
4-2208-1 22. 8.–31. 8. 9 950 6 950 4 990
4-2908-1 29. 8.– 7. 9. 8 500 5 950 4 250
4-0509-1 5 9.–14. 9. 7 900 5 500 3 950
Termíny jsou uvedeny s autobusovou dopravou, pobyt sobota–sobota

Hotel GROTTICELLE***
 Cena za osobu:

cENA ZAhRNuJE:
7x ubytování v hotelu, 7x polopenze (snídaně, večeře)
FAKuLTATIVNÍ PŘÍPLATKy: 
Doprava autobusem:  3 900 Kč
Komplexní pojištění:  dospělá osoba  300 Kč 

děti do 12 let  150 Kč

Hotel	gROTTICELLE***

Residence	ESMERALDO

zájezdy  pořádané 
autobusovou 
dopravou

součástí zájezdu 
je lodní doprava 
nebo trajekt

zájezd s leteckou 
dopravou nebo 
v kombinaci 
letecké dopravy

součástí zájezdu 
může být lehká pěší
turistika nebo výstup 

zájezdy s pobytem 
u moře na jednom 
místě a s koupáním

výhodné
ceny

★★
NÁŠ
TIPoblíbené 

letovisko

★★★
bazén
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Číslo zájezdu:  3-1506-11    Termín:  15. 6.–27. 6.
  3-0709-11    7. 9.–19. 9.
cena za osobu:     ve 2lůžkových garsoniérách  9 550 Kč
     ve 3lůžkových garsoniérách  8 950 Kč

Fakultativní příplatky:  7x večeře v místě pobytu  2 100 Kč
  komplexní pojištění  390 Kč
ceny zahrnují: 10x nocleh v garsoniérách s možností vlastního vaření, povlečení, závěrečný úklid, dopravu 
autobusem s klimatizací, WC, videem a barem, výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné 

Číslo zájezdu:  33-1606-11    Termín:  16. 6.–26. 6.
  33-0809-11    Termín:  8. 9.–18. 9.
cena za osobu:     ve 2lůžkových garsoniérách  15 950 Kč
     ve 3lůžkových garsoniérách  14 950 Kč
Fakultativní příplatky:  6x večeře v místě pobytu  1 800 Kč
  komplexní pojištění  330 Kč
  transfer PŘ, OL, PV, KM–BRNO a zpět  500 Kč
ceny zahrnují: leteckou dopravu Brno–Soluň–Brno včetně letištních a bezpečnostních tax, palivový příplatek, 
transfery v Řecku, dopravu v Řecku během výletů klimatiz. busem s WC, videem a barem, 10x ubytování 
v garsoniérách / studiích s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, spotřebu všech energií, povlečení 
a závěrečný úklid, výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné 

Řecko láká každoročně tisíce turistů z celého světa k poznání památek nejstarší evropské 
civilizace i k odpočinku u nádherného moře. Země bohů, oliv a bájí, ale i země proslulá svou 
tradiční pohostinností nabízí posezení v romantických tavernách při skleničce dobrého vína 
i odpočinek na plážích omývaných křišťálově čistou vodou, země, kde se historie prolíná se 
současností téměř na každém kroku. Náš pobytově poznávací zájezd nabízí obojí – odpočinek 
a relaxaci u moře díky ubytování v přímořském letovisku a výlety za poznáním těch nejvýznamějších 
památek starověkého Řecka. Program zájezdu je ideálním spojením odpočinku a poznávání. 

ZA	PAMÁTKAMI	ANTIKY	

PROGRAM: 
1. den – ODJEZD Z ČR 
odjezd z ČR v ranních hodinách
2. den – PŘÍJEZD DO ŘEcKA 
příjezd do Řecka, cesta podél pohoří bájného Olympu na ubytování u Egejského moře, volno,  nocleh
3. den – PObyT u MOŘE
4. den – KLÁšTERy METEORA 
polodenní výlet na unikátní skalní kláštery Meteora, vystavěné na vrcholcích bizarních skalních útva-
rů. Z původního komplexu 24 kláštěrů se zachovalo do dnešní doby 6 činných klášterů, které budeme 
mít možnost vidět a do 2 kláštěrů se i podívat. Návrat později odpoledne, volno, koupání, nocleh
5.–6. den – PObyT u MOŘE 
7. den – POhOŘÍ PARNAsOs – DELFy – POLOOsTROV PELOPONés – KORINTh 
ráno odjezd do pohoří Parnasos, návštěva starořecké věštírny v Delfách, kam v dávných dobách 
přicházely zástupy poutníků za věštkyní Pýthií. Prohlédneme si pozůstaky Apollonova chrámu, jemuž 
byly Delfy zasvěceny, staré divadlo, pokladnici Athénských, stadion, muzeum se slavným delfským 
vozatajem. Po prohlídce pokračování v cestě podél Korintského zálivu na poloostrov Peloponés, 
na který se dostaneme přes most otevřený v roce 2004, dlouhý 2 250 m. Zastávka u antického Korinthu, 
dnes už jen pozůstatky kdysi bohatého obchodního centra pod horou Akrokorinth. Ve večerních 
hodinách odjedeme na ubytování v oblíbeném letovisku Tolo u Nauplia, nocleh
8. den – EPIDAuRus – MyKéNy – NAuPLIO – PALAMIDy 
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek v kraji Argolida zejména z období mykénské 
kultury. Navšítívíme Epidaurus, okrsek zasvěcený bohu lékařství Asklepiovi s nejlépe zachovalým 
starořeckým divadlem až pro 14 tisíc diváků s dokonalou akustikou, Mykény proslavené vykopávkami 
H. Schliemanna s pozůstaky hradu krále Agamemnona, slavného hrdiny trojské války. Uvidíme mimo 
jiné světoznámou Lví bránu, Atreovu pokladnici, kupolovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné 
masky krále Agamemnona umístěnou v muzeu. Na závěr navštívíme 1. hlavní město novodobého 
Řecka – Nauplio, které nás okouzlí svou romantickou polohou pod vrcholem Akronauplio. Vyjedeme 
také na vrchol Palamidy s mohutným benátským opevněním ve výšce 216 m n.m. K večeru návrat 
do Tola, nocleh
9. den – KORINTsKý PRŮPLAV – AThéNy – ThERMOPyLy
ráno odjezd přes Korintský průplav (zastávka k prohlídce 6 300 m dlouhého kanálu spojujícího 
Korintský a Saronický záliv) do Athén. Prohlídka Akropolis s chrámem ochránkyně města bohyně 
Athény – jedinečným Parthenonem a památek řecké metropole – Panathenajský stadion, čtvrť 
Plaka, řecká agora, římská agora, chrám Dia Olympského, náměstí Syndagma a střídání stráží 
u budovy Parlamentu, odpoledne odjezd, cestou zastávka u památníku spartského krále 
Leonidase, hrdiny bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování u Egejského moře, nocleh 
10.–11. den – PObyT u MOŘE
12. den – ODJEZD DO ČR 
volno u moře, uvolnění pokojů, odjezd do ČR
13. den – PŘÍJEZD DO ČR 
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách
Pořadí výletů může být změněno!

PROGRAM: 
1. den – ODLET Z ČR 
odlet z Brna do Soluně, transfer na ubytování v  letovisku na pobřeží Egejského moře, nocleh
2. den – PObyT u MOŘE
3. den – KLÁšTERy METEORA
polodenní výlet na unikátní skalní kláštery Meteora, vystavěné na vrcholcích bizarních skalních útvarů. 
Z původního komplexu 24 kláštěrů se zachovalo do dnešní doby 6 činných klášterů, které budeme mít 
možnost vidět a do 2 kláštěrů se i podívat. Návrat později odpoledne, volno, koupání, nocleh
4.–5. den – PObyT u MOŘE
6. den – POhOŘÍ PARNAsOs – DELFy – POLOOsTROV PELOPONés – KORINTh – TOLO
ráno odjezd do pohoří Parnasos, návštěva starořecké věštírny v Delfách, kam v dávných dobách 
přicházely zástupy poutníků za věštkyní Pýthií. Prohlédneme si pozůstaky Apollonova chrámu, jemuž 
byly Delfy zasvěceny, staré divadlo, pokladnici Athénských, stadion, muzeum se slavným delfským 
vozatajem. Po prohlídce pokračování v cestě podél Korintského zálivu na poloostrov Peloponés, 
na který se dostaneme přes most otevřený v roce 2004, dlouhý 2 250 m. Zastávka u antického Korinthu, 
dnes už jen pozůstatky kdysi bohatého obchodního centra pod horou Akrokorinth. Ve večerních 
hodinách odjedeme na ubytování v oblíbeném letovisku Tolo u Nauplia, nocleh
7. den – EPIDAuRus – MyKéNy – NAuPLIO – PALAMIDy 
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek v kraji Argolida zejména z období mykénské kultury. 
Navšítívíme Epidaurus, okrsek zasvěcený bohu lékařství Asklepiovi s nejlépe zachovalým starořeckým 
divadlem až pro 14 tisíc diváků s dokonalou akustikou, Mykény proslavené vykopávkami H. Schliemanna 
s pozůstaky hradu krále Agamemnona, slavného hrdiny trojské války. Uvidíme mimo jiné světoznámou 
Lví bránu, Atreovu pokladnici, kupolovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné masky krále Agamemnona 
umístěnou v muzeu. Na závěr navštívíme 1. hlavní město novodobého Řecka – Nauplio, které nás okouzlí 
svou romantickou polohou pod vrcholem Akronauplio. Vyjedeme také na vrchol Palamidy s mohutným 
benátským opevněním ve výšce 216 m n.m. K večeru návrat do Tola, nocleh
8. den – KORINTsKý PRŮPLAV – AThéNy – ThERMOPyLy
ráno odjezd přes Korintský průplav (zastávka k prohlídce 6 300 m dlouhého kanálu spojujícího Korintský 
a Saronický záliv) do Athén. Prohlídka Akropolis s chrámem ochránkyně města bohyně Athény – 
Parthenonem a památek řecké metropole – Panathenajský stadion, čtvrť Plaka, řecká agora, římská 
agora, chrám Dia Olympského, náměstí Syndagma a střídání stráží u budovy Parlamentu, odpoledne 
odjezd, cestou zastávka u památníku spartského krále Leonidase, hrdiny bitvy u Thermopyl, návrat 
na ubytování u Egejského moře, nocleh 
9.–10. den – PObyT u MOŘE 
11. den – ODLET DO ČR
uvolnění pokojů, transfer na letiště do Soluně podél Olympského pohoří, odlet do Brna 
Pořadí výletů může být změněno!

ZA	PAMÁTKAMI	ANTIKY	 MOZAIKA	antiky	a	současnosti
Meteora	•	Delfy	•	Korinth	•	Epidaurus	•	Mykény	•	Nauplio	•	Athény	
Dion	•	Olymp

Číslo zájezdu:  GR 9-1809  Termín:    18. 9.–27. 9.  tam letecky, zpět busem
cena za osobu:     byty obsazené 2 osobami  10 950 Kč 

  byty obsazené 3 osobami  10 450 Kč
Fakultativní příplatky:   5x večeře  1 500 Kč 

transfer na letiště Brno (OL, PŘ, PV, KM)  250 Kč 
komplexní pojištění  300 Kč

cena zahrnuje: dopravu letecky Brno–Soluň vč. letištních tax, palivový příplatek, dopravu autobusem s kli-
matizací a WC v Řecku a zpět do ČR dle programu, 8x nocleh v bytech pro 2–3 osoby s kuchyňkou pro možnost 
vlastního vaření, průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné

Číslo zájezdu:  GR 9-1709-1  Termín:      17. 9.–27. 9.
cena za osobu:      byty obsazené 2 osobami   8 450 Kč
      byty obsazené 3 osobami  7 950 Kč
Fakultativní příplatky:   5x večeře  1 500 Kč
  komplexní pojištění  330 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací a WC, výlety dle programu, 8x nocleh v bytech pro  
2–3 osoby s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné

Číslo zájezdu:  GR 9-2509  Termín:      25. 9.–4. 10.
cena za osobu:      byty obsazené 2 osobami  10 450 Kč
Fakultativní příplatky:   5x večeře  1 500 Kč
  4lůžk. kabina na nočním trajektu  700 Kč/os.
  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, bar, 5x nocleh v bytech pro 2–3 osoby 
s kuchyňkou s možností vaření, 1x v hotelu se snídaní, trajekt z Řecka do Itálie (paluba), průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné

Řecká	mozaika

Velký	okruh	ŘECKEM

Meteora	•	Delfy	•	Korinth	•	Epidaurus	•	Mykény	•	Nauplio	•	Athény	
Dion	•	Olymp

Soluň	•	Meteora	•	Dion	•	Delfy	•	Athény	•	Korinth	•	Epidaurus	•	Mykény	
Tíryns	•	Nauplio	•	Olympia	•	Patras

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd z ČR v dopoledních hodinách do Řecka
2. den – PŘÍJEZD DO ŘEcKA
příjezd do Řecka, dopoledne cesta podél Olympského pohoří na pobřeží Egejského moře, uby-
tování v přímořském letovisku, nocleh
3. den – PObyT u MOŘE
4. den – DELFy – KORINTh – TOLO
v ranních hodinách odjezd pohořím Parnasos do Delf (prohlídka archeologického areálu se 
slavnou starořeckou věštírnou, Apollonovým chrámem, posvátným okrskem bohyně Athény), 
odjezd přes most otevřený v roce 2004 přes Korintský záliv na Peloponés, zastávka u antického 
Korintu s Apollonovým chrámem, přejezd do Tolo u Nauplia na ubytování, nocleh 
5. den – EPIDAuRus – MyKéNy – NAuPLIO
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek na Peloponésu – Epidaurus, Mykény, 
Nauplio, odpoledne návrat do Tola, nocleh 
6. den – KORINTsKý PRŮPLAV – AThéNy – ThERMOPyLy
ráno odjezd přes Korintský průplav (zastávka) do Athén, prohlídka Akropolis a památek řecké 
metropole – Olympijský stadion, čtvrť Plaka, Parlament, řecká agora, odpoledne odjezd, cestou 
zastávka u památníku bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování v letovisku u Egejského moře, nocleh 
7. den – PObyT u MOŘE
8. den – KLÁšTERy METEORA – sOuTěsKA TEMbI
ráno výlet na unikátní komplex klášterů Meteora, vystavěný na vrcholcích skal, návštěva kláš-
terů Megalo Meteoron a Agios Stefanos, dílny s ruční výrobou ikon, cestou zastávka v posvátné 
soutěsce Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh
9. den – OLyMP – DION
výlet do nejvyššího řeckého pohoří – bájného Olympu a do archeologického areálu Dion s vykopáv-
kami římských lázní se zachovalými mozaikami, návrat v odpoledních hodinách, volno, koupání, 
nocleh
10. den – ODJEZD Z ŘEcKA
volno, ukončení pobytu, odjezd autobusem do ČR
11. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních hodinách do nástupních míst
Pozn. Pořadí výletů může být změněno

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd ráno z ČR non-stop do Řecka
2. den – sOLuň
dopoledne příjezd do řecké Soluně, prohlídka města (Agios Dimitrios, Bílá věž, Galeriův oblouk), 
pokračování v cestě pod pohořím Olymp na ubytování v letovisku na pobřeží Egejského moře, 
nocleh
3. den – KLÁšTERy METEORA
ráno výlet na unikátní komplex klášterů Meteora, vystavěný na vrcholcích skal, návštěva kláš-
terů Megalo Meteoron a Agios Stefanos, návštěva dílny s ruční výrobou ikon, zastávka v měs-
tečku Kalambaka, odpoledne návrat, volno, koupání, nocleh
4. den – OLyMP – DION – sOuTěsKA TEMbI
výlet do nejvyššího řeckého pohoří – bájného Olympu (soutěska Enipea, výjezd na Stavros 
ve výšce 944 m) a do archeologického areálu Dion v pohoří Olymp s vykopávkami starořímských 
lázní, cestou zastávka v posvátné soutěsce Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, volno, koupání, 
nocleh
5. den – DELFy – AThéNy
ráno odjezd přes pohoří Parnasos do slavné starořecké věštírny Delfy, prohlídka archeologic-
kého  areálu  s  Apollonovým  chrámem  a  posvátným  okrskem  bohyně  Athény,  pokračování 
do Athén, ubytování v hotelu, večer prohlídka města s osvětlenou Akropolí a malebnou čtvrtí 
Plaka, nocleh
6. den – AThéNy – KORINTsKý PRŮPLAV
ráno po snídani prohlídka Athén – Akropolis, Dionýsovo divadlo, Diův chrám, olympijský stadion, 
Parlament, v odpoledních hodinách odjezd z Athén na Peloponés, cestou zastávka u Korintského 
průplavu, ubytování v Tolo u Nauplia, nocleh
7. den – EPIDAuRus – MyKéNy – TÍRyNs – NAuPLIO
ráno odjezd do Epidauru (nejzachovalejší starořecké divadlo, okrsek zasvěcený bohu Asklépiovi), 
přejezd do Mykén proslavených vykopávkami H. Schliemanna (Lví brána, šachtové hroby, kyk-
lopské hradby, Atreova pokladnice), pokračování do prvního hlavního města novodobého Řecka 
Nauplia, cestou zastávka u hradu Tíryns s nejmohutnějším mykénským opevněním, krátká pro-
hlídka Nauplia a pevnosti Palamidy nad městem, návrat na nocleh
8. den – OLyMPIA – PATRAs
v ranních hodinách odjezd do antické Olympie zasvěcené Diovi, místo proslavené konáním prv-
ních olympijských her starověku, prohlídka archeologického areálu a muzea, odjezd do přístavu 
Patras na noční trajekt do Itálie
9. den – PŘEJEZD DO ČR
dopoledne připlutí do Itálie, pokračování do ČR
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

PROGRAM:
1. den – ODLET Z ČR
odlet z Brna do Řecka, transfer na ubytování v přímořském letovisku u Egejského moře, nocleh
2. den – PObyT u MOŘE
3. den – DELFy – KORINTh – TOLO
v ranních hodinách odjezd pohořím Parnasos do Delf (prohlídka archeologického areálu se 
slavnou starořeckou věštírnou, Apollonovým chrámem, posvátným okrskem bohyně Athény), 
odjezd přes Korintský záliv na Peloponés, zastávka u starého Korintu s Apollonovým chrámem, 
přejezd do Tolo u Nauplia na ubytování, nocleh 
4. den – EPIDAuRus – MyKéNy – NAuPLIO
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek na Peloponésu – Epidaurus, Mykény, 
Nauplio, odpoledne návrat do Tola, nocleh 
5. den – KORINTsKý PRŮPLAV – AThéNy – ThERMOPyLy
ráno odjezd přes Korintský průplav (zastávka) do Athén, prohlídka Akropolis a památek řecké 
metropole – Olympijský stadion, čtvrť Plaka, Parlament, řecká agora, odpoledne odjezd, cestou 
zastávka u památníku bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování v letovisku u Egejského moře, 
nocleh 
6. den – PObyT u MOŘE
7. den – KLÁšTERy METEORA – sOuTěsKA TEMbI
ráno výlet na unikátní komplex klášterů Meteora, vystavěný na vrcholcích skal, návštěva kláš-
terů Megalo Meteoron a Agio Stefanos, dílny s ruční výrobou ikon, cestou zastávka v posvátné 
soutěsce Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh
8. den – OLyMP – DION
výlet do nejvyššího řeckého pohoří – bájného Olympu a do archeologického areálu Dion s vyko-
pávkami římských lázní se zachovalými mozaikami, návrat v odpoledních hodinách, volno, kou-
pání, nocleh
9. den – ODJEZD DO ČR
ukončení pobytu, odjezd autobusem do ČR
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst
Pořadí výletů může být změněno. 

Soluň

Patras
Olympia

Athény

EpidaurusNauplio

Mykény
Korinth

Delfy

Meteora

s	ubytováním	u	Egejského	moře	na	jednom	místě	

s	ubytováním	u	Egejského	moře	na	jednom	místě	
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Číslo zájezdu:  99-0207    Termín:      2. 7.–14. 7.
  99-2008      20. 8.–1. 9.
cena za osobu:   15 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  390 Kč
cena zahrnuje: 11x ubytování v hotelu (3x v Istanbulu se snídaní, 7x Kusadasi s polopenzí, 1x cestou se 
snídaní), dopravu klimatizovaným autobusem s WC, výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, bakšišné

PROGRAM: 
1. den – ODLET Z ČR
odlet z Prahy do Istanbulu, transfer do hotelu, ubytování, nocleh
2. den – IsTANbuL – bOsPOR
snídaně, prohlídka historického centra evropské části Istanbulu. Navštívíme oblast zátoky Zlatý roh, 
ve které jsou soustředěny nejvýznamnější památky města. Palác Topkapi, bývalé sídlo osmanských 
sultánů s neuvěřitelně bohatými klenotnicemi a sbírkami, Modrou mešitu s  jejími 6 minarety 
a nádhernou vnitřní výzdobou v modré barvě, Sulejmanovu mešitu, Chrám Boží moudrosti známý jako 
Agia Sophia, dobře dochovalou římskou cisternu, slavný Hippodrom, kterému dominuje 20 m vysoký 
obelisk z doby faraona Tutmose III., bronzový Hadí sloup dovezený z Delf, fontána darovaná německým 
císařem Vilémem II. Přejezd přes Bospor na asijskou část na vyhlídku Camlica s panoramatem 
Istanbulu, Velký bazar, nocleh
3. den – buRsA – KusADAsI
snídaně, odjezd přes Bospor do Bursy se slavnou Zelenou mešitou, města, které bylo centrem 
osmanské říše za vlády sultána Mehmeda II. a oblíbeným místem princů a členů vládnoucích rodů 
až do 20. století. Odpoledne pokračování v cestě do přímořského letoviska Kusadasi, ubytování, 
večeře, nocleh
4. den – PObyT u MOŘE
5. den – sELcuK – ARTEMIDIN chRÁM – sLAVIČÍ VRch – EFEs
snídaně, ráno odjezd do nedalekého Selcuku – návštěva pevnosti a baziliky Sv. Jana, prohlídka 
nejstarší turecké mešity IsaBey, kolem poledne návštěva pozůstatků jednoho ze sedmi divů světa – 
Artemidina chrámu z 8. století před n. l. V roce 550 před n. l. byl největším a nejimpozantnějším 
chrámem celého tehdejšího světa, v roce 356 před n. l. byl však vypálen a dnes z jeho sloupoví zůstaly 
pouze fragmenty. Výjezd na Slavičí vrch, poutní místo křesťanů a místo posledního pobytu Panny Marie. 
Odpoledne návštěva Efesu – jeden z nejzachovalejších antických areálů na území celého Turecka, kde 
budeme mít možnost obdivovat starý amfiteátr, pozůstatky fontán, chrámů a budov, zejména unikátní 
Celsovu knihovnu, projít se po Mramorové cestě. Večer návrat na hotel, večeře, nocleh
6. den – PObyT u MOŘE 
7. den – PRIENé – MILéTOs – DIDyMA
snídaně, dopoledne příjezd k prohlídce zbytků antických přístavů ze 13. století př.n.  l. Priené 
a Milétos. Navštívíme významné památky z období řeckého osídlení, kam návštěvníci přicházejí 
obdivovat kromě antických vykopávek zejména dobře zachovalé divadlo, které bylo považováno ve své 
době za největší na území starověkého Řecka, možnost nákupů suvenýrů z onyxu, později odpoledne 
přejezd do Didymy – návštěva Apollonova chrámu a okrsku slavné věštírny, večer návrat do Kusadasi, 
večeře, nocleh
8. den – PAMuKKALE – hIERAPOLIs
snídaně, celodenní výlet do oblasti Pamukkale – unikátní přírodní útvar v Turecku tzv. „bavlněný 
hrad“ tvoří bizarní terasy a kaskády z bílého vápence. Prameny stékající z kopců formují terasy 
a bazénky s termální minerální vodou, jejíž blahodárné účinky objevili již staří Římané a v blízkosti 
založili antické lázně Hierapolis. Odpoledne navštívíme pozůstatky antických lázní Hierapolis 
s nekropolí a nádherným amfiteátrem, večer návrat do Kusadasi, večeře, nocleh
9. den – PObyT u MOŘE 
10. den – PERGAMON – TRóJA – DARDANELy
snídaně, odjezd přes Pergamon – prohlídka areálu antického města z doby Alexandra Velikého 
spojeného kdysi s lázněmi Asklépion. Na vykopávkách zde pracovala skupina německých archeologů, 
většina nálezů dnes tvoří sbírku muzea Pergamon v Berlíně. Odpoledne přejezd do slavné Tróje 
objevené  H. Schliemannem v  roce 1870. Toto kdysi nedobytné město krále Priama vstoupilo 
do dějin slavnou Trójskou válkou vedenou mykénským králem Agamemnonem a popsanou Homérem 
v eposu Iliada. Uvidíme repliku dřevěného trojského koně, symbol dobytí Tróje. Tzv. Priamův zlatý 
poklad objevený Schliemannem byl až do 2. světové války uložen v Berlínském muzeu, odkud byl 
za války odvezen na neznámé místo a dosud nenalezen. Po prohlídce odjezd večer na trajekt přes 
Dardanely, přejezd do Istanbulu, nocleh
11. den – IsTANbuL – ODLET DO ČR
snídaně, dopoledne volno v Istanbulu, odpoledne odlet z Istanbulu do Prahy

PROGRAM: 
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v ranních (nočních) hodinách přes Budapešť a Bělehrad do Bulharska, večer ubytování, nocleh
2. den – EDIRNE
snídaně, dopoledne přejezd do Edirne – prohlídka města nazývaného také Brána orientu s velkole-
pou Sinanovou mešitou sultána Selima II., k večeru příjezd do Istanbulu, ubytování, volno, nocleh
3. den – IsTANbuL – bOsPOR
snídaně, prohlídka historického centra evropské části Istanbulu. Navštívíme oblast zátoky Zlatý 
roh, ve které  jsou soustředěny nejvýznamnější památky města. Palác Topkapi, bývalé sídlo 
osmanských sultánů s neuvěřitelně bohatými klenotnicemi a sbírkami, Modrou mešitu s jejími 6 
minarety a nádhernou vnitřní výzdobou v modré barvě, Sulejmanovu mešitu, Chrám Boží moudrosti 
známý jako Agia Sophia, dobře dochovalou římskou cisternu, slavný Hippodrom, kterému dominuje 
20 m vysoký obelisk z doby faraona Tutmose III., bronzový Hadí sloup dovezený z Delf, fontána 
darovaná německým císařem Vilémem II. Přejezd přes Bospor na asijskou část na vyhlídku Camlica 
s panoramatem Istanbulu, volno, Velký bazar, nocleh
4. den – buRsA – KusADAsI 
snídaně, odjezd přes Bospor do Bursy se slavnou Zelenou mešitou, města, které bylo centrem osman-
ské říše za vlády sultána Mehmeda II. a oblíbeným místem princů a členů vládnoucích rodů až do 20. 
století. Odpoledne pokračování v cestě do přímořského letoviska Kusadasi, ubytování, večeře, nocleh
5. den – PObyT u MOŘE
6. den – sELcuK – ARTEMIDIN chRÁM – sLAVIČÍ VRch – EFEs
snídaně, ráno odjezd do nedalekého Selcuku – návštěva pevnosti a baziliky Sv.Jana, prohlídka nejstarší 
turecké mešity IsaBey, kolem poledne návštěva pozůstatků jednoho ze sedmi divů světa – Artemidina 
chrámu z 8. století před n. l. V roce 550 před n. l. byl největším a nejimpozantnějším chrámem celého 
tehdejšího světa, v roce 356 před n. l. byl však vypálen a dnes z jeho sloupoví zůstaly pouze fragmenty. 
Výjezd na Slavičí vrch, poutní místo křesťanů a místo posledního pobytu Panny Marie. Odpoledne 
návštěva Efesu – jeden z nejzachovalejších antických areálů na území celého Turecka, kde budeme 
mít možnost obdivovat starý amfiteátr, pozůstatky fontán, chrámů a budov, unikátní Celsovu knihovnu, 
projít se po Mramorové cestě a představit si tak život obyvatel kdysi třetího největšího města Římské 
říše. Návrat na hotel, večeře, nocleh
7. den – PObyT u MOŘE
8. den – PRIENé – MILéTOs – DIDyMA
snídaně, dopoledne příjezd k prohlídce zbytků antických přístavů ze 13. století př. n.  l. Priené 
a Milétos. Navštívíme významné památky z období řeckého osídlení, kam návštěvníci přicházejí 
obdivovat kromě antických vykopávek zejména dobře zachovalé divadlo, které bylo považováno 
ve své době za největší na území starověkého Řecka. Volno – možnost nákupů šperků a suvenýrů 
z tureckého onyxu, později odpoledne přejezd do Didymy – návštěva Apollonova chrámu a okrsku 
slavné věštírny, večer návrat do Kusadasi, večeře, nocleh
9. den – PAMuKKALE – hIERAPOLIs
snídaně, celodenní výlet do oblasti Pamukkale – unikátní přírodní útvar v Turecku tzv. „bavlněný hrad“ 
tvoří bizarní terasy a kaskády z bílého vápence. Je jedním z nejfantastičtějších míst, které máte 
možnost v Turecku navštívit. Prameny stékající z kopců formují terasy a bazénky s termální minerální 
vodou, jejíž blahodárné účinky objevili již staří Římané a v blízkosti založili antické lázně Hierapolis. 
Odpoledne navštívíme pozůstatky antických lázní Hierapolis s nekropolí a nádherným amfiteátrem, 
večer návrat do Kusadasi, večeře, nocleh
10. den – PObyT u MOŘE
11. den – PERGAMON – TRóJA – DARDANELy
snídaně, odjezd přes Pergamon – prohlídka areálu antického města z doby Alexandra Velikého 
spojeného kdysi s lázněmi Asklépion. Na vykopávkách zde pracovala skupina německých archeologů, 
většina nálezů dnes tvoří sbírku muzea Pergamon v Berlíně. Odpoledne přejezd do slavné Tróje 
objevené H. Schliemannem v  roce 1870. Toto kdysi nedobytné město krále Priama vstoupilo 
do dějin slavnou Trójskou válkou vedenou mykénským králem Agamemnonem a popsanou Homérem 
v eposu Iliada. Uvidíme repliku dřevěného trojského koně, symbol dobytí Tróje. Tzv. Priamův zlatý 
poklad objevený Schliemannem byl až do 2. světové války uložen v Berlínském muzeu, odkud byl 
za války odvezen na neznámé místo a dosud nenalezen. Po prohlídce odjezd večer na trajekt přes 
Dardanely, přejezd do Istanbulu, nocleh
12. den – IsTANbuL
snídaně, dopoledne volno v Istanbulu – možnost návštěvy Egyptského bazaru proslaveného zejména 
orientálním kořením, vyhlášeného Velkého Bazaru, odpoledne odjezd přes Bulharsko a Maďarsko do ČR
13. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních večerních – nočních hodinách 

ISTANBUL	
a	antické	poklady	Malé	Asie	

ISTANBUL	
a	antické	poklady	Malé	Asie	

Číslo zájezdu:  99-0307    Termín:    3. 7.–13. 7.
  99-2108    21. 8.–31. 8.
cena za osobu:     23 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  330 Kč
cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Istanbul–Praha včetně letištních a bezpečnostních tax, palivový  
příplatek, 3x ubytování v hotelu v Istanbulu se snídaní, 7x ubytování v hotelu v Kusadasi s polopenzí, dopravu 
klimatizovaným autobusem v Turecku vč. transferů, výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, bakšišné 

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd ve večerních hodinách z nástupních míst přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do Bulharska
2. den – NOcLEh V buLhARsKu
k večeru příjezd na ubytování v oblasti hranic s Tureckem, večeře, nocleh
3. den – EDIRNE – IsTANbuL
snídaně, dopoledne návštěva Edirne – prohlídka centra města nazývaného také Brána orientu, 
prohlídka velkolepé mešity sultána Selima II. od architekta Sinana, volno, odpoledne přejezd 
do Istanbulu – okružní jízda městem, návštěva Egyptského bazaru a asijské části, možnost výjezdu 
na Galatskou věž, ubytování v evropské části,večeře, nocleh
4. den – IsTANbuL
snídaně, celodenní prohlídka historického centra evropské části Istanbulu – Zlatý roh, palác 
Topkapi, Modrá mešita, Sulejmanova mešita, Agia Sophia, římská cisterna, Hippodrom, Velký bazar, 
volno, večeře, nocleh
5. den – ANKARA
snídaně, dopoledne přejezd do Ankary – okružní jízda, prohlídka pevnosti a mešity Kotzatepe, 
mauzoleum prvního prezidenta Kemala Atatürka, volno k prohlídce Muzea anatolských civilizací, 
ubytování, večeře, nocleh
6. den – hATTusAs – yAZILIKAyA – KAPPADOKIE
snídaně, odjezd do oblasti Hattusas – návštěva bývalého hlavního města chetitské říše, zastávka 
u skalních reliéfů v Yazilikayi, pozdě odpoledne přejezd do oblasti Kappadokie, ubytování, večeře, 
nocleh
7. den – úDOLÍ GöREME – uchIsAR – úDOLÍ ZELVE – AVANOs
snídaně, celodenní prohlídka unikátních skalních a podzemních měst oblasti Kappadokie – údolí 
Göreme, vesnička Uchisar s pevností a vyhlídkou na celou oblast, údolí Zelve s kaňony propojenými 
tunely, k večeru návštěva městečka proslaveného keramikou Avanos, večeře, nocleh
8. den – hOLubÍ úDOLÍ – sARIhAN KERVANsARAy – KONyA – sIDE 
snídaně, odjezd se zastávkami oblastí Holubího údolí do Sarihan Kervansaray (místo zastávek 
velbloudích  karavan  na  hedvábné  stezce)  do  Konye  –  bývalé  hlavní  město  seldžucké  říše 
(Alaatinova mešita, klášter tančících dervišů), přejezd přes pohoří Taurus na pobřeží Středozemního 
moře, cestou do Antalye zastávka k prohlídce areálu v Side, ubytování, večeře, nocleh
9. den – ANTALyA
snídaně, dopoledne prohlídka historického centra Antalye, odpoledne volno u moře, večeře, nocleh
10. den – PAMuKKALE – hIERAPOLIs – KusADAsI
snídaně, odjezd přes Pamukkale – bizarní vápencové útvary – kaskády (tzv. bavlněný zámek), 
pozůstatky antického města Hierapolis, večer příjezd do Kusadasi, ubytování, večeře, nocleh
11. den – sELcuK – ARTEMIDIN chRÁM – sLAVIČÍ VRch – EFEs
snídaně, odjezd do nedalekého Selcuku – návštěva pevnosti a baziliky Sv. Jana, prohlídka nejstarší 
turecké mešity  IsaBey, kolem poledne návštěva pozůstatků  jednoho ze sedmi divů světa – 
Artemidina chrámu a výjezd na Slavičí vrch (poutní místo křesťanů – místo posledního pobytu 
Panny Marie), odpoledne návštěva Efesu – jeden z nejzachovalejších antických areálů na světě, 
proslavený zejména Celsovou knihovnou, návrat na hotel, večeře, nocleh
12. den – IZMIR – PERGAMON – TRóJA
snídaně, odjezd přes Izmir do Pergamonu – prohlídka areálu města z doby Alexandra Velikého 
spojeného kdysi s lázněmi Asklépion (akropole, knihovna, divadlo), pozdě odpoledne přejezd 
do oblasti slavné Tróje objevené Schliemannem, večer přejezd na hotel, večeře, nocleh
13. den – cANAKKALE
snídaně, dopoledne zastávka v Canakkale u dřevěného koně ze slavného amerického velkofimu 
Trója, celodenní přejezd do Bulharska a Maďarska, cestou zastávky, noční přejezd
14. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách

Číslo zájezdu:  TU 9-2909    Termín:    29. 9.–12. 10.
cena za osobu:    17 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  390 Kč
cena  zahrnuje:  dopravu  autobusem  s  WC,  klimatizací,  video,  bar  s  možností  občerstvení  za  Kč,  
11x ubytování v hotelích po trase, 11x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, bakšišné

PROGRAM:
1. den – ODLET Z ČR
odlet z Prahy do Istanbulu, transfer na hotel, večeře, volno, nocleh
2. den – IsTANbuL
snídaně, prohlídka historického centra evropské části Istanbulu – Zlatý roh, palác Topkapi, Modrá 
mešita, Sulejmanova mešita, Agia Sophia, římská cisterna, Hippodrom, Velký bazar, volno, večeře, 
nocleh
3. den – ANKARA 
snídaně, dopoledne přejezd do Ankary – okružní jízda, prohlídka pevnosti a mešity Kotzatepe, 
mauzoleum prvního prezidenta Kemala Atatürka, volno k prohlídce Muzea anatolských civilizací, 
ubytování, večeře, nocleh
4. den – hATTusAs – yAZILIKAyA – KAPPADOKIE
snídaně, odjezd do oblasti Hattusas – návštěva bývalého hlavního města chetitské říše, zastávka 
u skalních reliéfů v Yazilikayi, pozdě odpoledne přejezd do oblasti Kappadokie, ubytování, večeře, 
nocleh
5. den – úDOLÍ GöREME – uchIsAR – úDOLÍ ZELVE – AVANOs
snídaně, celodenní prohlídka unikátních skalních a podzemních měst oblasti Kappadokie – údolí 
Göreme, vesnička Uchisar s pevností a vyhlídkou na celou oblast, údolí Zelve s kaňony propojenými 
tunely, k večeru návštěva městečka proslaveného keramikou Avanos, večeře, nocleh
6. den – hOLubÍ úDOLÍ – sARIhAN KERVANsARAy – KONyA – sIDE 
snídaně, odjezd se zastávkami oblastí Holubího údolí do Sarihan Kervansaray (místo zastávek 
velbloudích  karavan  na  hedvábné  stezce)  do  Konye  –  bývalé  hlavní  město  seldžucké  říše 
(Alaatinova mešita, klášter tančících dervišů), přejezd přes pohoří Taurus na pobřeží Středozemního 
moře, cestou do Antalye zastávka k prohlídce areálu v Side, ubytování, večeře, nocleh
7. den – ANTALyA
snídaně, dopoledne prohlídka historického centra Antalye, odpoledne volno u moře, večeře, nocleh
8. den – PAMuKKALE – hIERAPOLIs – KusADAsI
snídaně, odjezd přes Pamukkale – bizarní vápencové útvary – kaskády (tzv. bavlněný zámek), 
pozůstatky antického města Hierapolis, večer příjezd do Kusadasi, ubytování, večeře, nocleh
9. den – sELcuK – ARTEMIDIN chRÁM – sLAVIČÍ VRch – EFEs  
snídaně, odjezd do nedalekého Selcuku – návštěva pevnosti a baziliky Sv.Jana, prohlídka nejstarší 
turecké mešity  IsaBey, kolem poledne návštěva pozůstatků  jednoho ze sedmi divů světa – 
Artemidina chrámu a výjezd na Slavičí vrch (poutní místo křesťanů – místo posledního pobytu 
Panny Marie), odpoledne návštěva Efesu – jeden z nejzachovalejších antických areálů na světě, 
proslavený zejména Celsovou knihovnou, návrat na hotel, večeře, nocleh
10. den – IZMIR – PERGAMON – TRóJA – cANAKKALE
snídaně, odjezd přes Izmir do Pergamonu – prohlídka areálu města z doby Alexandra Velikého 
spojeného kdysi s lázněmi Asklépion (akropole, knihovna, divadlo), později odpoledne přejezd 
do oblasti slavné Tróje objevené Schliemannem, večer přejezd na hotel v Canakkale (zastávka 
u dřevěného koně ze slavného amerického velkofimu Trója), ubytování, večeře, nocleh
11. den – ODLET DO ČR
snídaně, transfer na letiště do Istanbulu, odlet do Prahy

Číslo zájezdu:  TU 99-0110         1. 10.–11. 10.
cena za osobu:    24 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  330 Kč
cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha včetně letištních a bezpečnostních tax, palivový 
příplatek,  dopravu klimatizovaným  autobusem  dle programu,  10x ubytování  v hotelích***  po  trase,  
10x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, bakšišné 

Velký	okruh	TURECKEM
Istanbul	•	Ankara	•	Hattusas	•	Kappadokie	•	údolí	göreme	a	Zelve		
Konya	•	Antalya	•	Pamukkale	•	Kusadasi	•	Selcuk	•	Efes	•	Pergamon		
Trója	•	Canakkale

Edirne	•	Istanbul	•	Ankara	•	Hattusas	•	Kappadokie	•	údolí	göreme	a	Zelve		
Konya	•	Antalya	•	Pamukkale	•	Kusadasi	•	Selcuk	•	Efes	Pergamon	•	Trója		
Canakkale

Velký	okruh	TURECKEM

Istanbul
Edirne

Trója

Pergamon

Efes
Milet

Pamukkale

Antalya
Side

Konya

Ankara

Kappadokia

Hattusas

s	ubytováním	u	moře	v	Kusadasi	na	jednom	místě	

s	ubytováním	u	moře	v	Kusadasi	na	jednom	místě	
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Číslo zájezdu:  99-0407    Termín:  4. 7.–13. 7.
cena za osobu:     13 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, bar s možností občerstvení za Kč,  
7x ubytování s polopenzí, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd dopoledne non-stop do Francie a Španělska
2. den – LLORET DE MAR
dopoledne příjezd na pobřeží Costa Brava – ubytování v přímořském letovisku Lloret de Mar, 
celodenní koupání, večeře, nocleh
3. den – PúbOL – FIGuERAs – cADAqués – PORT LLIGAT
snídaně, ráno odjezd k prohlídce soukromého zámku s muzeem Púbol, ve kterém žila Dalího žena 
Gala. Zámeček vyzdobil S. Dalí pro svou milovanou ženu svými díly, zahrada je vyzdobena známými 
Dalího sochami zvířat – fantastických slonů na vysokých hmyzích nohách. Kolem poledne návštěva 
městečka Figueras, ve kterém je unikátní muzeum Salvátora Dalího, v podvečer návštěva malebné 
přímořské vesničky Cadaqués s atmosférou typické staré rybářské vesničky nezasažené novodobou 
výstavbou, která se díky S. Dalímu stala vyhledávaným centrem umělců z celé Evropy – volno 
s možností posezení v některé z místních kaváren, příp. pěší vycházka k Dalího atelieru v Port Lligat, 
návrat na hotel, večeře, nocleh
4. den – PObyT u MOŘE
5. den – bARcELONA
snídaně, celodenní výlet do Barcelony – dopoledne zastávka v parku Güell od Gaudího, volno 
k procházce, před polednem přejezd ke slavné Sagradě Familii – volno k prohlídce, odpoledne 
bude věnováno historickému centru města v okolí slavné rušné třídy Rambla – gotická čtvrť, 
k večeru volno v okolí Plaza Catalunya (dle zájmu možnost navštívit Gaudího obytný dům Pedrera), 
návrat na hotel, večeře,  nocleh
6. den – MONTsERRAT – bARcELONA
snídaně,  dopoledne  návštěva  kláštera  Montserrat  s  černou  madonou,  odpoledne  přejezd 
do Barcelony – návštěva parku na kopci Monjuic s olympijským stadionem, botanickou zahradou 
a zejména unikátní vesničkou Poble Espanyol – volno, možnost návštěvy, k večeru návštěva náměstí 
Piazza Espana a nábřeží s památníkem Kryštofa Kolumba, večer návrat na hotel, večeře, nocleh
7. den – PObyT u MOŘE
8. den – GIRONA – EMPúRIEs
snídaně, dopoledne výlet do starobylé Girony a archeologického areálu antického města 
 Empúries, odpoledne návrat na hotel, volno, večeře, nocleh
9. den – cARcAssONNE
snídaně, odjezd do Francie, po poledni příjezd do nejslavnějšího středověkého města Carcassonne 
– prohlídka, volno k individuálním procházkám, večer odjezd non-stop do ČR
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních – večerních hodinách
Ubytování: 7x v hotelu *** v letovisku Lloret de Mar, 2 a 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, 7x polopenze formou švédských stolů

COSTA	BRAVA	–	krásy	Katalánska

Číslo zájezdu:  ESP 9-0910    Termín:  9. 10.–19. 10.
cena za osobu:     16 950 Kč
Fakultativní příplatky:  6x večeře ve Španělsku  1 800 Kč
  komplexní pojištění  330 Kč
  vstupné areál Alhambra v Granadě (nutno předem objednat)  800 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, bar s možností občerstvení za Kč,  
9x ubytování se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních/nočních hodinách přes Německo a Francii, večer ubytování, nocleh 
2. den – bARcELONA
snídaně, dopoledne přejezd do hlavního města Katalánska Barcelony – okružní jízda městem, pěší 
prohlídka centra města (Gaudího stavby, gotická čtvrť, přístav) s průvodcem, volno, později 
odpoledne pokračování k Valencii, ubytování, (večeře), nocleh
3. den – ELchE – LORcA – GuADIX
snídaně, přejezd přes město Elche s unikátními palmovými háji do starobylého města Lorca 
s hradem a věží Alfonsa (zastávka), k večeru zastávka v Guadixu – unikátní skalní obydlí, večer 
ubytování v Granadě, volno, (večeře), v případě zájmu výlet do čtvrti Albaicin, nocleh
4. den – GRANADA
snídaně, dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst Evropy – Granady – unikátní památky 
maurské  architektury  (paláce  a  zahrady  Generalife  a  Alhambra),  staré  centrum  města 
s romantickými uličkami, katedrála s královskou kaplí a hrobkou, k večeru odjezd na ubytování 
v Torremolinos, (večeře), nocleh
5. den – GIbRALTAR – TARIFA – MARbELLA
snídaně, celodenní výlet podél jižního pobřeží s návštěvou britské kolonie Gibraltar s pevností 
střežící vjezd do Středozemního moře, návštěva nejjižnějšího španělského přístavu a mysu Tarifa, 
při zpáteční cestě návštěva luxusního střediska Marbella s jachtovým přístavem, (večeře), nocleh 
6. den – MALAGA – RONDA
snídaně, odjezd přes Malagu – pěší prohlídka rodného města Pabla Picassa se starobylým 
centrem, arabskou pevností a přístavem, před polednem přejezd do horského městečka Ronda 
s úchvatným panorama na vysoké skále a typickou architekturou Andalusie (náměstí Toros – 
místo zrodu býčích zápasů), večer přejezd do Sevilly, ubytování, (večeře), nocleh
7. den – sEVILLA
snídaně, celodenní prohlídka perly Andalusie Sevilly, prohlídka města – maurský zámek El Alcazar, 
největší gotická katedrála s hrobkou Kolumba, věž Giralda, čtvrť Santa Cruz, zahrady Marie Luisy, 
volno, (večeře), nocleh
8. den – cORDObA
snídaně, dopoledne prohlídka malebné Cordoby s jednou z největších arabských mešit uprostřed 
níž je postavená křesťanská katedrála, návštěva židovské čtvrti se synagogou, královský Alcazar, 
slavná ulička Calleja de las Flores, k večeru přejezd do oblasti Madridu, ubytování, nocleh
9. den – MADRID
snídaně, dopoledne pěší prohlídka centra Madridu s Královským palácem, náměstí Mayor, 
muzeum Prado, odpoledne přejezd do oblasti hranic s Francií, nocleh
10. den – ODJEZD DO ČR
snídaně, odjezd přes Francii do Německa a ČR
11. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách

Za	krásami	jižní	ANDALUSIE
Barcelona	•	Elche	•	Lorca	•	guadix	•	granada	•	gibraltar	•	mys	Tarifa	
Malaga	•	Ronda	•	Sevilla	•	Cordoba	•	Madrid

Krásy	jižní	ANDALUSIE	
s	návštěvou	Barcelony	a	Madridu	

Číslo zájezdu:  ESP 99-0910  Termín:    9. 10.–18. 10.
cena za osobu:    22 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
  7x večeře  2 100 Kč
  vstupné areál Alhambra v Granadě (nutno předem objednat)  800 Kč
cena zahrnuje: dopravu letecky Praha – Barcelona – Praha vč. letištních tax, doprava ve Španělsku 
klimatizovaným autobusem, 9x ubytování v hotelích ***, 9x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy DO bARcELONy 
odlet z Prahy do Barcelony, transfer do hotelu na pobřeží, večeře, nocleh
2.den – bARcELONA
snídaně, dopoledne prohlídka hlavního města Katalánska Barcelony – okružní jízda městem, 
pěší prohlídka centra města (Gaudího stavby, gotická čtvrť, přístav) s průvodcem, volno, odpo-
ledne pokračování do Benidormu, ubytování, večeře, nocleh
3.den – ELchE – LORcA – GuADIX
snídaně, přejezd přes město Elche s unikátními palmovými háji do starobylého města Lorca s hradem 
a věží Alfonsa (zastávka), k večeru zastávka v Guadixu – unikátní skalní obydlí, večer ubytování v Granadě, 
volno, večeře, v případě zájmu výlet do čtvrti Albaicin s návštěvou typického flamenca, nocleh
4.den – GRANADA
snídaně, dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst Evropy – Granady – unikátní památ-
ky maurské architektury  (paláce a zahrady Generalife a Alhambra), staré centrum města 
s romantickými uličkami, katedrála s královskou kaplí a hrobkou, večer příjezd na ubytování 
v Torremolinos, večeře, nocleh
5.den – GIbRALTAR – TARIFA – MARbELLA 
snídaně, celodenní výlet podél jižního pobřeží s návštěvou britské kolonie Gibraltar s pevností střežící 
vjezd do Středozemního moře, návštěva nejjižnějšího španělského přístavu a mysu Tarifa, při zpáteční 
cestě návštěva luxusního střediska Marbella s jachtovým přístavem, návrat na ubytování, večeře, nocleh 
6.den – MALAGA – RONDA 
snídaně, odjezd přes Malagu – pěší prohlídka rodného města Pabla Picassa se starobylým cen-
trem, arabskou pevností a přístavem, před polednem přejezd do horského městečka Ronda 
s úchvatným panorama na vysoké skále a typickou architekturou Andalusie (náměstí Toros – 
místo zrodu býčích zápasů), k večeru přejezd do oblasti Sevilly, ubytování, večeře, nocleh
7.den – sEVILLA
snídaně, celodenní prohlídka perly Andalusie Sevilly, prohlídka města - maurský zámek El 
Alcazar, největší gotická katedrála s hrobkou Kolumba, věž Giralda, čtvrť Santa Cruz, zahrady 
Marie Luisy, volno, večeře, nocleh
8.den – cORDObA
snídaně, dopoledne prohlídka malebné Cordoby s jednou z největších arabských  mešit uprostřed 
níž je postavená křesťanská katedrála, návštěva židovské čtvrti  se synagogou, královský Alcazar, 
slavná ulička Calleja de las Flores, k večeru přejezd do oblasti Madridu, ubytování, nocleh
9.den – MADRID
snídaně, dopoledne pěší prohlídka centra Madridu s Královským palácem, náměstí Mayor, muzeum Prado, 
odpoledne odjezd na pobřeží Costa Brava, příjezd v pozdních večerních hodinách, ubytování, nocleh
10.den – ODLET DO ČR
snídaně, volno, transfer na letiště – odlet do Prahy

Barcelona	•	Elche	•	Lorca	•	guadix	•	granada	•	gibraltar	•	mys	Tarifa	
Malaga	•	Ronda	•	Sevilla	•	Cordoba	•	Madrid

Velký	okruh	PORTUgALSKEM
Mafra	•	Sintra	•	Cabo	da	Roca	•	Belém	•	Lisabon	•	Alcobaca	•	Batalha	
Tomar	•	Fátima	•	Coimbra	•	Aveiro	•	Porto	•	Nazaré	•	Óbidos

PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy DO LIsAbONu
odlet z Prahy do Lisabonu, transfer do hotelu v letovisku Estoril, nocleh
2. den –  MAFRA - sINTRA – cAbO DA ROcA
snídaně, ráno odjezd k prohlídce rozlehlého barokního paláce - královského sídla ve městě Mafra, 
kolem poledne návštěva Sintry – nejromantičtější městečko dýchající poklidem – prohlídka 
královského paláce z 15.století s úchvatnou architekturou, volno – možnost návštěvy unikátního 
romantického paláce Pena nebo některého  jiného z paláců v parku Sintra, večer zastávka 
na nejzápadnějším mysu Evropy - Cabo da Roca, návrat na nocleh
3. den – bELéM – LIsAbON
snídaně, dopoledne návštěva čtvrti Belém – návštěva kostela s klášterem Jeronýmů, Památník 
objevitelů – symbol dobyvatelských úspěchů portugalských mořeplavců, kolem poledne přejezd 
k prohlídce historické části Lisabonu – středověká pevnost Sao Jorge, starobylá čtvrť Alfama 
s úzkými uličkami, slavný výtah Santa Justa, volno k individuálním prohlídkám, návrat na nocleh
4. den – ALcObAcA – bATALhA – TOMAR - FÁTIMA 
snídaně,  celodenní  výlet  za  poznáním  krás  středního  Portugalska  –  dopoledne  návštěva 
cisterciánského kláštera z 12.století Alcobaca – prohlídka areálu s hrobkami krále Pedra a Ines 
(skvost portugalského sochařství), odpoledne příjezd k prohlídce nádherného dominikánského 
kláštera Batalha, zapsaného na seznam UNESCO, pozdě odpoledne zastávka ve starobylém 
městečku Tomar, kterému dominuje původně templářská pevnost, později klášter řádu rytířů 
Krista, večer zastávka v nejslavnějším poutním místě Portugalska – Fátima, volno k prohlídce, 
večer ubytování v oblasti města Coimbra, nocleh
6. den  – cOIMbRA - AVEIRO
snídaně, dopoledne prohlídka města portugalské kultury - původního hlavního města – Coimbra, 
prohlídka centra s katedrálou, univerzita s unikátní královskou knihovnou, později odpoledne výlet 
na portugalské pobřeží do městečka Aveiro, založeného již za vlády římského císaře Marca 
Aurelia, prohlídka města lagun – portugalských Benátek na řece Vouga, plných barevných člunů 
a bárek, večer návrat na nocleh
7. den – PORTO
snídaně, celodenní výlet do přístavu Porto na březích řeky Douro proslaveného svými mosty – 
prohlídka historického centra, kterému dominuje katedrála s klášterem, čtvrť Ribeira s kostelem 
sv. Františka, budova burzy, úchvatné nábřeží s vyhlídkou na most Dom Luis I. – volno, k večeru 
návštěva čtvrti Vila Nova de Gaia proslavené vinnými sklepy, ochutnávka vína, návrat na nocleh
8. den – NAZARé - óbIDOs – ODLET DO PRAhy
snídaně, ráno zastávka v rybářské vesničce Nazaré, dopoledne návštěva bílého středověkého městečka 
Óbidos – procházka, možnost nákupu suvenýrů, odpoledne přejezd na letiště Lisabon, odlet do Prahy 

Číslo zájezdu:  POR 99-1910  Termín:    19. 10.–26. 10.
cena za osobu:    25 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  240 Kč
  7x večeře v Portugalsku  2 100 Kč
cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Lisabon – Praha vč. letištních a palivových tax, 7x ubytování v hotelu 
*** dle programu, 7x snídaně, transfery a dopravu v Portugalsku dle programu, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné

ubytování	u	moře	v	Lloret	de	Mar	na	jednom	místě	
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PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd dopoledne přes Rakousko do Itálie
2. den – sORRENTO – cAPRI
dopoledne příjezd do Sorrenta – volno, možnost celodenního 
lodního výletu s průvodcem na ostrov Capri (přístav Marina 
Grande, s návštěvou městečka Capri a Anacapri, Tiberiova vila, 
zahrady), k večeru přejezd na ubytování u Sorrenta, nocleh
3. den – POMPEJE – VEsus – NEAPOL
snídaně, celodenní výlet v oblasti Neapolského zálivu – dopole-
dne Pompeje – prohlídka archeologického areálu, odpoledne 
výlet ke kráteru nejslavnější evropské sopky Vesuv, k večeru 
prohlídka historického centra Neapole s kostelem, královským 
zámkem, starým hradem, přístav St. Lucia, návrat na ubytování, 
nocleh
4. den – RIVIERA AMALFI – PAEsTuM
snídaně, dopoledne možnost projížďky nejkrásnějším italským 
pobřežím – riviera Amalfi s malebně vystavěnými městečky 
na skalách nad mořem – Praiano, Positano, Amalfi, Maiori 
a Vietri, zastávky na panoramatických místech – prohlídka měs-
tečka Amalfi, zastávka u keramických dílen ve Vietri, pozdě 
odpoledne přejezd do archeologického komplexu v Paestum 
(starořecké chrámy), večer návrat na ubytování, nocleh
5. den – ŘÍM – VATIKÁN
snídaně, odjezd do Říma – celodenní prohlídka hlavního města 
Itálie. Dopoledne návštěva Vatikánu – chrám sv. Petra, odpoled-
ne pěší procházka centrem starého města – Pantheon, fontána 
di Trevi, Španělské náměstí, Forum Romanum, Kapitol, Koloseum 
– volno, v pozdních večerních hodinách odjezd do Rakouska
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních hodinách

Číslo zájezdu:  ITA 9-1305  Termín:  13. 5.–18. 5.
  ITA 9-1908    19. 8.–24. 8.
cena za osobu:    7 950 Kč
Fakultativní příplatky:   3x večeře  600 Kč 

komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar 
s možností občerstvení za Kč, 3x ubytování v hotelu **/***, 3x snídaně, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  ITA 9-1208  Termín:  12. 8.–17. 8.
cena za osobu:     7 500 Kč
     3. osoba  7 000 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar 
s možností občerstvení za Kč, 3x ubytování v hotelu **/*** v oblasti 
Říma, 3x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

To	nejkrásnější	
z	JIŽNÍ	ITÁLIE
Sorrento	•	Capri	•	Pompeje	•	Vesuv	•	Neapol	
Amalfi	•	Paestum	•	Řím	•	Vatikán

ŘÍM
věčné	město	a	jeho	okolí
Řím	•	Vatikán	•	Tivoli	•	Ostia	•	Cerveteri

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd  ve  večerních/nočních  hodinách  přes  Rakousko 
do Itálie
2. den – cERVETERI
odpoledne příjezd do oblasti Cerveteri – návštěva unikátní 
lokality s etruskými hrobkami, k večeru příjezd na ubytování 
u Říma, večeře, nocleh
3. den – ŘÍM – VATIKÁN
snídaně, celodenní prohlídka Říma – dopoledne prohlídka 
Vatikánu  včetně  chrámu  Sv.  Petra  –  možnost  prohlídky 
Vatikánských muzeí, odpoledne pěší prohlídka – Andělský 
hrad, Justiční palác, náměstí Colonna se sloupem Marca 
Aurelia, fontána di Trevi, Španělské náměstí, kostel Sv. Petra 
v řetězech, Koloseum, Forum Romanum, Palatin, Konstantinův 
oblouk, Traianovo forum, Augustovo forum, třída Fori Imperiali 
– volno, večer návrat na hotel, večeře, nocleh
4. den – OsTIA ANTIcA – TIVOLI
snídaně,  celodenní  program  v  okolí  Říma  –  dopoledne 
návštěva archeologického areálu Ostia Antica – prohlídka, 
odpoledne  návštěva  Tivoli  –  možnost  návštěvy  unikátní 
antické Hadriánovy vily a návštěva centra Tivoli – volno, 
možnost návštěvy zahrad a vily d`Este, večer návrat na hotel, 
večeře, nocleh
5. den – ŘÍM
snídaně,  odjezd  k  další  prohlídce  Říma  –  Piazza  Venezia 
s památníkem V. Emanuella II., Kapitol, pěší procházka starou 
částí – navštívíme Pantheon, náměstí Navona s Fontánou čtyř 
řek, nábřeží Tibery, Marcellovo divadlo, ostrůvek Tiberina, 
Fabriciův most, kostel Sv. Marie v Cosmedinu, Vestin chrám, 
Circus Maximus, pozdě večer odjezd autobusem přes Itálii 
do Rakouska, noční přejezd
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách

PISA	–	FLORENCIE	
BOLOgNA	–	ŘÍM

PROGRAM:
1. den – bOLOGNA
odjezd v časných ranních / nočních hodinách přes Rakousko 
do  Itálie,  pozdě  odpoledne  příjezd  do  Bologne  –  města 
s nejstarší evropskou univerzitou, pěší prohlídka historického 
centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer 
přejezd na ubytování u Florencie, nocleh 
2. den – PIsA – FLORENcIE
snídaně, dopoledne návštěva Pisy – pěší prohlídka památek 
v historickém centru města na náměstí Miracoli s dómem, 
baptisteriem  a  zejména  slavnou  šikmou  věží,  odpoledne 
přejezd do Florencie – prohlídka hlavního města Toskánska – 
perly renesance (paláce, kostely, dóm,…), k večeru přejezd 
na ubytování v oblasti Říma, nocleh
3. den – ŘÍM – VATIKÁN
snídaně,  celodenní  prohlídka  Říma  –  dopoledne  prohlídka 
Vatikánu  včetně  chrámu  Sv.  Petra  –  možnost  prohlídky 
Vatikánských muzeí, odpoledne pěší prohlídka – Andělský hrad, 
Justiční palác, Prezidentský palác na Quirinalu, náměstí Colonna 
se sloupem Marca Aurelia, fontána di Trevi, Španělské náměstí, 
kostel Sv.Petra v řetězech, Koloseum, Forum Romanum, Palatin, 
Konstantinův oblouk, Traianovo forum, Augustovo forum, třída 
Fori Imperiali – volno, večer návrat na hotel, nocleh
4. den – ŘÍM
snídaně,  odjezd  k  další  prohlídce  Říma  –  Piazza  Venezia 
s památníkem V. Emanuella II., Kapitol, pěší procházka starou 
částí – navštívíme Pantheon, náměstí Navona s Fontánou čtyř 
řek, tržiště Campo dei Fiori, nábřeží Tibery, Marcellovo divadlo, 
ostrůvek Tiberina, Fabriciův most, kostel Sv. Marie v Cosmedinu, 
Vestin chrám, Circus Maximus, Caracallovy lázně – volno, večer 
odjezd autobusem přes Itálii do Rakouska, noční přejezd
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách do ČR

Číslo zájezdu:  ITA 9-3004  Termín:    30. 4.–   4. 5.
  ITA 9-0907      9. 7.– 13. 7.
  ITA 9-2409      24. 9.– 28. 9.
cena za osobu:    6 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar 
s možností občerstvení za Kč, 3x ubytování v hotelu **/*** se snídaní, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Bologna	•	Pisa	•	Florencie	•	Vatikán	•	Řím Vicenza	•	Verona	•	Sirmione	•	Padova	•	Benátky

Číslo zájezdu:  ITA 9-1308  Termín:  13. 8.–16. 8.
  ITA 9-2410  24. 10.–27. 10.
cena za osobu:       4 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  120 Kč 
  2x večeře  400 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, WC, video, bar,  
2x ubytování v hotelu, 2x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, 
večer ubytování, nocleh
2. den – VIcENZA – VERONA – sIRMIONE
snídaně, dopoledne návštěva v městečku Vicenza – pěší pro-
cházka centrem s náměstím Piazza dei Signori a paláci, kolem 
poledne přejezd do slavné Verony – arena, dům Julie, k veče-
ru návštěva lázní Sirmione s řadou pohádkových vil na jezeře 
Garda, večer návrat na hotel, nocleh
3. den – PADOVA – bENÁTKy
snídaně, ráno zastávka v Padově – prohlídka centra města 
s kostelem Sv. Antonína, před polednem přejezd do Benátek 
–  pěší  prohlídka  tohoto  jedinečného  města  (most  Rialto, 
náměstí San Marco, Dóžecí palác, Canale Grande,…), volno, 
večer návrat k autobusu, odjezd přes Rakousko do ČR
4. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách

BENÁTKY
a	severní	Itálie

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – cORTINA D’AMPEZZO – JEZERO MIsuRINA – TRE 
cIME – TRENTO – MALcEsINE –  MONTE bALDO
ráno  příjezd  do  Dolomit  –  zastávka  ve  středisku  Cortina 
d’Ampezzo, procházka centrem, dopoledne přejezd k jezeru 
Misurina, cestou vyhlídka na slavné věže Tre Cime, odpoledne 
návštěva malebného města Trento – procházka centrem, 
později odpoledne příjezd k  jezeru Garda – návštěva lázní 
Malcesine  na  východním  břehu  jezera,  možnost  výjezdu 
lanovkou na Monte Baldo, nocleh
3. den – sIRMIONE – MANTOVA – VERONA
snídaně, dopoledne projížďka podél jezera Garda – návštěva 
lázní  Sirmione  s  řadou  pohádkových  vil  na  jezeře,  před 
polednem odjezd k prohlídce Mantovy – slavného města se 
zámkem a historickým centrem, odpoledne přejezd do Verony 
– pěší procházka centrem s paláci, arénou, dům Julie – volno, 
večer návrat na nocleh 
Fakultativně večer možnost návštěvy představení 
ve Veronské areně – opera G. Verdiho AIDA
4. den – MILÁNO – bERGAMO
snídaně, dopoledne přejezd do Milána – prohlídka centra 
hlavního města Lombardie se slavnou La Scalou, Dómem, 
pasáží V. Emanuella, zámkem Sforzesců, později odpoledne 
návštěva starobylého městečka Bergamo, návrat na nocleh
5. den – VIcENZA – PADOVA – bENÁTKy 
snídaně,  dopoledne  odjezd  přes  městečko  Vicenza  (pěší 
procházka centrem s náměstím Piazza dei Signori a paláci) 
do Padovy – prohlídka centra města s kostelem Sv. Antonína, 
odpoledne  přejezd  do  Benátek  –  pěší  prohlídka  tohoto 
jedinečného města (most Rialto, náměstí San Marco, Dóžecí 
palác, Canale Grande,…), volno, večer návrat k autobusu, 
odjezd přes Rakousko do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách

To	nejkrásnější	
ze	SEVERNÍ	ITÁLIE
s	možností	návštěvy	opery	AIDA	ve	Veroně
Cortina	d’Ampezzo	•	jezero	Misurina	•	Trento	
•	Malcesine	•	Sirmione	•	Mantova	•	Verona	
Miláno	•	Padova	•	Benátky

Číslo zájezdu:  ITA 9-2606    Termín:  26. 6.–1. 7.
cena za osobu:     6 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 
3x nocleh v hotelu v oblasti jezera Garda, 3x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, vstupenku na operu AIDA (bližší info v CK)

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd večer přes Rakousko do Itálie
2. den – bENÁTKy
příjezd do Benátek, dopoledne prohlídka města s průvodcem, 
volno.  Účast  na  tradičním  karnevalu,  který  se  zde  slavil 
od roku 1047 do konce 19. století, od roku 1972 je tato tradice 
obnovena a od tohoto roku přijíždí každoročně do Benátek 
tisíce  turistů  z  celého  světa,  které  uchvátí  dokonalost 
a pestrost karnevalových masek. Odjezd pozdě večer do ČR.
3. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách

Karneval v BENÁTKÁCH

Číslo zájezdu:  ITA 9-2802  Termín:  28. 2.–2. 3.
cena za osobu:    1 990 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní lístek do Benátek a zpět (cca 18 d)

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR – PADOVA
 odjezd v nočních - časných ranních hodinách přes Rakousko 
do Itálie, odpoledne příjezd k návštěvě romantické Padovy - 
procházka historickým centrem města s jednou z nejstarších 
univerzit Evropy, kostelem Sv. Antonína a mnoha paláci, volno, 
večer přejezd na ubytování, večeře, nocleh
2. den – bENÁTKy
snídaně, celodenní pobyt v Benátkách – prohlídka města 
s průvodcem, účast na karnevalovém veselí, možnost fak.
výletu  lodí  na  ostrov  Murano  nebo  Burano,  v  pozdních 
večerních hodinách odjezd přes Rakousko do ČR
3. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách do nástupních míst

Karneval v BENÁTKÁCH
návštěva	Karnevalu	po	noclehu

Číslo zájezdu:  ITA 9-2802  Termín:  28. 2.–2. 3.
cena za osobu:    3 490 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem (video, bar s mož-
ností občerstvení za Kč), 1x ubytování v hotelu *** s polopenzí (večeře, 
snídaně), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní lístek do Benátek a zpět (cca 18 d)

ubytování	na	jednom	místě	
ubytování	na	jednom	místě	

ubytování	na	jednom	místě	

ubytování	na	jednom	místě	
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Číslo zájezdu:  99-2908    Termín:  29. 8.–7. 9.
cena za osobu:     v apartmánech obsazených 4 osobami  9 900 Kč 
    v apartmánech obsazených 3 osobami  10 900 Kč
    v apartmánech obsazených 2 osobami  11 900 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem s klim., WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 7x ubytování v apartmánech /studiích pro 2–4 osoby 
s možností vaření, trajekty, výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: závěrečný úklid a povlečení (cca 20 EUR za osobu), vstupné

Ostrov Elba je největším ostrovem Toskánského souostroví o rozloze 223 km2. Bohatství nerostných surovin zajistilo prosperitu 
a vliv již starým Etruskům, po nich i Římanům. Díky bohatství se ostrov dostal pod nadvládu nejrůznějších dobyvatelů, byl postupně 
ovládán Pisany, Janovany, Luccou i Španělskem. Nejvíce však ostrov proslavil legendární francouzský vojevůdce Napoleon 
Bonaparte, který zde pobývat několik měsíců. Tento ostrov si každého získá svou neskutečnou krásou, mírným a stálým počasím, 
krásnou hornatou krajinou, kamennými městečky připomínajícími dávnou slávu. Skalnaté útesy střídají krásné písečné a oblázkové 
pláže – to je Elba – ostrov, který si Vás získá.

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – LuccA
ráno příjezd do  toskánského městečka Lucca – prohlídka historického centra města s unikátním náměstím vystavěným 
na základech antické arény, dnes Piazza del Mercato. Luccu daroval Napoleon Bonaparte své sestře Elise Bacciochi, která 
nechala vybudovat největší náměstí Piazza Napoleone s vévodským palácem. Kolem poledne přejezd do přístavu Piombino, trajekt 
na Elbu, ubytování, volno, nocleh
3. den – PObyT u MOŘE
4. den – PROcchIO – MARcIANA – MONTE cAPANNE – MARINA DI cAMPO
celodenní výlet na západní část ostrova – ráno zastávka v lázních Procchio ve stejnojmenném zálivu. Pokračování přes lázeňské 
městečko Marciana Marina do vnitrozemské vesničky Marciana se zříceninou starého hradu v krásné poloze uprostřed kaštanových 
lesů. Volno, možnost výjezdu lanovkou na vrcholek Monte Capanne, který je svou výškou 1019 m nejvyšší horou ostrova. Později 
odpoledne přejezd na jižní pobřeží ostrova do letoviska Marina di Campo, jednoho z nejkrásnějších míst ostrova s dlouhou písečnou pláží, 
půvabným historickým centrem s úzkými uličkami plnými kavárniček, restaurací a obchodů – volno, možnost koupání, návrat na nocleh
5. den – PObyT u MOŘE
6. den – PORTOFERRAIO – MONTE sAN MARTINO
dopoledne výlet do oblasti městečka Portoferraio s pevností a přístavem. Navštívíme kostel Misericordia, kde se každoročně 5. května 
konají zádušní mše za Napoleona, Villu dei Molini, bývalou Napoleonovu rezidenci s velkou knihovnou. Pokračování autobusem 
do oblasti Monte San Martino s císařovou letní rezidencí Villa Napoleone s vyhlídkovou terasou nad mořem. Návrat na ubytování, 
volno u moře, nocleh
7. den – PObyT u MOŘE
8. den – PORTO AZZuRRO – cAPOLIVERI
dopoledne návštěva rybářského městečka Porto Azzurro se starou španělskou pevností ze 17. století – volno k procházkám, možnost 
koupání, k večeru přejezd do centra vinařské oblasti, půvabného městečka Capoliveri, které se nachází v nádherné panoramatické 
poloze na jihovýchodním podhůří ostrova. Volno k nákupům typických místních suvenýrů a výrobků z korálů, večer návrat na nocleh
9. den – PIsA
dopoledne volno u moře, odpoledne odjezd na trajekt do Piombina, k večeru zastávka v Pise – návštěva náměstí Piazza dei Miracoli 
s baptistériem, Dómem a zejména slavnou šikmou věží, večer odjezd do Rakouska a ČR
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd kolem poledne 

OSTROV	ELBA	
barevný	klenot	Toskánského	souostroví
Lucca	•	Procchio	•	Marciana	•	Monte	Capanne	•	Marina	di	Campo	•	Portoferraio	•	Monte	San	Martino	
Porto	Azzurro	•	Capoliveri	•	Pisa

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie 
2. den – LuccA – PIsA – MONTEcATINI TERME
dopoledne zastávka ve starobylém městě Lucca (centrum 
postavené  na  základech  starořímské  arény),  odpoledne 
návštěva  městečka  se  slavnou  šikmou  věží  Pisa,  večer 
přejezd na ubytování v oblasti slavných toskánských lázních 
Montecatini Terme, nocleh
3. den – sAN GIMIGNANO – sIENA
snídaně, dopoledne cesta krajem proslaveným pěstováním 
vína a oliv k návštěvě unikátního starobylého toskánského 
městečka vystavěného na kopcích s  typickými rodovými 
věžemi  –  San  Gimignano,  volno,  odpoledne  přejezd 
k prohlídce univerzitního města a centra toskánské kultury 
Siena  –  Dóm,  paláce,  muzea,  volno,  večer  návrat 
na ubytování, nocleh
4. den – OsTROV ELbA – PORTOFERRAIO – PORTO AZZuRRO 
– cAPOLIVERI
snídaně, ráno odjezd na trajekt na ostrov Elba – dopoledne 
prohlídka  oblasti  městečka  Portoferraio  –  návštěva 
Napoleonovy residence Villa dei Molini, odpoledne návštěva 
městečka  Porto  Azzurro  a  Capoliveri  –  volno,  možnost 
nákupu suvenýrů, večer návrat na ubytování, nocleh
5. den – VINcI – FLORENcIE
snídaně,  odjezd  panoramatickou  silnicí  pohořím  Monte 
Albano  do  horské  vesničky  Vinci  –  zastávka,  možnost 
návštěvy hradu s muzeem slavného rodáka Leonarda da 
Vinciho, před polednem přejezd k prohlídce hlavního města 
Toskánska  Florencie  s  Dómem,  palácem  Pitti,  Ponte 
Vecchiem,  řadou slavných kostelů, galerií Uffizi – volno, 
večer odjezd do Rakouska a ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

TOSKÁNSKO
a	ostrov	Elba
Lucca	•	Pisa	•	Montecatini	Terme	•	San	gimignano	
Siena	•	ostrov	Elba	•	Vinci	•	Florencie

Číslo zájezdu:  ITA 9-1006  Termín:  10. 6.–15. 6.
  ITA 9-2907    29. 7.–3. 8.
cena za osobu:     7 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  3x večeře  600 Kč
  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar 
s  možností  občerstvení  za  Kč,  3x  ubytování  v  hotelu***  v  lázních 
Montecatini Terme, 3x snídaně, trajekt na Elbu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

DOLOMITY
a	jižní	Tyrolsko

Za	gastronomií	kraje	
PIEMONTE	

Kulinářské	srdce	ITÁLIE

Bruneck	 •	 Brixen	 •	 Falzarego	 •	 jezero	 Misurina	
Cortina	d’Ampezzo	•	Passo	Pordoi	•	Bindelova	cesta	
Lago	di	Fedaia	•	Marmolada	•	Canazei	Bolzano

Soave	•	Asti	•	Barolo	•	Barbaresco	•	Alba	•	Bergamo	
Torino	•	Eataly

pravý	 parmezán	 •	 balzamický	 ocet	 •	 parmská	
šunka	•	mortadella	•	torrone	•	skvělé	těstoviny	
červené	víno	•	historické	památkyPROGRAM: 

1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie
2.  den  –  bRuNEcK  –  bRIXEN  –  úDOLÍ  VAL  GARDENA  – 
FALZAREGO
ráno příjezd do Itálie údolím Pusteral, zastávka v jihotyrolském 
městečku Bruneck – krátká procházka malebným centrem měs-
tečka pod stejnojmenným hradem, kde od roku 2011 je  jedno 
z muzeí věnovaných lidem z hor a zejména Reinholdu Messnerovi, 
dopoledne  pokračování  přes  Brixen  známý  pobytem  K.  H. 
Borovského – pěší prohlídka centra městečka, odpoledne přejezd 
autobusem do sedla Falzarego – výjezd lanovkou do horní stani-
ce Kleiner Lagazuoi (památná místa 1. světové války), možnost 
pokračování  po  hřebeni  s  úchvatnými  výhledy  na  východní 
Dolomity, sestup zpět do sedla Falzarego, večer ubytování, nocleh
3. den – MIsuRINA – TRE cIME – cORTINA D‘AMPEZZO 
snídaně, ráno zastávka u jezera Misurina – panorama horské sku-
piny Sorapis, krátké volno k nenáročné procházce, dopoledne 
přejezd autobusem k horské chatě Auronzo – panorama věží Tre 
Cime, volno, možnost pěší turistiky k chatě Tre Cime, odpoledne 
návštěva známého střediska a centra zimních olympijských her 
– Cortina d´Ampezzo – procházka, volno v městečku nebo možnost 
pěší vycházky k jezeru Ghedina, večer návrat na ubytování, nocleh
4.  den  –  PAssO  PORDOI  –  bINDELOVA  cEsTA  –  LAGO  
DI FEDAIA – MARMOLADA – cANAZEI – bOLZANO
snídaně, dopoledne pěší turistická cesta z horského průsmyku 
Passo Pordoi po panoramatické Bindelově vysokohorské cestě 
ve výšce 2432 m vrstevnicí, kolem poledne sestup k jezeru Lago 
di Fedaia, volno, možnost výjezdu lanovkou na ledovec Marmolada, 
příp. pěší procházka kolem jezera Fedaia, později odpoledne pře-
jezd do horského městečka Canazei (zastávka), k večeru zastávka 
ve správním centru oblasti – město Bolzano – pěší prohlídka cen-
tra města s dómem, možnost návštěvy místního unikátního arche-
ologického muzea s jeho slavným „Ötzim“ (člověk doby kamenné 
nalezený v italských Alpách na hranicích s Ötztalským údolím 
Rakouska), ve večerních hodinách odjezd přes Rakousko do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách

PROGRAM: 
1. den – ODJEZD Z ČR - sOAVE
v časných ranních hodinách odjezd přes Rakousko do Itálie, odpo-
ledne příjezd do historického benátského městečka s hradem 
a zachovaným opevněním – Soave, prohlídka centra stejnojmenné 
vinařské oblasti - procházka po městečku, možnost nákupu vína, 
posezení ve vinárně s možností večeře, ubytování, nocleh
2. den – bERGAMO – VERcELLI - AsTI
snídaně, dopoledne prohlídka starobylého středověkého Bergama 
- tzv. Horního města s unikátními středověkými  i renesančními 
památkami, volno k posezení v některé z historických kaváren, 
kolem poledne přejezd do Piemontu na rýžové plantáže v okolí 
Vercelli - exkurze v rodiné manufaktuře vyvážející nejkvalitnější 
rýži na světě, degustace pravého risotta, možnost nákupu rýže 
a rýžových výrobků, pozdě odpoledne přejezd do městečka Asti 
proslaveného lehkým sladkým vínem Moscato d´Asti a šumivými 
víny – pěší prohlídka centra města, volný čas na ochutnávání vín, 
nákupy, večeři, přejezd na hotel, nocleh
3. den – sAVIGLIANO – chERAscO 
snídaně, dopoledne návštěva městečka Savigliano, ve kterém se 
koná festival věnovaný hovězímu ze skotu tzv.piemontské rasa – 
bienále Madama la Piemonteisa – možnost ochutnat místní spe-
ciality ze vzácného hovězího, volno, prohlídka městečka, později 
odpoledne  přejezd  do  nedalekého  středověkého  Cherasca 
s šachovnicovým půdorysem, poutním chrámem Madonna del 
Popolo a starou cukrárnou Barbero, účast na nejdůležitějším ital-
ském festivalu šneků – pro zájemce budeme rezervovat večeři 
v osvědčené restauraci (dle zájmu možnost menu se šneky i bez 
šneků), večer návrat do hotelu, nocleh
4. den – bARbAREscO – bAROLO – ALbA - EATALy
snídaně, dopoledne návštěva městečka Barbaresco - možnost náku-
pu zdejšího slavného vína, vyhlídková jízda proslulou vinařskou oblas-
tí Barolo s degustací vín a exkurzí v rodinné vinařské firmě, procház-
ka  městečkem  Barolo  a  možnost  navštívit  Muzeum  vína,  kolem 
poledne přejezd do oblasti Alby - exkurze v manufaktuře, kde se 
zpracovávají vzácné bílé lanýže - ochutnávka a hledání lanýžů v lesí-
ku s „trifulau“ a jeho psem, odpoledne a v podvečer prohlídka histo-
rického jádra městečka Alba s pozůstatky z dob Římanů, středověký-
mi rodovými věžemi a katedrálou, k večeru přejezd na ubytování 
v oblasti Torina - pro zájemce návštěva největšího gastronomického 
nákupního centra na světě EATALY s muzeem vermouthu Carpano 
a několika restauracemi – volno, možnost nákupu, večeře – naproti 
této unikátní tržnice můžete shlédnout slavnou avantgardní továrnu 
firmy Fiat – Lingotto postavenou v letech 1916-1923, ubytování, nocleh
5. den – TORINO – ODJEZD DO ČR
snídaně, celodenní pobyt v bývalém hlavním městě Savojska a krá-
lovství Sardinie-Piemont a Itálie - Torino, které je současnou ital-
skou metropolí kávy a čokolády s širokými bulváry, historickými 
kavárnami a svéráznými barokními památkami, ráno výjezd auto-
busem k bazilice Superga -  monumentálnímu baroknímu chrámu 
s hrobkami sardinsko-piemontských  králů a  z  jehož  terasy se 
naskýtá krásná vyhlídka na město, v centru prohlídka památek se 
zastávkami u historických podniků - možnost ochutnat nugát, kara-
mely, zmrzlinu, tramezzini - vše podle starých receptů, odpoledne 
volno – možnost návštěvy Královského paláce, Egyptského muzea 
nebo muzea italského filmu, k večeru možnost navštívit Savojskou 
galerii nebo ochutnat piemontské sladkosti v některé ze slavných 
historických kaváren a cukráren, odjezd pozdě večer do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
návrat v dopoledních hodinách do nástupních míst

Tento zájezd míří do opravdového kulinářského srdce Itálie. 
Oblasti historických měst jako Bologna považovaná  za hlavní 
město italské gastronomie, Parma, která dala své jméno dvěma 
proslulým výrobkům - parmské šunce a parmezánu, Modena 
proslavená balzamickým octem a Cremona s „tureckým medem” 
torrone

PROGRAM: 
1. den – ODJEZD Z ČR – sAN DANIELE
odjezd v ranních hodinách přes Rakousko do městečka v sever-
ní Itálii San Daniele proslaveného výrobou druhé nejslavnější 
italské  šunky  -  prohlídka  zachovalého  středověkého  centra 
s benátskými paláci a Palladiovou městskou branou, k večeru 
přejezd do oblasti Pádské nížiny, ubytování, nocleh
2. den – sAbbIONETA – cOLORNO - MODENA
Snídaně, ráno exkurze ve staré rodinné manufaktuře vyrábějící 
pravý balzamický ocet - ochutnávka přímo ze sudů, ve kterých 
zraje i 100 let, degustace tradičních místních výrobků i vína, mož-
nost nákupu, kolem poledne přejezd do Sabbionety - rezidence 
rodu  Gonzagů  s  vévodskými  paláci,  unikátním  renesančním 
Scamozziho divadlem – prvním volně stojícím v Evropě, později 
odpoledne krátká zastávka v Colornu u zámku Marie-Luisy, vdovy 
po Napoleonovi, k večeru prohlídka historického centra Modeny 
s jednou z nejcennějších románských katedrál v Itálii, volno k pro-
cházkám, možnost večeře, návrat do hotelu, nocleh
3. den – LANGhIRANO – cAsTELL´ARquATO - cREMONA
snídaně, dopoledne návštěva Langhirana  - degustace pravé 
parmské šunky a exkurze v manufaktuře, možnost nákupu, kolem 
poledne návštěva dokonale zachovaného středověkého městeč-
ka Castell´Aequato vystavěného na úpatí Apenin, odpoledne 
prohlídka starobylé Cremony proslavené Claudiem Monteverdim 
a  tradicí houslařství  (možnost návštěvy Stradivariho muzea), 
středověkou ovocnou směsí mostarda di Cremona a nugátem 
torrone., volný čas k návštěvě historických cremonských cukrá-
ren, popř. k večeři, přejezd do hotelu, nocleh
4. den – PARMA 
snídaně, dopoledne exkurze v jediné sýrárně, která vyrábí pravý 
parmezán z mléka vzácných „červených krav“ (vacche rosse), 
ochutnávka a možnost nákupu, kolem poledne prohlídka histo-
rického centra Parmy s jejím nepřeberným bohatstvím památek: 
dóm, románské baptisterium, Palazzo della Pilotta, vévodský park, 
rodný dům Artura Toscaniniho, v případě zájmu prohlídka interi-
érů klasicistního Královského divadla a návštěva Národní galerie 
(obrazy Correggia, Parmigianina, Leonarda da Vinci a Tiepola).
5. den – bOLOGNA
snídaně, celodenní pobyt v Bologni – v jednom z největších his-
torických měst Evropy a místě, kde vznikla mortadella a tortellini, 
mimo spousty chrámů a muzeí (např. Národní galerie s díly mistrů 
tzv. bolognské školy), můžete s průvodcem nebo sami navštívit 
historické „pastificio“ (výrobnu domácích těstovin a cukrárnu 
v jednom) Paolo Atti, staré cukrárny Majani a Gamberini, bohatě 
zásobená lahůdkářství v uličkách kolem staré univerzity, volno, 
nákupy, večeře,  večer odjezd do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd kolem poledne do nástupních míst

Číslo zájezdu:  ITA 9-2308  Termín:    23. 8.–27. 8.
cena za osobu:    6 500 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  400 Kč
  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar 
s možností občerstvení za Kč, 2x ubytování v hotelu **/*** se snídaní, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a lanovky

Číslo zájezdu:  ITA 9-2609  Termín:    26. 9.–1. 10.
cena za osobu:    8 790 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar,  
4x ubytování v hotelu, 4x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  ITA 9-0107  Termín:    1. 7.–6. 7.
cena za osobu:    8 450 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar,  
4x ubytování v hotelu, 4x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

ubytování	u	moře	na	jednom	místě	
ubytování	na	jednom	místě	

ubytování	na	jednom	místě	
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Číslo zájezdu:  99-1109    Termín:    11. 9.–22. 9.

cena za osobu:     v apartmánech obsazených 4 osobami  10 950 Kč
      v apartmánech obsazených 3 osobami  11 950 Kč
      v apartmánech obsazených 2 osobami  12 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  360 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, barem, 7x ubytování v apartmánech 
na Sicílii s možností vaření, 2x tranzitní ubytování v jižní Itálii, trajekty, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: povlečení a závěrečný úklid (cca 25 EUR za osobu), vstupné

Orientační ceny fakultativních výletů:
Malta – celodenní výlet (vč. okruhu ostrovem a oběda)  130 d
Liparské ostrovy – celodenní výlet   35 d
Ke kráteru Etny, kaňon Alcantara   30 d

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v dopoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – ŘÍM
ráno příjezd do Říma – dopoledne prohlídka Vatikánu vč. chrámu Sv. Petra, kolem poledne pěší 
procházka centrem Říma – Andělský hrad, nám. Navona, fontána di Trevi, Pantheon, Španělské 
schody, Kapitol, Koloseum, Forum Romanum, volno, večer přejezd na ubytování v jižní Itálii, nocleh
3. den – syRAKusy
ráno trajekt na Sicílii, dopoledne prohlídka archeologického areálu v Syrakusách, v rodišti 
matematika Archiméda. Navštívíme areál řeckého divadla se zachovaným hledištěm a nymfeem 
vč.  jeskyně nazývané Dionýsiovo ucho v bývalých  lomech uprostřed bujné středomořské 
vegetace a místo původního řeckého osídlení ostrůvek Ortygia, pozdě odpoledne přejezd 
na ubytování u moře, volno, nocleh
4. den – LIPARsKé OsTROVy
volný den, možnost fakultativního výletu  lodí na Lipari – okruh souostrovím se zastávkami 
na vulkanických ostrovech s možností koupání, nocleh
5. den – PALERMO – MONREALE 
výlet do oblasti hlavního města ostrova, do Palerma, které dýchá atmosférou té pravé Sicílie. 
Skalnaté útesy bizarních tvarů obklopují město plné honosných paláců, náměstí, kostelů a klášterů. 
Nádherná katedrála založená v roce 1184 je výsledkem řady přestaveb a uvnitř nalezneme kapli 
Svaté Rozálie – patronky Palerma. Klášter kapucínů je proslulý především svými katakombami, kde 
jsou  uložena  částečně  mumifikovaná  a  balzamovaná  těla  téměř  8000  zemřelých  mnichů 
a palermských občanů včetně žen a dětí. Odpoledne navštívíme nedaleké Monreale s nejkrásnější 
katedrálou na Sicílii, návrat na nocleh
6. den – PObyT u MOŘE
7. den – OsTROV MALTA
volno u moře, fakult. celodenní výlet rychlolodí – vznášedlem na ostrov Maltu – dopoledne připlutí 
do hlavního města La Valetty, prohlídka, přejezd do původního hlavního města ostrova Mdiny, 
oběd, odpoledne volný program v nejrušnějším středisku ostrova Sliema, případně návštěva 
archeologického komplexu Tarxien nebo Hajar Quim, k večeru přejezd busem do Trojměstí 
a Velkého přístavu, večer odjezd z Malty na Sicílii, nocleh
8. den – PObyT u MOŘE
9. den – sOPKA ETNA – KAňON ŘEKy ALcANTARA
volno, fakult. výlet ke kráteru sopky Etna a do kaňonu řeky Alcantara, nocleh
10. den – AGRIGENTO – TAORMINA
ráno uvolnění apartmánů, odjezd na jih Sicílie do Agrigenta, které je proslulé zejména díky 
památkám z období řecké kolonizace v tzv. Údolí chrámů. V nádherné krajině na skalnatém 
hřebeni s výhledem až k moři se tyčí pozůstatky antických chrámů – chrám Svornosti, Herkulův 
chrám, chrám Dia Olympského a chrám Kastora a Poluxe. Na ploše bývalého Diova chrámu 
obdivují  tisíce  návštěvníků  obrovskou  ležící  sochu  Titána,  který  kdysi  podepíral  masivní 
konstrukci chrámu. Odpoledne přejezd do lázeňského města Taormina založeného řeckými 
osadníky na skalnatých svazích členitého pobřeží s úchvatným výhledem na moře i protilehlé 
pobřeží jižní Itálie. V Taormině nás čekají uličky plné obchůdků s typickými sicilskými suvernýry 
a kavárničky soustředěné kolem malebného náměstí s katedrálou S. Nicola ze 14. století, 
honosné paláce a městské brány, ale především staré  řecké  divadlo v překrásné poloze 
s výhledy na strmé útesy nad mořem a na velkolepý kužel Etny. Večer trajekt ze Sicílie, ubytování 
v jižní Itálii, nocleh
11. den – ODJEZD DO ČR 
dopoledne volno, možnost koupání, odpoledne odjezd do Rakouska a ČR
12. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Sicílie je svou rozlohou 25 708 km2 největším italským ostrovem, který byl připojen v roce 1861 
k sjednocené Itálii. Již od 8. století před n. l. byl osídlován řeckými osadníky a stal se významnou 
oblastí, kde Řekové zakládali své kolonie, z nichž se do dnešní doby zachovala celá řada 
památek připomínajících období tzv. Magna Grecia – Velkého Řecka. Pro návštěvníky Sicílie je 
lákadlem i nejvyšší činná sopka v kontinentální Evropě, Etna. Tento impozantní sopečný kužel 
vysoký 3 343 m opředený mýty a legendami je dominantou ostrova. Bujná středomořská 
vegetace, porosty opuncií, agáve, pomerančovníků a palem v kombinaci s množstvím antických 
památek činí ze Sicílie ideální cíl pro turisty z celého světa.

SICÍLIE	
s	možností	výletů	na	Maltu	a	Liparské	ostrovy

Číslo zájezdu:  99-3005    Termín:      30. 5.–8. 6.

cena za osobu:      v apartmánech obsazených 4 osobami  11 950 Kč
     v apartmánech obsazených 3 osobami  12 950 Kč
     v apartmánech obsazených 2 osobami  13 950 Kč
Fakultativní příplatky:  kajuta 4lůžková (při zpátečním nočním trajektu)  900 Kč/os.
  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, barem, 7x ubytování v apartmánech 
s možností vaření, trajekty na Sardinii, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: povlečení a závěrečný úklid (cca 20 EUR za osobu), vstupné

Druhý největší ostrov Itálie je skalnatá země s panenskou přírodou, země, kde antické civilizace 
zanechaly působivé známky své existence. Více než 3000 let staré kultury Nuraghů a fénické 
svatyně plné tajemství připomínají existenci dávné minulosti. Šumění a hukot vln křišťálově 
čistého moře však připomíná nadvládu přírody v tomto překrásném kraji. Podle legendy byl 
ostrov Sardinie posledním počinem, kterým bůh zakončil stvoření světa. Dva tisíce kilometrů 
pobřeží je lemováno nádhernými plážemi s neuvěřitelně průzračnou vodou, které jsou 
přerušovány většími či menšími skalisky pitoreskních tvarů. Pláže s jemným pískem a mořská 
voda má tolik odstínů modré barvy, že ani objektiv nejlepšího fotoaparátu je nezachytí všechny. 

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – LIVORNO
ráno příjezd do Livorna, trajekt na Sardinii, večer ubytování, nocleh
3. den – PObyT u MOŘE
4. den – NORA – cAGLIARI – úDOLÍ NuRAGhŮ
výlet za krásami jižní části ostrova – návštěva archeologického komplexu Nora, založeného  
v 9. století před n.l. Féničany a za období Římanů sídlo římského místodržitele. Rozpad římského 
impéria a vpád Vandalů v 5. století n.l. způsobily rychlý úpadek a zánik města. Do dnešní doby se 
nám dochovaly pozůstatky a ruiny divadla, lázní, chrámů a římských vil, stejně jako římské 
mozaiky a dlážděné cesty. Hlavní město ostrova Cagliari je současně i největším přístavem 
na Sardinii. Navštívíme nejrušnější ulici Via Roma, náměstí Matteotti s honosnou budovou 
radnice, odkud je vstup do starého centra města s paláci bývalých místodržících, katedrálou 
S.Maria, universitou a s vyhlídkovou terasou na město i přístav. Cestou zpět zastávka k prohlídce 
údolí nuraghů, návrat na nocleh
5. den – PObyT u MOŘE
6. den – sAssARI – ALGhERO – NEPTuNOVA JEsKyNě – PALMAVERA
výlet za krásami severní části ostrova – cesta podél zálivu Asinara do centra severní části ost-
rova – Sassari s nejkrásnější barokní katedrálou Sardinie, kolem poledne přejezd vnitrozemím 
do nejmalebnějšího městečka Sardinie španělského původu – Alghero, nazývaného  také 
Barcelonetta. Ve městě dodnes vládne španělský, resp. katalánský duch, i keramické tabulky 
s názvy ulic jsou psány dvojjazyčně, většina obyvatel dodnes mluví katalánštinou. Historické 
jádro se zbytky středověkého opevnění a věžemi lemuje pobřežní promenáda Magellano s luxus-
ními bary, restauracemi a obchody. Již z promenády lze dohlédnout ke kouzelnému mysu Capo 
Caccia, ve kterém se nachází romantická Neptunova jeskyně, přístupná z moře. Dostaneme se 
do ní lodí z přístavu Alghero, nebo sestoupením po 656 schodech vytesaných do skalního masivu 
z mysu Caccia. Při cestě zpět z Capo Caccia zastavíme k prohlídce areálu nuraghského sídliště 
Palmavera ze 13. století před n.l. Pozůstatky kyklopských staveb tajemné civilizace stojí určitě 
za shlédnutí. Návrat na ubytování ve večerních hodinách, nocleh 
7.– 8. den – PObyT u MOŘE
9. den – sT. TRINITÁ DI sAccARGIA – OLbIA – PORTO cERVO – PALAu – cAPO D’ORsO
ráno uvolnění apartmánů, odjezd přes vnitrozemí – zastávka u románské baziliky St. Trinitá di 
Saccargia postavené z kvádrů černého čediče a bílého vápence, pokračování do přístavu Olbia, 
návštěva místní katedrály, dále přejezd do malebných lázní Smaragdového pobřeží – Porto Cervo 
(zastávka), odpoledne při cestě do Palau výjezd na krásnou vyhlídku Capo d’Orso, později 
odpoledne volno v Palau u moře (dle času možnost koupání nebo fakultativní výlet na ostrovy La 
Maddalena a Caprera s překrásným panoramatem, domem a hrobem Garibaldiho), večerní 
trajekt na pevninu
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
ráno příjezd do Livorna, pokračování v cestě do Rakouska a ČR, příjezd v nočních hodinách

SARDINIE	
za	krásami	smaragdového	ostrova

Číslo zájezdu:  99-0606      Termín:  6. 6.–15. 6.
cena za osobu:   v apartmánech obsazených 4 osobami (typ B)  7 900 Kč
   v apartmánech obsazených 4 osobami (typ C)  8 500 Kč
   v apartmánech obsazených 2 osobami (typ A)  8 900 Kč
   přistýlka (3. lůžko v A, 5.–7. lůžko v B,C)  6 900 Kč
Fakultativní příplatky:  5x večeře/5x polopenze v místě pobytu   1 500 Kč/ 2 250 Kč
  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací, WC, videem a barem s možností občerstvení za Kč,  
2x ubytování v hotelu se snídaní, 5x ubytování v apartmánech s možností vaření v residenci Riviera dei Cedri 
(viz popis str. 13), povlečení, průvodce
Ceny nezahrnují: závěrečný úklid (cca 20 EUR za osobu), vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – FLORENcIE
dopoledne příjezd do Florencie – prohlídka historického centra hlavního města Toskánska, centra 
obchodu a umění, které zažilo největší rozkvět v období renesance. Je nazývána také perlou 
renesance a to díky vládnoucímu rodu Medicejských. Jeho historie je spjata se jmény umělců 
jako L. da Vinci, Michelangelo, Raffael, Boccacio, Dante Alighieri, Petrarca. Uvidíme palác Pitti, 
galerii Uffizi, starý most přes řeku Arno Ponte Vecchio, Dóm, náměstí se slavnou sochou Davida 
od Michelangela a celou řadu dalších památek, k večeru přejezd do oblasti Říma, nocleh
3. den – ŘÍM – VATIKÁN 
snídaně, odjezd do hlavního města Itálie – „věčného města“ Řím. Dopoledne prohlídka Vatikánu 
s chrámem Sv.Petra, možnost výstupu na kupoli, volno k příp. prohlídce Vatikánských muzeí. 
Odpoledne pěší prohlídka historického centra města na Tibeře – Andělský hrad, Pantheon, slavná 
fontána di Trevi, náměstí Navona s fontánou řek od Berniniho, Španělské schody, Kapitol, Forum 
Romanum, Koloseum, památník V. Emanuela. Volno, ve večerních hodinách návrat na nocleh
4. den – MONTEcAssINO – POMPEJE
snídaně, odjezd přes vesničku Montecassino k návštěvě stejnojmenného kláštera na vyhlídkovém 
místě, který se do dějin zapsal jednou z nejtěžších bitev 2. sv. války, kterou připomíná památník 
a vojenský hřbitov u kláštera. Před polednem pokračování do Pompejí, prohlídka archeologického 
areálu antického města pod Vesuvem, zalitého příkrovem lávy při výbuchu sopky v roce 79 
n.l. Vykopávky poskytují pohled do života antického města – prohlédneme si dlážděné ulice 
s obytnými domy i veřejnými budovami, amfiteátr, lázně, fórum, které byly odkryty při vykopávkách 
v 19. století. Pozdě odpoledne přejezd na ubytování v Kalábrii, nocleh
5.–8. den – PObyT u MOŘE
volno u moře, možnost fakult. výletů (Sicílie, ostrov Dino...), nocleh
9. den – PAEsTuM – sORRENTO – OsTROV cAPRI 
uvolnění apartmánů, odjezd do Paestum – prohlídka komplexu starořeckých chrámů z 5. století před 
n.l. na italském území s dórskými chrámy bohyně Héry a Céres a zejména největším Neptunovým 
chrámem. Kolem poledne přejezd do malebného Sorrenta, města na lávových terasách nad mořem 
v bujné vegetaci citrusovníků. Volno, možnost fakult. výletu lodí na ostrov Capri (návštěva přístavu 
Marina Grande, výjezd lanovkou do městečka Capri – možnost návštěvy Tiberiovy vily, volno, příp. 
návštěva Anacapri a vily San Michele Axela Muntheho), večer odjezd do Rakouska
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Fakultativní výlety při pobytu v Kalábrii – viz str. 12 

ITALSKÁ	MOZAIKA	
s	pobytem	u	moře	v	Kalábrii
Florencie	•	Řím	•	Vatikán	•	Montecassino	•	Pompeje	•	Paestum	•	Sorrento	
Ostrov	Capri

Číslo zájezdu:  99-1109      Termín:  11. 9.–21. 9.
cena za osobu:   v apartmánech obsazených 4 osobami (typ B)  8 500 Kč
   v apartmánech obsazených 4 osobami (typ C)  8 900 Kč
   v apartmánech obsazených 2 osobami (typ A)  9 900 Kč
   přistýlka (3. lůžko v A, 5.–7. lůžko v B,C)  7 900 Kč
Fakultativní příplatky:  7x večeře v místě pobytu   2 100 Kč
  7x polopenze (snídaně a večeře)  3 150 Kč
  komplexní pojištění  330 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací, WC, videem a barem s možností občerstvení za Kč, 1x uby-
tování v hotelu se snídaní, 7x ubytování v apartmánech s možností vaření v residenci Riviera dei Cedri  
(viz popis str. 13), povlečení, průvodce
Ceny nezahrnují: závěrečný úklid (cca 20 EUR za osobu), vstupné, fakultativní výlety Gargano, ostrov Dino

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – POLOOsTROV GARGANO – bARI
ráno příjezd na poloostrov Gargano kolem jezer Lesina a Varano do letoviska Rodi Garganico – pěší 
prohlídka, volno, možnost koupání, fakult. možnost výletu s návštěvou typických rybářských měste-
ček Peschici a Vieste, večer pokračování přes slavný přístav Bari – zastávka, ubytování, nocleh
3. den – ALbERObELLO – sAssI DI MATERA
snídaně, návštěva unikátního městečka Alberobello (UNESCO) se zástavbou typických bílých 
domečků „trulli“, kolem poledne přejezd do tajemného a zároveň unikátního historického města 
Matera s úchvatnou lidovou architekturou skalních domů Sassi di Matera (UNESCO) nad 
kaňonem vyhloubeným řekami – místo, kde se natáčela řada slavných historických filmů, 
k večeru přejezd panoramatickou cestou krajem Basilicata do Kalábrie na ubytování, nocleh
4. den – sANTA MARIA DEL cEDRO – DIAMANTE
volno u moře, k večeru výlet podél pobřeží do městečka Diamante – procházka, nocleh 
5. den – MARATEA – scALEA
dopoledne výlet za krásami pobřeží podél zálivu Policastro k rybářskému městečku Maratea 
s výjezdem na panorama se sochou Krista, kolem poledne návrat přes městečko Scalea – 
procházka starým centrem u přístavu se saracénskou věží, volno, nocleh
6. den – NÁRODNÍ PARK POLLINO – JEsKyNě ROMITO – PAPAsIDERO
volno u moře, polodenní výlet do národního parku Pollino (podél řeky Lao k jeskyni Romito 
proslavené prehistorickými kresbami – zastávka, návštěva horské vesničky Papasidero), nocleh
7. den – sANTA MARIA DEL cEDRO – OsTROV DINO
volno u moře, možnost fakultativního lodního výletu podél pobřeží k ostrovu Dino, nocleh
8. den – scILLA – REGGIO DI cALAbRIA – PENTEDATILLO – sTILO
celodenní výlet do jižní Kalábrie – návštěva malebného přístavu Scilla s pozůstatky hradu přímo 
nad mořem, před polednem přejezd do hlavního města Reggio di Calabria – prohlídka centra 
slavného přístavu s promenádou a paláci, volno, návštěva slavného muzea mapujícího historii 
Kalábrie, odpoledne výjezd do opuštěného městečka Pentedatillo nazývané také město duchů 
v typické krajině osídlené v době řecké kolonizace, k večeru zastávka u byzantského kláštera 
v městečku Stilo (UNESCO), pozdě večer návrat na ubytování, nocleh
9. den – PObyT u MOŘE 
10. den – sANTA MARIA DEL cEDRO – ODJEZD
dopoledne uvolnění apartmánů, volno, odpoledne odjezd non-stop do Rakouska a ČR 
11. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst
Pořadí výletů může být změněno

PAMÁTKY	UNESCO	
na	jihu	Itálie	s	pobytem	u	moře	v	Kalábrii
gargano	•	Bari	•	Alberobello	•	Sassi	di	Matera	•	Diamante	•	Maratea	
Scalea	•	park	Pollino	•	Scilla	•	Reggio	di	Calabria	•	Pentedatillo	•	Stilo

ubytování	u	moře	na	jednom	místě	 ubytování	u	moře	na	jednom	místě	

ubytování	u	moře	na	jednom	místě	 ubytování	u	moře	na	jednom	místě	
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MUZEJNÍ KARTA
zahrnuje	vstupné:

• věž Notre Dame se zvonicí • kaple Sainte  
Chapelle • věznice Conciergerie • Invalidovna • Dóm • 

Muzeum armády • muzeum Rodina • Dům Viktora 
Huga • muzeum Carnevalet • Pantheon • muzeum 
Louvre • muzeum d’Orsay • Vítězný oblouk • zámek 

Versailles • zámek Fontainebleau a další

pozn.: pro mládež do 26 let karta není výhodná

Muzejní karta nezahrnuje vstupné:
Eiffelova věž, loď po Seině …

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do oblasti 
Paříže, ubytování, nocleh
2. den - PAŘÍŽ
prohlídka centra Paříže – Latinská čtvrť – Lucemburská zahrada 
a palác, Pantheon, Sorbonna, ostrov Cité, katedrála Notre Dame, 
Justiční palác, královská kaple, věznice Conciergerie, Radnice, 
Centrum  G.  Pompidou,  Les  Halles,  Královský  palác,  Louvre, 
k večeru volný program na nejrušnějším pařížském bulváru Champs 
Elyseés, Vítězný oblouk, večer návrat na nocleh
3. den – VERsAILLEs - PAŘÍŽ
ráno  odjezd  k  návštěvě  Versailles  -  zámek  a  zahrady 
ve Versailles, volno k procházkám, odpoledne návrat do Paříže 
- návštěva Eiffelovy věže, volno, možnost fakultativně projížďky 
lodí po Seině, večer návštěva čtvrti Montmartre (bazilika Sacré 
Coeur, náměstí malířů Tertre, noční Paříž - Pigalle, Moulin 
Rouge), okružní jízda osvětlenou Paříží, návrat na nocleh
4. den – AsTéRIX PARK
odjezd do areálu zábavního parku ASTÉRIX PARK u Paříže – 
celodenní  volno  k  pobytu  –  řady  atrakcí  a  dobrodružství 
v pohádkové říši Asterixe a Obelixe, večer odjezd do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

PAŘÍŽ	a	VERSAILLES
s	návštěvou	ASTERIX	parku
Paříž	•	Versailles	•	Asterix	Park

Číslo zájezdu:  FR 9-1704  Termín:  17. 4.–21. 4.
  FR 9-2409    24. 9.–28. 9.
cena za osobu:     5 950 Kč 
        3. osoba  5 450 Kč
Fakultativní příplatky:  3x snídaně   450 Kč
  vstupné Asterix park – dospělá osoba 1 300 Kč
    – děti do 11 let  950 Kč
  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar,  
3x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním soc. zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  FR 9-2805  Termín:  28. 5.–1. 6.
  FR 9-2708  27. 8.–31. 8.
cena za osobu:     5 950 Kč 
        3. osoba  5 450 Kč
Fakultativní příplatky:  3x snídaně   450 Kč
  vstupné Disneyland   1 400 Kč
  vstupné Disneyland děti do 11 let  1 100 Kč
  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 
3x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním soc. zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PAŘÍŽ	a	VERSAILLES
s	návštěvou	Eurodisneylandu

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do oblasti 
Paříže, ubytování, nocleh
2. den - PAŘÍŽ
prohlídka centra Paříže – Latinská čtvrť – Lucemburská zahrada 
a palác, Pantheon, Sorbonna, ostrov Cité, katedrála Notre Dame, 
Justiční palác, královská kaple, věznice Conciergerie, Radnice, 
Centrum  G.  Pompidou,  Les  Halles,  Královský  palác,  Louvre, 
k večeru volný program na nejrušnějším pařížském bulváru Champs 
Elyseés, Vítězný oblouk, večer návrat na nocleh
3. den – VERsAILLEs - PAŘÍŽ
ráno  odjezd  k  návštěvě  Versailles  -  zámek  a  zahrady 
ve Versailles, volno k procházkám, odpoledne návrat do Paříže 
- návštěva Eiffelovy věže, volno, možnost fakultativně projížďky 
lodí po Seině, večer návštěva čtvrti Montmartre (bazilika Sacré 
Coeur, náměstí malířů Tertre, noční Paříž - Pigalle, Moulin 
Rouge), okružní jízda osvětlenou Paříží, návrat na nocleh
4. den – EuRODIsNEyLAND
odjezd do areálu zábavního parku EURODISNEYLAND u Paříže 
– celodenní volno k pobytu – řady atrakcí a dobrodružství 
v pohádkové říši, večer odjezd do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

Paříž	•	Versailles	•	Eurodisneyland
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PAŘÍŽ	a	VERSAILLES

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do oblasti Paříže, ubytování, nocleh
2. den - PAŘÍŽ
prohlídka centra Paříže – Latinská čtvrť – Lucemburská zahrada a palác, Pantheon, Sorbonna, 
ostrov Cité, katedrála Notre Dame, Justiční palác, královská kaple, věznice Conciergerie, 
Radnice, Centrum G. Pompidou, Les Halles, Královský palác, Louvre, k večeru volný program 
na nejrušnějším pařížském bulváru Champs Elyseés, Vítězný oblouk, večer návrat na nocleh
3. den – VERsAILLEs - PAŘÍŽ
ráno odjezd k návštěvě Versailles - zámek a zahrady ve Versailles, volno k procházkám, 
odpoledne návrat do Paříže - návštěva Eiffelovy věže, volno, možnost fakultativně projížďky lodí 
po Seině, večer návštěva čtvrti Montmartre (bazilika Sacré Coeur, náměstí malířů Tertre, noční 
Paříž - Pigalle, Moulin Rouge), okružní jízda osvětlenou Paříží, návrat na nocleh
4. den – PAŘÍŽ
celodenní pobyt v centru Paříže - dopoledne volno k prohlídkám světoznámých muzeí – Louvre 
a Orsay, později odpoledne pěší prohlídka s průvodcem čtvrti velkých bulvárů, chrámem 
Madelaine, budovou Opery, náměstí Svornosti, večer odjezd do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

Číslo zájezdu:  FR 9-1704      Termín:  17. 4.–21. 4.
  FR 9-2805  28. 5.–1. 6.
  FR 9-2708  27. 8.–31. 8.
  FR 9-2409  24. 9.–28. 9.
cena za osobu:     5 950 Kč 
               3. osoba  5 450 Kč
Fakultativní příplatky:  3x snídaně  450 Kč
  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu v pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PAŘÍŽ	pro	náročné
Paříž	•	Versailles

Číslo zájezdu:  FR 9-1305      Termín:  13. 5.–18. 5.
  FR 9-0807  8. 7.–13. 7.
  FR 9-1208  12. 8.–17. 8.
  FR 9-3009  30. 9.–5. 10.
  FR 9-0212  2. 12.–7. 12.
cena za osobu:     6 950 Kč  

        3. osoba  6 400 Kč
Fakultativní příplatky:  4x snídaně  600 Kč
  3x večeře  1 300 Kč
  muzejní karta  1 500 Kč
  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 4x ubytování v hotelu v pokojích  
s vlastním sociálním zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, u zájezdu je možno zajistit vstupenky na představení v Moulin Rouge

PROGRAM:
1. DEN – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer příjezd do oblasti Paříže, 
ubytování, nocleh
2. DEN – PAŘÍŽ
celodenní prohlídka centra Paříže – Latinská čtvrť – Lucemburská zahrada a palác, Pantheon, 
Sorbonna, ostrov Cité, katedrála Notre Dame, Justiční palác, královská kaple, věznice Conciergerie, 
Radnice, Centrum G. Pompidou, Les Halles, Královský palác, večer návrat na nocleh
3. DEN – PAŘÍŽ
ráno odjezd k návštěvě Eiffelovy věže, volno, kolem poledne přejezd k Invalidovně (volno – hrobka 
Napoleona, Muzeum armády, muzeum Rodina), později odpoledne přejezd k návštěvě čtvrti 
Ma rais – Vogézské náměstí, možnost návštěvy muzea Carnevalet nebo Picassova muzea, 
k večeru přejezd do čvrti Montmartre (bazilika Sacré Coeur, náměstí malířů Tertre, noční Paříž 
– Pigalle, Moulin Rouge), okružní jízda osvětlenou Paříží, návrat na nocleh
4. DEN – VERsAILLEs – PAŘÍŽ
ráno odjezd do Versailles – návštěva zámku a zahrad ve Versailles, odpoledne návrat do Paříže 
– zastávka v supermoderní čtvrti La Défense, k večeru volný program na nejrušnějším pařížském 
bulváru Champs Elyseés, Vítězný oblouk, nocleh
5. DEN – PAŘÍŽ
celodenní volno k prohlídkám světoznámých muzeí – Louvre a Orsay, možnost návštěvy čtvrti 
velkých bulvárů, náměstí Svornosti, k večeru možnost projížďky lodí po Seině, odjezd do ČR
6. DEN – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

Číslo zájezdu:  FR 9-1908  Termín:  19. 8.–24. 8.
cena za osobu:    7 950 Kč 
       3. osoba  7 500 Kč 
Fakultativní příplatky:  4x snídaně     600 Kč
  komplexní pojištění    180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 
4x ubytování v hotelu – pokoje s vlastním sociálním zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PAŘÍŽ	–	zámky	na	Loiře
Normandie	–	Bretagne
Paříž	•	Blois	•	Chambord	•	Ambois	•	Chenonceau	
Mont	St.	Michel	•	St.	Malo	•	Dinan	•	Cap	Fréhel		
Chartres

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, 
ubytování u Paříže, nocleh
2. den – PAŘÍŽ 
ráno příjezd do Paříže – prohlídka centra – katedrála Notre 
Dame, Justiční palác, Saint Chapelle, Radnice, Forum Les 
Halles, Královský palác, Louvre, odpoledne Eiffelova věž, 
večer přejezd do oblasti Loiry, nocleh 
3. den – bLOIs – chAMbORD – AMbOIs – chENONcEAu
ráno  odjezd  přes  Blois  (zastávka  v  centru  městečka 
s královským zámkem), dopoledne návštěva největšího zámku 
Chambord, kolem poledne odjezd přes Ambois – královský 
zámek a Clos Lucé (dům Leonarda da Vinciho), odpoledne 
návštěva  nejkrásnějšího  zámku  oblasti  na  řece  Cher  – 
Chenonceau, večer ubytování v Bretagni, nocleh
4. den – MONT sT.MIchEL – DOL DE bRETAGNE – sAINT 
MALO – DINAN – cAP FRéhEL
dopoledne návštěva nejnavštěvovanější památky západní 
Francie – klášter Mont St. Michel, odpoledne přejezd přes 
městečko Dol de Bretagne, návštěva přístavu korzárů Saint 
Malo,  později  odpoledne  přejezd  přes  starobylé  město 
s hrázděnými domy Dinan (procházka), večerní západ slunce 
nad útesy mysu Cap Fréhel, návrat na nocleh
5. den – chARTREs – PAŘÍŽ
ráno odjezd přes Chartres (zastávka s prohlídkou největší 
katedrály  ve  Francii),  před  polednem  příjezd  do  Paříže  – 
zastávka v supermoderní čtvrti La Défense (možnost nákupů), 
odpoledne přejezd do centra Paříže – nám. Svornosti, volno 
k návštěvě muzea v Louvru nebo Orsay či Champs Elysées 
s Vítězným obloukem, večer přejezd metrem na Montmartre 
(bazilika Sacré Coeur, náměstí malířů, Pigalle, Moulin Rouge), 
v pozdních večerních hodinách okružní jízda osvětlenou Paříží, 
noční přejezd přes Německo do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd ve večerních hodinách

ubytování	na	jednom	místě,	prohlídky	Paříže	po	noclehu	

ubytování	na	jednom	místě	 ubytování	na	jednom	místě	

ubytování	na	jednom	místě,	prohlídky	Paříže	po	noclehu	
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PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách z nástupních míst přes Prahu do Německa a Francie, večer 
ubytování u Paříže, nocleh
2. den - PAŘÍŽ 
prohlídka Paříže, pěší prohlídka centra města - Latinská čtvrť s Pantheonem a Lucemburskou zahradou, 
ostrov Cité - katedrála Notre Dame, Conceirgerie, Radnice,   Centrum G. Pompidoua, Les Halles, 
Královský palác, Louvre, pozdě odpoledne přejezd do kraje Bretagne, ubytování v apartmánech, nocleh
3. den – bEAuPORT – bRéhATsKé OsTROVy - PAIMPOL
dopoledne návštěva opatství Beauport, možnost výletu lodí na Bréhatské ostrovy, volno – 
možnost koupání, k večeru pokračování v cestě za krásami pobřeží Růžové žuly – návštěva 
rybářského přístavu Paimpol, návrat na nocleh
4. den – FORT LA LATTE - cAP FRéhEL - DINAN  
romantický den na drsném pobřeží Francie s nenáročnou turistikou i koupáním na smaragdovém 
pobřeží – pevnost Fort  la Latte – možnost prohlídky, volno u přírodních divokých plážích 
Atlantiku, pokračování nenáročnou   turistikou po tzv. celnické cestě  lemované vřesovišti 
k majáku Cap Fréhel – možnost výstupu na maják, přejezd na krásné široké pláže – volno 
ke koupání, k večeru návštěva starobylého městečka Dinan s hrázděnými domy, zachovalým 
opevněním a řadou restaurací u jachtového přístavu, návrat na nocleh
5. den – MONT sT.MIchEL – DOL-DE-bRETAGNE - sAINT MALO
dopoledne návštěva nejslavnější památky západní Francie – klášter Mont St. Michel, odpoledne 
pokračování  přes městečko Dol-de-Bretagne – zastávka, příjezd do přístavu Saint Malo - města 
korzárů,  místa  odkud  Francouzi  podnikali  objevitelské  cesty  –  volno,  možnost  koupání 
na širokých plážích, prohlídka centra opevněného města, přístavu, volno, večer návrat na nocleh
6. den – sT. ThéGONNEc – GuIMILIAu - TRéGuIER – PERROs GuIREc
celodenní výlet za kamennou krásou bretaňského venkova – dopoledne návštěva starobylých vesniček 
St. Thégonnec a Guimiliau s typickou architekturou farních usedlostí - kalvárie, odpoledne putování 
podél pobřeží růžových skal (zastávky v historickém městečku Tréguier zasvěceném patronovi Bretaně 
sv. Yvesovi, volno na širokých plážích noblesního letoviska Perros-Guirrec), večer návrat na nocleh
7. den -  LOcRONAN - POINTE Du RAZ – quIMPER - cONcARNEAu 
celodenní výlet do nejzápadnější oblasti Bretagne – ráno zastávka v malebném kamenném 
městečku Locronan vyhledávaném filmaři jako kulisa do historických filmů, před polednem 
přejezd k návštěvě nejzápadnějšího mysu Francie - Pointe du Raz, pěší vycházka po rozeklaném 
pobřeží opředeném legendami, později odpoledne návštěva půvabného městečka západní 
Bretagne Quimper, k večeru zastávka v opevněném městečku zapsaném na seznam UNESCO 
Concarneau – procházka, večer návrat na nocleh
8. den – PAIMPONT – RENNEs – cANcALE
dopoledne zastávka v městečku Paimpont – pěší prohlídka centra, návštěva nedalekého místa 
Forét de Brocéliande proslaveného z  legend o králi Artušovi – hrob kouzelníka Merlina, 
odpoledne prohlídka hlavního města Bretagne Rennes – volno k nákupům, k večeru návrat 
na pobřeží do rybářského přístavu Cancale proslaveného produkcí ústřic – největší francouzské 
gastronomické speciality, možnost ochutnávky, večer návrat na nocleh
9. den – cARNAc – VANNEs 
dopoledne uvolnění apartmánů a odjezd k návštěvě areálu megalitických polí s dolmeny 
a menhiry v Carnacu, odpoledne prohlídka historického centra malebného městečka Vannes, 
večer přejezd krajem Loiry – dle zájmu zastávka u hradu v městečku Chinon, večer příjezd 
do oblasti Paříže, ubytování, nocleh
10. den - PAŘÍŽ 
celodenní program v Paříži - volno, v případě zájmu možno s průvodcem absolvovat prohlídku 
města s průvodcem – dopoledne návštěva Eiffelovy věže, odpoledne oblast Champs Elysées – 
Vítězný oblouk – muzeum Louvre, k večeru návštěva čtvrti  Montmartre s bazilikou Sacré Coeur, 
večerní Pigalle s Moulin Rouge, pozdě večer odjezd do Německa a ČR 
11. den – NÁVRAT DO ČR 
příjezd do nástupních míst v odpoledních – večerních hodinách

BRETAgNE
kamenná	krása	Francie	u	Atlantiku
Paříž	•	Beauport	•	Bréhatské	ostrovy	•	Paimpol	•	Fort	la	Latte	•	Cap	Fréhel		
Dinan	•	Mont	St.	Michel	•	Dol	de	Bretagne	•	Saint	Malo	•	St.	Thégonnec		
guimiliau	•	Tréguier	•	Perros	guirec	•	Locronan	•	Pointe	du	Raz	•	Quimper		
Concarneau	•	Paimpont	•	Rennes	•	Cancale	•	Carnac	•	Vannes	•	Paříž

Č. zájezdu:  FR 9-0508  Termín:  5. 8.–9. 8.
cena za osobu:    5 500 Kč 
       3. osoba  4 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  2x snídaně     300 Kč
  komplexní pojištění    150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 
2x ubytování v hotelu – pokoje s vlastním sociálním zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Strasbourg	•	Obernai	•	St.	Hippolyte	•		Turckheim	
Eguisheim	 •	 grand	 Ballon	 •	 Thann	 •	 Colmar		
Kayserberg	•	Ribeauville

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v pozdních večerních hodinách přes Prahu a Německo 
do Francie, noční přejezd
2. den – sTRAsbOuRG – ObERNAI – sT. hIPPOLyTE
dopoledne  návštěva  Strasbourgu  –  pěší  prohlídka  centra 
města s unikátními hrázděnými domy, katedrálou Notre Dame 
a malebnou čtvrtí Petite France, odpoledne zastávka u budovy 
Evropského  parlamentu,  pokračování  malebnou  krajinou 
Alsaska – zastávka ve městečku Obernai pod horou sv. Odille 
a ve vesničce St. Hippolyte pod zříceninou hradu Koenigsbourg, 
večer ubytování, nocleh
3. den – TuRcKhEIM – EGuIshEIM – GRAND bALLON – ThANN
dopoledne  cesta  krajem  vinařských  vesniček  –  zastávka 
v Turckheim a Eguisheim, před polednem výjezd do pohoří 
Vogéz – panoramatická cesta k nejvyššímu vrcholu Grand 
Ballon – nenáročná turistika, procházka v oblasti jezer, k veče-
ru zastávka v městečku Thann s unikátní gotickou katedrálou, 
procházka, návrat na nocleh
4. den – cOLMAR – KAysERbERG – RIbEAuVILLE 
dopoledne návštěva nejkrásnějšího města a centra vinařské 
oblasti Colmar – prohlídka, volno, odpoledne návštěva maleb-
ného městečka Kayserberg – rodiště nositele Nobelovy ceny 
A. Schweitzera, později odpoledne zastávka ve vinařské ves-
ničce Ribeauville – možnost ochutnávky vín, odjezd do Ně- 
mecka a ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v dopoledních hodinách

ALSASKO	a	VOgÉZY
za	romantikou	kraje	vína

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd z nástupních míst přes Prahu a Německo do Francie
2. den – NIMEs - cAP D´AGDE
příjezd do Nimes – prohlídka historického centra města proslaveného římskými památkami - 
amfiteátr, Maison Carrée, zahrady fontán, později odpoledne přejezd na ubytování v Cap d´Agde 
ve Lví zátoce, volno, nocleh
3. den – cAP D´AGDE – MONTPELLIER 
volno u moře, koupání, později odpoledne fakultativně výlet do nedalekého hlavního města kraje 
Languedocu a jednoho z nejmodernějších francouzských měst - Montpellier s katedrálou Saint 
Pierre v centru, nocleh 
4. den – sT.MARIEs DE LA MER – AIGuEs MORTEs – LE GRANDE MOTTE
dopoledne volno u moře, odpoledne návštěva městečka St.Maries de la Mer proslaveného 
býčími slavnostmi – možnost plavby lodí v deltě Rhony s možností pozorování růžových plame-
ňáků, divokých koní a krásné přírody, přejezd k prohlídce unikátního středověkého opevněného 
města Aigues Mortes – vč. možnosti návštěvy vyhlídkové věže Constance z r. 1240, k večeru 
zastávka v letovisku Le Grande Motte – unikátní bílé stupňovité stavby s nepálených cihel, návrat 
na nocleh
5. den – VOLNO u MOŘE
6. den – béZIERs – cANAL Du MIDI - AbbAyE DE FONTFROIDE - cARcAssONNE
ráno odjezd do malebného městečka Béziers s opevněním, katedrálou a starobylým mostem, 
před polednem zastávka u zdymadel Canal du Midi, odpoledne přejezd přes Narbonne k návště-
vě nedalekého  opatství Abbaye de Fontfroide, později odpoledne příjezd do Carcassonne – 
prohlídka  unikátního opevněného města, ve kterém se zachovalo v původní podobě celé jádro 
s ulicemi – jedinečná ukázka středověkého života – volno, návrat na ubytování, nocleh
7. den –  VOLNO u MOŘE
8. den – GROTTE DE cLAMOusE – ĎÁbLŮV MOsT - sT. GuILhEM LE DésERT
dopoledne návštěva kraje pohoří Hérault Gorges – volno k návštěvě jedněch z nejkrásnějších 
francouzských krasových jeskyní Grotte de Clamouse, zastávka u tzv. Ďáblova mostu v krásné 
přírodní scenérii pohoří Hérault Gorges, kolem poledne zastávka k návštěvě romantického his-
torického městečka St.Guilhem le Désert na Svatojakubské poutní cestě, volno, pozdě odpole-
dne návrat, volno, koupání, nocleh
9. den – ARLEs - MARsEILLE
vyklizení apartmánů, odjezd přes Arles – prohlídka centra města s unikátními římskými památ-
kami, kolem poledne přejezd do Marseille - největší obchodní přístav ve Francii i ve Středozemním 
moři, starý přístav, chrám Notre-Dame de la Garde  – prohlídka města, volno, možnost výletu 
lodí na ostrov If – pevnost proslavená Dumasovým románem Hrabě Monte Christo, večer odjezd 
non-stop do ČR
10. den – PŘÍJEZD DO ČR

Krásy	jižní	FRANCIE	
s	pobytem	ve	Lví	zátoce
Nimes	•	Cap	d´Agde	•	Monpellier	•	St.Maries	de	la	Mer	•	Aigues	Mortes	
•	Le	grande	Motte	•	Béziers	•	Canal	du	Midi	•	Abbaye	de	Fontfroide	•	
Carsassonne	•	St.guilhem	le	Désert	•	Arles	•	Marseille

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
časně ráno odjezd přes Německo do Francie, večer ubytování, 
nocleh
2. den – GIVERNy – ROuEN – ěTRETAT
dopoledne  zastávka  v  Giverny  –  letní  sídlo  malíře 
impresionismu C. Moneta se slavnou zahradou vodních lilií, 
kolem poledne přejezd do Rouenu – pěší prohlídka centra 
hlavního města Normandie se slavnou gotickou katedrálou 
a přístavem na Seině, volno, k večeru přejezd do oblasti Le 
Havre,  ubytování,  večer  výlet  k  nejkrásnějšímu  mysu 
s křídovými útesy v Étretatu, ubytování, nocleh
3.  den  –  hONFLEuR  –  DEAuVILLE  –  ARROMANchEs  – 
bAyEuX – cAEN
dopoledne  projížďka  po  pobřeží  Normandie  –  zastávka 
v některém z lázeňských letovisek Honfleur nebo Deauville, 
před polednem příjezd k návštěvě míst spojených s vyloděním 
spojeneckých vojsk v Normandii v roce 1944 u Arromanches 
vč. muzea a hřbitova, odpoledne zastávka v městečku Bayeux 
– procházka centrem starého města s katedrálou,  volno, 
v příp. zájmu možnost shlédnutí slavné 70 m dlouhé tapiserie 
znázorňující dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, k večeru 
přejezd  do  nedalekého  Caen  –  sídelního  města  Viléma 
Dobyvatele a královny Matyldy – historické centrum s kláštery 
a pozůstatky starého hradu, muzeum, večer ubytování, nocleh
4. den – MONT sT. MIchEL – sAINT MALO – cAP FRéhEL – 
DINAN
dopoledne návštěva nejnavštěvovanějšího místa  západní 
Francie – městečko s klášterem Mont St. Michel, prohlídka, 
volno k nákupům suvenýrů, před polednem odjezd k návštěvě 
bretaňského přístavu Saint Malo proslaveného mořeplavci 
a korzáry, odpoledne přejezd přes ústí řeky Rance na mys Cap 
Fréhel  na  Smaragdovém  pobřeží,  k  večeru  odjezd  na  jih 
Bretaně,  cestou  dle  času  zastávka  v  sídelním  městě 
bretaňských vévodů Dinan, večer ubytování, nocleh
5. den – VANNEs – cARNAc – ANGERs – chINON
ráno  zastávka  –  procházka  centrem  starobylého  města 
Vannes, pokračování do zálivu Morbihan – návštěva oblasti 
Carnacu – nejrozsáhlejší komplex megalitických památek 
v Bretagni (menhiry, dolmeny), odpoledne odjezd podél řeky 
Loiry  do  královského  města  Angers  –  zastávka,  možnost 
návštěvy zámku s unikátními tapiseriemi, večer přejezd přes 
Chinon na ubytování, nocleh
6. den – FONTAINEbLEAu – PAŘÍŽ
dopoledne  návštěva  Fontainebleau  –  prohlídka  zámku 
a zahrad, odpoledne příjezd do Paříže – volno k individuálním 
prohlídkám  města,  příp.  pěší  okruh  historickým  centrem 
s průvodcem, večer návštěva čtvrti Montmartre s bazilikou 
Sacré Coeur a náměstím malířů Tertre, Pigalle, pozdě večer 
odjezd do Německa a ČR
7. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

NORMANDIE	–	BRETAgNE
giverny	•	Rouen	•	Étretat	•	Deauville	•	Arromanches	
Bayeux	•	Caen	•	Mont	St.	Michel	•	St.	Malo	•	Dinan	
Carnac	•	Angers	•	Fontainebleau	•	Paříž

Č. zájezdu:  FR 9-2807  Termín:  28. 7.–3. 8.
cena za osobu:    9 500 Kč 
       3. osoba  8 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  5x snídaně     750 Kč
  komplexní pojištění    210 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, 5x ubytová-
ní v hotelu – pokoje s vlastním sociálním zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Č. zájezdu:  FR 9-1407  Termín:  14 7.–20. 7.
cena za osobu:    9 500 Kč 
       3. osoba  8 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  5x snídaně     750 Kč
  komplexní pojištění    210 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, 5x ubytová-
ní v hotelu – pokoje s vlastním sociálním zařízením, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd  v  časných  ranních/nočních  hodinách  přes  Prahu 
a Německo do Francie, ubytování, nocleh
2. den – ARDéchE – PONT D´ARc – MOsT MILLAu – ALbI
dopoledne průjezd neopakovatelnou krajinou kaňonu řeky 
Ardéche – zastávka u unikátní skalní brány Pont d´Arc – mož-
nost procházky, koupání, pro případné zájemce možnost zapůj-
čení kajaků, odpoledne přejezd k nejvyššímu mostu a technic-
kému divu světa u města Millau – zastávka, večer příjezd 
do rodiště slavného malíře H. Toulouse-Lautreca – středově-
kého městečka Albi, pěší procházka centrem s katedrálou sv. 
Cecílie, hradem a kamenným mostem, ubytování, nocleh
3. den – ALbI – ROquEFORT suR sOuLZON – GROTTE DEs 
DEMOIsELLEs – NIMEs
dopoledne  volno  v  Albi  –  možnost  návštěvy  muzea  H. 
Toulousse-Lautreca,  pokračování  přes  starobylé  město 
Roquefort sur Soulzon proslavené výrobou slavného sýru 
značky Roquefort, odpoledne zastávka k návštěvě světozná-
mých a jedněch z nejkrásnějších jeskyní na světě, kde se vám 
bude nad jejich krásou tajit dech – Grotte des Demoiselles, 
k večeru příjezd do Nimes – prohlídka nejvýznamnějších antic-
kých památek ve městě, večer ubytování u Arles, nocleh
4.  den  –  PONT  Du  GARD  –  AVIGNON  –  FONTAINE  DE 
VAucLusE – GORDEs
ráno zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard, dopoledne 
návštěva středověkého Avignonu – pěší prohlídka historické-
ho centra s Papežským palácem a slavným mostem, odpole-
dne  přejezd  k  návštěvě  starobylé  romantické  vesničky 
Fontaine de Vaucluse s úžasnými scenériemi pramenu řeky 
Sorgue v pohoří Vaucluse, odpoledne cesta oblastí levandu-
lových polí – návštěva středověké vesničky Gordes na kopci 
s  řadou  úzkých  uliček,  kterému  dominuje  hrad,  možnost 
návštěvy vesničky s kamennými chýšemi Bories, pozdě večer 
návrat na nocleh 
5.  den  –  LEs  bAuX  DE  PROVENcE  –  sT.  RéMy  –  LEs 
ANTIquEs – AIX EN PROVENcE
dopoledne přejezd typickou krajinou Provence přes středově-
ké městečko s hradem Les Baux de Provence – zastávka, 
přejezd  panoramatickou  silnicí  do  městečka  St.  Rémy  – 
zastávka na plošinách s římskými památkami Les Antiques, 
večer návštěva rodiště malíře Paula Cézanna – historického 
centra  celé  oblasti  Aix  en  Provence  –  procházka,  návrat 
na nocleh
6. den – ARLEs – MARsEILLE 
dopoledne prohlídka centra romantického města Arles s uni-
kátními římskými památkami, ale také pobytem Vincenta van 
Gogha,  před  polednem  přejezd  do  Marseille  –  prohlídka 
města, volno, možnost nákupů, příp. výlet lodí na ostrov If, 
večer odjezd do Německa a ČR
7. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách 

PROVENCE	
a	krásy	francouzského	jihu
Ardéche	•	Pont	d’Arc	•	Albi	•	Roquefort	•	grotte	
des	Demoiselles	•	Nimes	•	Pont	du	gard	•	Avignon	
Fontaine	de	Vaucluse	•	gordes	•	Arles	•	Les	Baux	
de	Provence	•	Aix	en	Provence	•	Marseille

Číslo zájezdu:  99-2908    Termín:  29. 8.– 8. 9.
cena za osobu:     ve čtyřlůžkových apartmánech  11 950 Kč
    ve třílůžkových apartmánech  12 950 Kč
    ve dvoulůžkových apartmánech  13 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  330 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 7x ubytování ve studiích pro 2–4 osoby 
vybavených pro možnost vlastního vaření (obytná kuchyně s rozkládacím gaučem a palandou), 2x ubytování 
v tranzitním hotelu u Paříže, autobusové výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: povlečení, závěrečný úklid a pobytovou taxu (cca 20 EUR), vstupné

Číslo zájezdu:  99-0606    Termín:  6. 6.– 15. 6.
cena za osobu:     ve čtyřlůžkových apartmánech  9 950 Kč
    ve třílůžkových apartmánech  10 950 Kč
    ve dvoulůžkových apartmánech  11 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 7x uby-
tování ve studiích v letovisku Cap d´Agde vybavených pro možnost vlastního vaření, výlety dle programu, 
průvodce
Ceny nezahrnují: povlečení, závěrečný úklid a pobytovou taxu (cca 20 EUR), vstupné

ubytování	u	moře	v	Cap	d´Agde	na	jednom	místě	
ubytování	v	Bretagni	na	jednom	místě	

ubytování	na	jednom	místě	
ubytování	v	Provence	na	jednom	místě	
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Francouzský ostrov ležící uprostřed vod Středozemního moře poskytuje návštěvníkům vše co si 
jen od ideální dovolené lze přát. Skalnaté pobřeží střídají krásné písečné pláže, vysokohorské 
masivy dominují vnitrozemí, kaňony divokých řek, vodopády, lesy s porostem borovic, eukalyptů, 
korkových dubů a divokých oliv, ale také typické staré osady a městečka, to je Korsika – rodiště 
slavného Napoleona Bonaparta. Příjemné podnebí dává předpoklad bohatému růstu 
středomořské vegetace a hodiny slunečního svitu přejí koupání a opalování po dlouhou dobu 
kalendářního roku.

Poznejte s námi neopakovatelnou atmosféru samotného jihu Francie, slavná místa, která 
inspirovala už dávno básníky a malíře nejen z Francie. Prosluněné pláže nejslavnějších 
přímořských letovisek, honosné paláce, hotely a sídla, stejně jako ojedinělé přírodní krásy 
v horách nad Azurovým pobřežím. Můžete poznat místa, kde byli a jsou šťastní rybáři, stejně jako 
slavné filmové hvězdy, celebrity ze šlechtických kruhů, ale i turisté celého světa. 

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den – bAsTIA – cORTE – VIZZAVONA – KAsKÁDy ANGLAIs
ráno trajekt na Korsiku – připlutí do Bastie, přejezd vnitrozemím Korsiky do univerzitního města 
Corte připomínajícím „orlí hnízdo“ (dříve tajné hlavní město Korsiky), pokračování přes městečko 
Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d’Oro, zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády Anglais 
tvoří řetěz horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Křišťálová voda 
v tůních, soustava vodopádů a výhled na horu Monte d’Oro vysokou 2 389 m jsou odměnou 
návštěvníkům přicházejícím obdivovat toto jedinečné dílo přírody, večer ubytování, nocleh
3. den – PObyT u MOŘE
4. den – FILITOsA – sARTéNE – bONIFAcIO
odjezd horskou cestou do střediska megalitických kultur – prehistorické naleziště Filitosa, jehož 
historie je stará více než 8 000 let. Archeologické práce zde započaly až po roce 1946 zásluhou 
majitele pozemku rodiny Cesariů, kteří si uvědomili historický význam této lokality. Místo bylo 
objeveno již v roce 1810 avšak až do roku 1946 bylo po staletí považováno za výhodný zdroj 
stavebního materiálu. Dnes je přístupná většina památek a bylo zde zřízeno muzeum specializující 
se  na  megalitické  památky  ostrova.  Odpoledne  přejezd  přes  „skalní“  městečko  Sarténe 
do nejjižnějšího přístavu Bonifacio, kde Vás okouzlí bílé křídové útesy zrcadlící se v temné modři 
moře. Město Bonifacio bylo založeno v roce 833 a bylo vybudováno ve výšce 60 až 80 m nad 
mořským zálivem. Okolo křídového masivu, na kterém Bonifacio leží, se nachází soustava jeskyní 
a tunelů, schodiště ve strmém útesu nechal vytesat aragonský král Alfons V. pro přístup do tohoto 
kdysi nedobytného města. Při prohlídce památek bychom neměli vynechat unikátní hřbitov 
námořníků s vyhlídkou na Madonnetu, ostrůvek s patronkou mořeplavců a rybářů, či pěší 
procházku nad útesy. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka výletní lodí podél bělostných útesů, 
odkud se naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní město. Večer návrat na ubytování, nocleh
5. den – PObyT u MOŘE
6. den – EVIsA – sOuTěsKA sPELuNcA – PORTO – PIANA – cALANchE
celodenní výlet podél  západního pobřeží – výjezd do horské vesničky Evisa v nádherné 
panoramatické poloze, možnost pěší turistiky v soutěsce Spelunca. Soutěska nabízí úchvatné 
výhledy do hlubokého kaňonu hučícího potoka, vytvářejícího v zátočinách  tajemné  tůně 
a vodopády. Nenáročná turistická cesta je lemovaná strmými skalními stěnami a na několika 
místech je přerušena starými kamennými můstky přes údolí. Odpoledne pokračování v cestě 
do Porta. Tento starý rybářský přístav uprostřed divokých skal se může pochlubit  jednou 
z nejbarevnějších pláží na ostrově a průzračným mořem. Možnost koupání, k večeru přejezd 
panoramatickou cestou do městečka Piana, které se pyšní titulem „nejkrásněji položené město 
Francie“, návštěva neopakovatelné Calanche. Do červena zbarvené skalní útvary bizarních 
tvarů v Calanche jsou přírodní rezervací pod záštitou UNESCO a jsou nejrozsáhlejší lokalitou  
tzv.voštinového zvětrávání. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře až do výšky téměř 
1200 m připomínají postavy zvířat, lidí a včelích plástů. Večer návrat na nocleh
7. den – PObyT u MOŘE
8. den – AJAccIO
dopoledne výlet do hlavního města Korsiky Ajaccio. Město bylo založeno již v roce 564 před n.l. 
řeckými osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichž báje 
odvozuje současný název ostrova. Až do počátku 19. století bylo celkem bezvýznamným 
přístavem,  na  významu  začalo  nabývat  až  za  období  vlády  svého  slavného  rodáka 
Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice pečlivě udržován a dá se říci všudypřítomný. 
Čeká  nás  prohlídka  staré  části  města  s  rodným  domem  Napoleona,  náměstími,  radnicí 
a přístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno – koupání, nocleh
9. den – bAsTIA
uvolnění apartmánů, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer trajekt do Itálie
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních večerních hodinách

Číslo zájezdu:  99-0706    Termín:  7. 6.–16. 6.
cena za osobu:     ve čtyřlůžkových až šestilůžkových apartmánech  10 950 Kč
    ve třílůžkových apartmánech  12 950 Kč
    ve dvoulůžkových apartmánech  13 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, trajekty a výlety dle programu, 7x ubytování 
v apartmánech pro 2–6 osob (s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna, balkon), průvodce
Ceny nezahrnují: povlečení, závěrečný úklid a pobytovou taxu (cca 25 EUR), vstupné

Číslo zájezdu:  99-1209    Termín:  12. 9.–21. 9.
cena za osobu:     ve čtyřlůžkových apartmánech  9 950 Kč
    ve třílůžkových apartmánech  10 950 Kč
    ve dvoulůžkových apartmánech  11 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování ve studiích/apartmánech pro 2-4 osoby 
(s kuchyňským koutem pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna, balkon), výlety dle programu, průvodce
Ceny nezahrnují: povlečení, závěrečný úklid a pobytovou taxu (cca 20 EUR), vstupné

KORSIKA	
krásy	Napoleonova	ostrova

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd z nástupních míst přes Brno do Rakouska, Itálie a Francie
2. den – ANTIbEs
odpoledne příjezd do letoviska Antibes, proslaveného vyloděním Napoleona při návratu z Elby 
do Francie, ubytování, volno u moře, nocleh
3. den – VALLAuRIs - cANNEs – MOuGINs
ráno odjezd přes vesničku Vallauris proslavenou pobyty Pabla Picassa a Jeana Maraise, před 
polednem návštěva Cannes – pěší prohlídka centra města filmových festivalů a setkání umělců 
celého světa, hlavní promenáda Croisette lemovaná palmami se známým Festivalovým palácem 
a chodníkem hvězd, volno, k večeru zastávka v malebném městečku Mougins, návrat na nocleh 
4. den – GRAssE - KAňON VERDON – JEZERO sT.cROIX – MOusTIERs sT. MARIE
celodenní  výlet  do  oblasti  kaňonu  řeky  Verdon  –  zastávky  na  panoramatických  místech 
Napoleonovy cesty – v Grasse, Castellane a u jezera St.Croix - možnost projížďky na lodičkách, 
pozdě odpoledne návštěva jednoho z nejkrásněji položených městeček jižní Francie Moustiers 
St.Marie, které je proslavené výrobou fajáns – volno, večer návrat na nocleh
5. den – VOLNO u MOŘE 
volno u moře v Antibes, dopoledne s průvodcem možnost pěší procházky centrem známého měs-
tečka se zámkem Grimaldiů, ve kterém je umístěno Picassovo muzeum, nocleh
6. den – PORT GRIMAuD – RAMATuELLE - sT. TROPEZ 
dopoledne odjezd masivem Esterel přes městečka Fréjus a St.Raphael do Port Grimaud – novo-
době vybudované jezerní městečko protkané kanály je architektonickou perlou pobřeží v blízkos-
ti historického města Grimaud - procházka místním přístavem je nezapomenutelným zážitkem, 
kolem poledne přejezd oblastí masivu Maures do vesničky Ramatuelle uprostřed levandulových 
polí, která se proslavila pobytem herce Gérarda Philipa, odpoledne příjezd do slavného přístavu 
St.Tropez – procházka centrem jachtařů se starým centrem a budovou četnické stanice prosla-
vené z filmů o četnících s L. de Funesem, večer návrat na nocleh
7. den – VOLNO u MOŘE
volno u moře, nocleh
8. den – VENcE – sT. PAuL DE VENcE - NIcE 
dopoledne návštěva malebných panoramaticky položených městeček v dosahu riviéry, které se 
proslavily pobyty umělců – ve Vence navštívíme Matisovu kapli, v St.Paul de Vence se projdeme 
uličkami – volno, možnost návštěvy Fondation Maeght, odpoledne návštěva lázeňského centra 
Nice se slavnou palmovou promenádou Anglais lemovanou luxusními hotely, prohlídka historické 
části města, proslulé pestrobarevným květinovým a ovocným trhem, palácem Lascaris, nejstarší 
lékárnou nebo ruským kostelem - volno, možnost návštěvy muzea H.Matisse nebo M.Chagalla, 
příp. koupání, večer návrat na nocleh
9. den – éZE - MONTE cARLO 
ráno uvolnění apartmánů, odjezd k návštěvě malebné středověké vesničky na skále Éze proslulé 
výrobnami parfémů a botanickou zahradou s exotickou květenou - volno, možnost nákupů, kolem 
poledne příjezd do Monaca – prohlídka hlavního města monackého knížectví Monte Carla s kní-
žecím palácem rodu Grimaldiů, světoznámým Casinem, Oceánografické muzeum a botanická 
zahrada, volno, večer odjezd přes Itálii a Rakousko do ČR
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách do ČR

AZUROVÉ	POBŘEŽÍ	
s	návštěvou	Monte	Carla

PROGRAM: 
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd ve večerních hodinách přes Německo do Holandska 
2. den – ROTTERDAM – DELFT – hAAG 
zastávka v největším evropském přístavu Rotterdam – možnost výjezdu na vyhlídkovou věž 
Euromast, přejezd do starobylého nizozemského města Delft proslaveného fajáns – prohlídka, 
odpoledne návštěva Haagu – prohlídka centra města s vládními budovami Binnenhof, volno, 
ubytování v oblasti Alkmaaru, nocleh
3. den – ALKMAAR – ZAANsE schANs – VOLENDAM – KEuKENhOF 
snídaně, návštěva tradičního trhu sýrů v Alkmaaru, kolem poledne návštěva skanzenu Zaanse 
Schans v Zandamu (větrné mlýny, dřeváky, sýry, staré dřevěné domy ze 17. století, muzeum lodí, 
hodin), návštěva typického rybářského městečka Volendam, pozdě odpoledne návštěva největšího 
květinového parku v Holandsku – KEUKENHOF, návrat na nocleh
4. den – KVěTINOVé KORZO – AMsTERDAM 
snídaně, dopoledne účast na květinové akci KVĚTINOVÉ KORZO – průvod alegorických vozů 
vyzdobených květinami, odpoledne přejezd do Amsterdamu na Muzejní náměstí – možnost 
návštěvy Rijksmuzea, odpoledne pěší prohlídka centra města – náměstí Dam, Královský palác, 
muzeum Mme. Tussaud, volno,  fakultativně projížďka  lodí po grachtech, procházka čtvrtí 
červených luceren, večer odjezd přes Německo, noční přejezd
5. den – PŘÍJEZD DO ČR 
příjezd do nástupních míst odpoledne

LUCEMBURSKEM	a	BELgIÍ	
do	země	větrných	mlýnů
Lucemburk	•	Bruggy	•	gent	•	Brusel	•	Waterloo	•	Antverpy	•	Rotterdam		
Utrecht	•	Naarden	•	Alkmaar	•	Delft	•	Haag	•	Scheveningen	•	Zaanse	
Schans	•	Volendam	•	Amsterdam

KVĚTINOVÉ	KORZO	
s	návštěvou	Keukenhofu	a	Alkmaaru
Rotterdam	•	Delft	 •	Haag	•	Alkmaar	•	Zaanse	Schans	•	Volendam		
Keukenhof	•	KVĚTINOVÉ	KORZO	•	Amsterdam

Č. zájezdu:  BLX 9-3004  Termín:    30. 4.–4. 5.
cena za osobu:    6 950 Kč 
Fakultativní příplatky:      komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 2x ubytování v hotelu*** – pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, 2x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – LucEMbuRK
odjezd v nočních  / časných ranních hodinách přes Prahu a Německo, odpoledne příjezd 
do  Lucemburska  –  pěší  prohlídka  centra  hlavního  města  velkovévodství  Lucemburku 
s katedrálou, paláci a slavnými mosty, k večeru přejezd na ubytování v Belgii, nocleh
2. den – bRuGGy – GENT – WATERLOO – bRusEL 
snídaně, dopoledne prohlídka historického centra starobylého města na kanálech Bruggy, kterému 
vévodí impozantní zvonice, kostel Panny Marie a řada dalších slavných staveb, odpoledne návštěva 
Gentu – prohlídka centra s katedrálou sv. Bava, středověkými domy na nábřeží Korenlei a Graslei 
a pevností Gravensteen, pozdě odpoledne zastávka u památníku bitvy u Waterloo, k večeru příjezd 
do Bruselu – okružní jízda se zastávkou u areálu výstavišť – Atomium, komplex budov Evropské unie, 
večer pěší prohlídka historického centra Bruselu s náměstím Grotte Markt, katedrálou, Královským 
palácem – volno, návrat na nocleh
3. den – ANTVERPy – ROTTERDAM – uTREchT – NAARDEN 
snídaně, dopoledne návštěva přístavního města Antverpy, které je jedním z nejstarších obchodních 
center Evropy, prohlídka historického centra s pevností, cechovními domy, katedrálou a také 
Rubensovým domem, kolem poledne přejezd do Holandska – zastávka v největším evropském 
přístavu Rotterdam, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast, odpoledne návštěva centra 
starobylého  univerzitního  města Utrecht,  kterému dominuje věž katedrály Sv.Martina,  řada 
historických budov podél kanálů, večer zastávka v centru opevněného městečka Naarden, které se 
stalo posledním místem odpočinku J. A. Komenského, přejezd na ubytování, nocleh
4. den – ALKMAAR – DELFT – hAAG – schEVENINGEN 
snídaně, dopoledne návštěva Alkmaaru proslaveného tradičním pátečním trhem sýrů, kolem 
poledne přejezd do historického města Delft proslaveného svou modrobílou fajáns – prohlídka, 
později odpoledne návštěva oblasti hlavního města Nizozemí Haagu – prohlídka centra s vládními 
budovami Binnenhof, k večeru zastávka u budovy Mezinárodního soudního dvora, večer volno 
v Scheveningenu – lázně na břehu Severního moře se známým vyhlídkovým molem, možnost 
večeře v některé z restaurací s nabídkou nejen rybích specialit, večer návrat na nocleh
5. den – ZAANsE schANs – VOLENDAM – AMsTERDAM 
snídaně, návštěva skanzenu Zaanse Schans s historickými mlýny, ukázkou výroby sýrů a typických 
holandských dřeváků – možnost nákupů, před polednem zastávka v malebné rybářské vesničce 
Volendam severně od Amsterdamu, odpoledne příjezd do pulzujícího centra Nizozemí – Amsterdamu, 
prohlídka města – Muzejní náměstí s možností návštěvy Rijksmuzea se slavnou Noční hlídkou 
od Rembrandta nebo největšího muzea van Gogha na světě, pozdě odpoledne pěší procházka centrem 
města s Královským palácem a řadou dalších historických budov, volno, možnost projížďky lodí 
po grachtech, večer procházka čtvrtí červených luceren, pozdě večer odjezd přes Německo do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

Číslo zájezdu:  BLX 9-0605  Termín:  6. 5.–11. 5.
  BLX 9-1908    19. 8.–24. 8.
cena:    8 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 4x nocleh, 4x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Lucemburk

Brusel
Waterloo

AntwerpyBruggy

Rotterdam

Haag
Delft

Amsterdam
Alkmaar

Naarden
ubytování	u	moře	na	jednom	místě	 ubytování	u	moře	na	jednom	místě	

ubytování	na	jednom	místě	
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PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd pozdě odpoledne do Švýcarska 
2. den – KOsTNIcE – sTEIN AM RhEIN – VODOPÁDy RýNA 
ráno příjezd do Kostnice na břehu Bodamského jezera, prohlídka města včetně Husova památníku, 
dále přejezd přes kouzelné městečko Stein am Rhein do Schaffhausenu – zastávka u vodopádů 
Rýna, později odpoledne odjezd přes Bern, večer ubytování v oblasti Lucernu, nocleh
3. den – JuNGFRAuREGION – ThuN – bERN 
snídaně, výlet do oblasti Jungfrauregionu – dopoledne zastávka v Interlakenu a Wilderswilu, 
možnost  výjezdu  zubačkou  na  Schynige  Platte  s  výhledem  na  Jungfrau,  pokračování 
k le dovcovým vodopádům u Lauterbrunnenu, možnost zubačkou na Kleine Scheidegg nebo výjezd 
lanovkou na vrchol Piz Gloria – Schilthorn s otáčivou restaurací a terasou ve výšce 2 970 m n. m. 
s výhledem na Jungfrau, Eiger a Mönch, pozdě odpoledne zastávka v městečku Thun se 
středověkým hradem na břehu jezera, večer zastávka v hlavním městě Bern, návrat na nocleh
4. den – VIERWALDsTÄTTERsEE – LuZERN – VADuZ 
snídaně, odjezd k jezeru Vierwaldstättersee – prohlídka města Luzern s nejstarším dřevěným mos-
tem ve Švýcarsku, možnost výjezdu nejstrmější zubačkovou lanovkou na horu Pilatus s neopakova-
telným výhledem na alpské velikány středního Švýcarska, odpoledne přejezd do vysokohorského 
střediska Engelberg pod horou Titlis, k večeru odjezd do hlavního města knížectví Lichtenštejnska 
– Vaduz, procházka centrem města pod knížecím hradem, odjezd přes Rakousko do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách

ŠVÝCARSKÁ	MOZAIKA
Kostnice	•	Stein	am	Rhein	•	Bern	•	vodopády	Rýna	•	Interlaken	•	Thun		
Lauterbrunnen	•	Luzern	•	Jungfrauregion	•	Vaduz

Číslo zájezdu:  CH 9-2708  Termín:  27. 8.–31. 8.
cena za osobu:     6 950 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  700 Kč
  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 2x hotel*** se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky

PROGRAM:
1.den – ODJEZD Z ČR DO šVýcARsKA 
odjezd v pozdních odpoledních hodinách přes Brno, Prahu a Německo do Švýcarska
(noční přejezd)
2.den – ŽENEVA – AuTOsALON 2014
dopoledne příjezd do Ženevy k návštěvě světového veletrhu AUTOSALON 2014 – volno, k večeru 
možnost prohlídky s průvodcem centra města na břehu stejnojmenného jezera se slavnou 
jezerní fontánou, nábřeží, staré město s katedrálou, pozdě večer odjezd ze Ženevy do ČR
3.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd kolem poledne do nástupních míst

AUTOSALON	ŽENEVA	2014

Číslo zájezdu:   CH 9-1403-1  Termín:  14. 3.–16. 3.
cena za osobu:     2 490 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, možnost občerstvení za Kč, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupenku na AUTOSALON - cca 16 CHF

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR - LAusANNE
odjezd v nočních - časných ranních hodinách přes Prahu do Německa a Švýcarska, odpoledne 
zastávka ve švýcarském městě Lausanne na břehu Ženevského jezera - procházka historickým 
centrem města, Olympijské muzeum, volno, k večeru odjezd na ubytování, nocleh
2. den – ŽENEVA – AuTOsALON 2014
snídaně, ráno přejezd do Ženevy k návštěvě světového veletrhu - 84. ročník AUTOSALON 2014, 
v případě zájmu celodenní prohlídka města s průvodcem – slavná jezerní fontána, nábřeží, staré 
město s katedrálou, anglický park, večer odjezd ze Ženevy do ČR
3. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd kolem poledne do nástupních míst

AUTOSALON	ŽENEVA	2014

Číslo zájezdu:  CH 9-1403  Termín:  14. 3.–16. 3.
cena za osobu:     3 890 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní (pokoje s vlastním 
sociálním zařízením), průvodce
Cena nezahrnuje: nezahrnuje vstupenku na AUTOSALON - cca 16 CHF

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd z nástupních míst odpoledne přes Brno do Švýcarska
2. den – INTERLAKEN – LAuTERbRuNNEN – ThuN 
ráno příjezd do oblasti centrálního Švýcarska kolem jezera Brienzersee do střediska Interlaken 
– zastávka, dopoledne návštěva horského střediska Lauterbrunnen – volno, pěší vycházky 
k výhledům na alpské velikány oblasti – Eiger, Jungfrau a Mönch, pozdě odpoledne odjezd kolem 
jezera Thun, zastávka ve stejnojmenném malebném městečku – procházka, večer pokračování 
přes Bern na ubytování v oblasti Ženevy, nocleh
3. den – chAMONIX – AIGuILLE Du MIDI – ŽENEVA 
odjezd do francouzského alpského střediska Chamonix pod Mont Blancem – volno, možnost 
výjezdu lanovkou na Aiguille du Midi ve výšce 3 840 m s unikátním panorama nejvyšších alpských 
velikánů, pozdě odpoledne přejezd do Ženevy – prohlídka v nejluxusnějším městě na břehu 
stejnojmenného jezera, promenáda s kavárnami a restauracemi – vyhlídka na slavný velkolepý 
vodotrysk, volno, večer návrat na nocleh
4. den – LAusANNE – chILLON – MONTREAuX – VEVEy
ráno odjezd k návštěvě Lausanne –  lázně na terasách nad jezerem, pěší prohlídka centra 
s katedrálou, před polednem zastávka u areálu Olympijského muzea, pokračování k návštěvě 
slavné čokoládovny v městečku Broc, odpoledne přejezd k Ženevskému jezeru, možnost návštěvy 
majestátního hradu na skále nad  jezerem – Chillon, k večeru přejezd do nedalekých  lázní 
Montreaux na břehu jezera, procházka, večer návštěva dalších mondénních lázní Vevey, kde 
prožil konec svého života Charlie Chaplin – volno k procházkám, návrat na nocleh
5. den – sION – MATTERhORN – ZERMATT 
dopoledne návštěva městečka Sion, kolem poledne příjezd do nejznámějšího vysokohorského 
střediska pod Matterhornem – Zermatt, volno k procházkám, možnost výjezdu zubačkou 
do stanice Gornergratt ve výšce 3 100 m s úchvatným výhledem na nejvyšší horu a symbol 
Švýcarska, večer odjezd oblastí průsmyků Grimselpass a Furkapass do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR 
příjezd v odpoledních hodinách 

ŠVÝCARSKEM	pod	Mont	Blanc
Interlaken	•	Lauterbrunnen	•	Thun	•	Chamonix	•	Ženeva	•	Lausanne	
Montreaux	•	Chillon	•	Vevey	•	Sion	•	Zermatt

Číslo zájezdu:  CH 9-1207        Termín:  12. 7.–17. 7.
cena za osobu:    6 950 Kč
Fakultativní příplatky:  3x snídaně  450 Kč
  komplexní pojištění  180 Kč 
cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací, WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky

Za	alpskými	velikány	ŠVÝCARSKA

Číslo zájezdu:  CH 9-1308      Termín:  13. 8.–17. 8.
cena za osobu:    8 650 Kč
Fakultativní příplatky:  3x večeře ve Švýcarsku  1 300 Kč
  komplexní pojištění  180 Kč 
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky

Innsbruck	•	Vaduz	•	Lauterbrunnen	•	Müren	•	Stechelberg	•	Jungfraujoch		
grindelwald	 •	 Engelberg	 •	 jezero	 Trübsee	 •	 Luzern	 •	 Adelboden	
Schwandfeldspitz	•	vodopády	Engstligen	

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR - INNsbRucK 
odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách do Rakouska, později odpoledne příjezd 
do hlavního města Tyrolska – Innsbruck, výjezd autobusem ke skokanským můstkům na vrchol 
Bergisel – panorama celého města na řece Inn, přejezd do centra města – pěší prohlídka - třída 
Maria Theresia Strasse, Goldenes Dachl, zámek Hofburg a kostel Hofkirche s náhrobkem císaře 
Maxmiliána, večer přejezd k hranicím do Lichtenštejnska, nocleh
2.den – VADuZ – LAuTERbRuNNEN – MÜREN
snídaně, ráno zastávka v hlavním městě Lichtenštejnska - Vaduzu, krátká procházka centrem, 
dopoledne přejezd kolem jezer Walensee a Zürichsee do Lauterbrunnenu - zde  vyjedeme 
lanovkou (gondolou BLM) do stanice Grütschalp a odtud vlakem do vesnice Müren, kde se nám 
otevře  nádherný  výhled  na  celé  Bernské  Alpy  s  dominantními  vrcholy  Eigeru,  Münchu 
a Jungfrau, k večeru návrat do  Lauterbrunnen, příjezd na ubytování, nocleh
3. den – sTEchELbERG – JuNGFRAuJOch – GRINDELWALD
snídaně, odjezd do vesničky Stechelberg, kde si  prohlédneme jedno z nejkrásnějších údolí 
Švýcarska se stanicí lanovky na Schilthorn, po prohlídce se vydáme železnicí do míst věčného 
ledu a sněhu na Jungfraujoch do nadmořské výšky 3 454 m, výtah nás dále vyveze ještě o 100 
metrů výše na vyhlídkovou plošinu Top Europe s nádhernými výhledy, k večeru návrat do centra 
alpského horolezectví Grindelwaldu, kde se před námi otevře 1800 metrů vysoká stěna Eigru, 
které horolezci říkají „vražedná“, návrat na ubytování, nocleh
4. den - ENGELbERG – JEZERO TRÜbsEE - LuZERN 
snídaně, ráno příjezd do horského střediska Engelbergu - možnost výjezdu soustavou tří lanovek 
na  magickou  horu  Titlis  do  výšky  3  020 m  n.m.,  návštěva  ledovcové  jeskyně,  procházka 
po sněhových pláních, nádherné výhledy, nenáročná turistika, sjezd lanovkou k jezeru Trübsee 
– pěší turistika, k večeru návštěva města Luzern na břehu jezera Vierwaldstättersee – pěší 
procházka centrem s historickým unikátním mostem, volno, večer návrat na ubytování, nocleh
5. den – ADELbODEN – schWANDFELDsPITZ - VODOPÁDy ENGsTLIGEN
snídaně,  odjezd  do  horského  střediska  Adelboden  v  srdci  bernských  Alp  -  možnost 
kombinovaného výstupu a výjezdu lanovkou na Schwandfeldspitz, odkud jsou nezapomenutelné 
výhledy na trojici nejvyšších hor bernských Alp - Eiger, Mönch a Jungfrau, kolem poledne 
přejezd do blízké vesničky Unter dem Birg, kde nás čeká výjezd lanovkou nad Engstligenské 
vodopády – na vysokohorské pláně s pasoucími se kravičkami (možnost návštěvy sýrárny 
a zakoupení sýrů), zpět možnost sestupu pěšky do údolí kolem vodopádu Engstligen, příp. 
lanovkou, k večeru odjezd autobusem do Rakouska  a ČR, noční přejezd 
6. den – PŘÍJEZD DO ČR 
příjezd do nástupních míst v ranních hodinách 

ubytování	ve	Švýcarsku	na	jednom	místě	

s	noclehem	před	návštěvou	veletrhu

ubytování	na	jednom	místě	

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR - bELLINZONA
odjezd z nástupních míst v časných ranních přes Německo do Švýcarska, pozdě odpoledne 
přejezd přes průsmyk St. Bernardino, příjezd do města Bellinzona – pěší prohlídka centra města 
panoramaticky položeného pod třemi hrady, přejezd na ubytování v Luganu, nocleh
2. den –  VALLE VERZAscA - sOGNONO - LAVERTEZZO - cORIPPO - LOcARNO
snídaně, ráno odjezd do úzkého hlubokého údolí Valle Verzasca smaragdové řeky Verzasca 
do vesnice Sognono - procházka historickým centrem, kolem poledne přejezd do kamenné 
vesničky Lavertezzo - turistická procházka do vesničky Corippo, zastávka u přehradní hráze nad 
Locarnem (nejvyšší evropská přehradní hráz), odpoledne příjezd do Locarna na břehu jezera 
Lago Maggiore – města s nejpříjemnějším klimatem ve Švýcarsku, kterému se říká švýcarské 
Monte Carlo - prohlídka města, možnost návštěvy kostela Madonna del Sasso s vyhlídkou, 
návrat na nocleh
3.den – AscONA – OsTROV bRIssAGO – úDOLÍ MAGGIA – úDOLÍ bAVONA
snídaně, celodenní výlet za krásami kraje Ticina – dopoledne návštěva Ascony, - prohlídka 
města, volno, možnost lodního výletu na ostrov Brissago s rozsáhlou botanickou zahradou, 
odpoledne přejezd do údolí Valle Maggia a Valle Bavona s půvabnými vesničkami, kostely,  
nádhernou krajinou a vodopády – cestou zastávky, nenáročná turistika, návrat na nocleh
4.den – MELIDE – MORcOTE - cAsLANO – LuGANO – sAN sALVATORE 
snídaně, dopoledne návštěva poloostrova Melide – možnost návštěvy parku miniatur (modely 
nejvýznamnějších staveb a krajinných  jevů Švýcarska), přejezd do městečka Morcote – 
procházka parkem Scherrero, po poledni zastávka v Caslanu, čokoládovna Alprose – prohlídka 
s ochutnávkou a možností nákupu, odpoledne příjezd do metropole švýcarské riviery – Lugano 
u stejnojmenného jezera, prohlídka historické části města rozloženého na terasách nad jezerem, 
promenáda, volno, možnost výjezdu na horu  San Salvatore s panoramatem celé oblasti jezera 
Lugano a okolí, návrat na nocleh
5.den  - LuGANO - GANDRIA – sVATý MOŘIc
snídaně, dopoledne volno v Luganu, možnost polodenní plavby lodí po jezeře do rybářské 
vesničky Gandria s možností nákupů suvenýrů, odpoledne odjezd do jednoho z nejexkluzivnějších 
horských středisek – Svatého Mořice, procházka – volno, k večeru odjezd údolím Innu přes 
Rakousko do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v dopoledních hodinách

Jižní	ŠVÝCARSKO	–	toulky	kantonem	Ticino
Bellinzona	•	Valle	Verzasca	•	Sognono	•	Lavertezzo	•	Corippo	•	Locarno		
Ascona	•	ostrov	Brissago	•	údolí	Maggia	 •	údolí	Bavona	•	Melide	
Morcote	•	Caslano	•	Lugano	•	gandria	•	Svatý	Mořic

Číslo zájezdu:  CH 9-1908             Termín:  19. 8.–24. 8.
cena za osobu:     8 950 Kč
Fakultativní příplatky:  4x večeře  1 600 Kč
  komplexní pojištění  180 Kč
cena  zahrnuje:  dopravu  klimatizovaným  autobusem  s  WC,  video,  bar  s  možností  občerstvení  za  Kč,  
4x ubytování v hotelu *** v Luganu, 4x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky

ubytování	na	jednom	místě	
ubytování	na	jednom	místě	
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VELKÁ	BRITÁNIEpoznávací	zájezdyVELKÁ	BRITÁNIE poznávací	zájezdy
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PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do Belgie, večer ubytování, nocleh 
2. den – DOVER – cAMbRIDGE – yORK
časně ráno trajekt lodí do Doveru – bílé útesy, dopoledne návštěva univerzitního Cambridge – 
prohlídka historického centra města, odpoledne přejezd do hlavního města hrabství Yorkshire 
s unikátní katedrálou a historickým centrem Yorku – prohlídka, večer ubytování, nocleh
3. den – ZÁLIV RObINA hOODA – WhITby
dopoledne panoramatická cesta podél pobřeží a zálivem Robina Hooda  (krásné scenérie 
anglického pobřeží a přístavu s hradem Whitby – zrod legendy o hraběti Draculovi – místo pobytu 
J. Cooka), pozdě odpoledne příjezd do Skotska, ubytování v oblasti města Stirling, večeře, nocleh
4. den – GLAMIs cAsTLE – DuNNOTAR – sT. ANDREWs – sTIRLING
snídaně, dopoledne návštěva hradu Glamis Castle, kde se odehrává Shakespearův Macbeth 
a kde trávila dětství matka královny Alžběty, kolem poledne pokračování v cestě po pobřeží 
k troskám hradu Dunnotar, odpoledne návštěva starodávného přístavního městečka a mekky 
golfu St. Andrews s ruinami starého opatství, volno, večer návštěva královského města Stirling 
s hradem Stewartovců, návrat na ubytování, večeře, nocleh
5. den – PITLOchRy – bLAIR cAsTLE – LOch NEss –  INVERNEss – uRquhART – FORT 
WILLIAM
snídaně, odjezd oblastí nejvyššího pohoří Skotska Grampian, zastávka v Pitlochry – návštěva 
palírny skotské whisky, pokračování v cestě kolem hradu vévody z Athollu – Blair Castle k jezeru 
Loch Ness, panoramatickou cestou pojedeme z Inverness přes Drumnadrochit se zříceninami 
hradu Urquhart, dále přes Fort Augustus do Fort William, večer cesta oblastí pod nejvyšší horou 
Skotska – Ben Nevis, návrat na ubytování, večeře,nocleh 
6. den – EDINbuRGh
snídaně, dopoledne návštěva hlavního města Skotska a jednoho z nejkrásněji položených měst 
– Edinburghu, prohlídka centra s hradem, palácem Holyrood, Královskou mílí, volno, možnost 
prohlídky královské jachty Brittania, k večeru přejezd na ubytování v severní Anglii, nocleh
7. den – LONDýN
dopoledne přejezd do Londýna – prohlídka centra města (Westminster Abbey, Trafalgar Square, 
Národní galerie, Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben), volno, odpoledne přejezd lodí 
po Temži k Toweru – volno, možnost prohlídky hradu Tower, Tower Bridge nebo katedrály Sv. 
Pavla, večer odjezd lodí do Greenwich – zastávka u Královské observatoře, pozdě večer odjezd 
do Doveru, trajekt do Francie, přejezd Belgií do Německa (noční přejezd)
8. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních – večerních hodinách

SKOTSKO	
za	tajemstvím	jezera	Loch	Ness
Dover	•	Cambridge	•	York	•	Whitby	•	glamis	Castle	•	Dunnotar	•	St.	Andrews	
Stirling	 •	Pitlochry	 •	Loch	Ness	 •	 Inverness	 •	Urquhart	 •	Fort	William	
Edinburgh	•	Londýn

Číslo zájezdu:  GB 9-1108    Termín:  11. 8.–18. 8.
cena za osobu:    13 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  240 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 6x ubytování dle programu (3x hotel,  
3x soukromí ve Skotsku), 3x polopenze ve Skotsku (snídaně, večeře), trajekty, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR 
odjezd v nočních/časných ranních hodinách přes Německo a Belgii do Anglie, večerní trajekt, 
ubytování, nocleh
2. den – hRAD chEPsTOW – cAERPhILLy – cARDIFF 
ráno přejezd jižní Anglií do Bristolu a přes záliv řeky Severn do Walesu, dopoledne zastávka 
u hradu Chepstow vypínajícího se na skále, který v historii střežil hranice, kolem poledne 
návštěva hradu Caerphilly – jeden z největších hradů ve Walesu, odpoledne prohlídka hlavního 
města Walesu Cardiffu – staré město se středověkým hradem ze 14. st. a katedrálou sv. Davida, 
možnost exkurze na moderním ragbyovém stadionu, k večeru přejezd na ubytování v oblasti 
města Swansea, nocleh
3. den – PEMbROKEshIRE – MANORbIER – TENby – sT. DAVID – sWANsEA 
celodenní výlet do nejzápadnějšího výběžku Walesu – Pembrokeshire – jedna z nejkrásnějších 
přírodních oblastí – členité mořské pobřeží, úžasné přírodní scenérie na území národního parku 
– hrad Manorbier, z jehož hradeb se nabízejí nádherné pohledy na okolní přírodu a moře, kolem 
poledne zastávka v přímořských lázních Tenby, procházka, odpoledne přejezd do St. David – 
návštěva katedrály – prohlídka nejznámějšího poutního místa Walesu, kde působil národní světec 
sv. David, večer návrat do Swansea – procházka centrem města, nocleh
4. den – AbERysTWyTh – DEVIL’s bRIDGE – MyNAch FALLs – cAERNAFON 
dopoledne odjezd do letoviska Aberystwyth, zastávka – možnost jízdy vláčkem údolím Rheidol 
do národního parku pohoří Cambrian – Devil’s Bridge s možností pěší vycházky ke známým vodo-
pádům Mynach Falls, pozdě odpoledne přejezd na sever k návštěvě malebného městečka 
Caernafon s hradem, na kterém byl princ Charles v roce 1969 prohlášen princem z Walesu, večer 
ubytování, nocleh
5. den – sNOWDONIA – cONWy – ANGLEsEy – bEAuMARIs 
celodenní výlet oblastí severního Walesu – dopoledne návštěva národního parku Snowdonia, 
výlet na nejvyšší horu Walesu (možnost vyjet na vrchol vysokohorskou železnicí z roku 1896), 
odpoledne návštěva historického města Conwy, prohlídka starobylého centra se středověkým 
hradem a dokonale zachovanými městskými hradbami, k večeru přejezd po mostě na ostrov 
Anglesey – nejsevernější část Walesu s překrásnou přírodou, zastávka v městečku Beaumaris 
s vodním hradem a krásnými výhledy na pobřeží, návrat na nocleh
6. den – LONDýN
dopoledne přejezd do Londýna – okružní  jízda, zastávka u hradu Tower  , kde jsou uloženy 
korunovační klenoty, Tower Bridge, odpoledne pěší prohlídka centra – Parlament, Westminster 
Abbey, Buckinghamský palác,  londýnské parky, volno, večer odjezd na  trajekt do Calais, 
pokračování přes Belgii do Německa
7. den – PŘÍJEZD DO ČR 
příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách

Velký	okruh	WALESEM
Chepstow	•	Swansea	•	Pembrokeshire	•	Manorbier	•	Tenby	•	St.	David		
Devil’s	Bridge	•	Mynach	Falls	•	Aberystwyth	•	Caernafon	•	Anglesey	
Beaumaris	•	Conwy	•	Londýn

Číslo zájezdu:  GB 9-2907      Termín:  29. 7.–4. 8.
cena za osobu:    12 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  210 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 5x uby-
tování v hotelu po trase, trajekty, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v ranních hodinách přes Německo a Belgii do Francie, 
ubytování, nocleh
2. den – DOVER – DEAL – WALMER cAsTLE – cANTERbuRy – 
ROchEsTER 
ráno trajekt do Doveru – vstupní brána Anglie, bílé křídové útesy 
– zastávka s vyhlídkou na kanál La Manche, dopoledne bude 
věnováno  malebnému  pobřeží  Sandwich  Bay  –  zastávka 
v městečku Deal, procházka – volno k prohlídce malebného 
hradu  a  zahrad  královny  matky  Walmer  Castle,  odpoledne 
přejezd přes Canterbury – pěší procházka centrem poutního 
místa s katedrálou, k večeru návštěva starobylého městečka 
Rochester s katedrálou a domem Charlese Dickense, večer 
ubytování na okraji Londýna, nocleh
3. den – WINDsOR – OXFORD – sTRATFORD NAD AVONOu
snídaně, dopoledne návštěva Windsoru – volno k prohlídce 
areálu  kralovského  zámku,  kaple  sv.  Jiří  a  zahrad,  kolem 
poledne návštěva univerzitního Oxfordu – prohlídka areálu 
kolejí, pozdě odpoledne návštěva starobylého rodného města 
W. Shakespeara Stratford nad Avonou – prohlídka, večer návrat 
na hotel, nocleh
4. den – LONDýN – MAIDsTONE – LEEDs cAsTLE
snídaně,  dopoledne  okružní  jízda  Londýnem  –  zastávka 
k prohlídce katedrály Sv. Pavla a hradu Tower, odpoledne výlet 
do městečka Maidstone s biskupským palácem a muzeem kočárů 
a k prohlídce jednoho z nejkrásnějších vodních hradů jižní Anglie 
– Leeds Castle, večer návrat do Londýna, volno, nocleh 
5. den – LONDýN
snídaně,  celodenní  prohlídka  Londýna,  pěší  prohlídka 
historického centra – Parlament, Westminster Abbey, Trafalgar 
square,  Národní  galerie,  Buckinghamský  palác,  londýnské 
parky, volno, možnost plavby  lodí po Temži do Greenwich – 
Královská observatoř s nultým poledníkem, pozdě večer odjezd 
do Belgie a Německa
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních hodinách

LONDÝN	a	malebná		
jihovýchodní	Anglie
Dover	•	Deal	•	Walmer	•	Canterbury	•	Rochester	
Oxford	 •	 Windsor	 •	 Stratford	 nad	 Avonou	
Maidstone	•	Leeds	Castle	•	Londýn

Číslo zájezdu:  GB 9-0107  Termín:  1. 7.–6. 7.
cena za osobu:    9 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění   180 Kč 
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar,  
4x ubytování (1x tranzitní, 3x hotel v Londýně s vlastním sociálním zaří-
zením), 3x snídaně, trajekty, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v nočních – časných ranních hodinách přes Německo 
do Francie, k večeru trajekt do Anglie, pozdě večer příjezd 
do Londýna, ubytování, nocleh 
2. den – LONDýN 
snídaně, celodenní  prohlídka  Londýna – příjezd na náměstí 
Trafalgar, dopoledne pěší prohlídka centra Londýna – vládní čtvrť 
Whitehall s Downingstreet, Parlament, Big Ben, Westminsterské 
opatství,  londýnský park St.James, Buckinghamský palác – 
střídání stráží, volno, kolem poledne krátká návštěva Green Parku, 
Welingtonův oblouk, Hyde Park , odpoledne prohlídka oblasti 
Piccadilly Circus a Covent Garden, volno, možnost návštěvy 
Národní galerie, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den – LONDýN - WINDsOR 
snídaně, odjezd kolem katedrály Sv. Pavla – zastávka k prohlídce, 
dopoledne přejezd do Windsoru – prohlídka zámku vč. kaple  
Sv.  Jiří,  později  odpoledne  návrat  do  Londýna  –  možnost 
návštěvy muzea Mme. Tussaud nebo Britského muzea, volno, 
okružní  jízda, večer návštěva čtvrti Soho a Piccadilly, večer 
návrat na hotel, nocleh
4. den – LONDýN - GREENWIch
snídaně, dopoledne prohlídka hradu Tower a mostu Tower Bridge, 
odpoledne volno, příp. možnost projížděk rychlovlakem Docklands 
Light Railway do supermoderní čtvrti doků s mrakodrapem Canary 
Wharf  (zastávka),  pokračování  na  zastávku  Island Gardens 
s  vyhlídkou  na  Greenwich  –  pěší  podchod  pod  Temží,  pěší 
procházka  ke  Královské  observatoři  s  nultým  poledníkem 
a výhledem na Londýn, odjezd z Londýna na trajekt do Doveru, 
noční trajekt, přejezd Belgií a Německem do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd odpoledne - večer

Prodloužený	víkend	
v	LONDÝNĚ
Londýn	•	Windsor	•	greenwich

Číslo zájezdu:  GB 9-2105  Termín:  21. 5.–25. 5.
  GB 9-2410  24. 10.–28. 10.
cena za osobu:     7 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění   150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 
3x ubytování v hotelu *** v Londýně s vlastním sociálním zařízením,  
3x snídaně, trajekty, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v nočních – časných ranních hodinách přes Prahu 
do Německa a Belgie, večer ubytování, nocleh
2. den – WINchELsEA – EAsTbOuRNE – bEAchy hEAD – 
bRIGhTON – ARuNDEL
trajekt z Calais do Doveru, pokračování podél pobřeží přes 
středověké městečko Winchelsea do přímořského střediska 
Eastbourne – procházka ke slavným křídovým útesům Beachy 
Head, kolem poledne příjezd do Brightonu – pěší prohlídka 
centra vč. přístavu a Královského pavilonu, později odpoledne 
přejezd k návštěvě nedalekého hradu Arundel – procházka, 
večer ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh
3. den – PORTsMOuTh – WINchEsTER – sTONEhENGE – 
sALIsbuRy
ráno  prohlídka  přístavu  Portsmouth  –  sídlo  královského 
námořnictva, muzeum námořnictva a lodí Victory a Mary Rose, 
vyhlídková věž, přejezd do městečka Winchester s  jednou 
z největších gotických katedrál, odpoledne přejezd k prohlídce 
unikátní prehistorické lokality Stonehenge (dolmeny, menhiry), 
k večeru zastávka v Salisbury – procházka v centru starého 
města s gotickou katedrálou St. Mary, návrat na nocleh
4. den – EXETER – DARTMOOR – PRINcETOWN – TORquAy
dopoledne příjezd do hlavního města hrabství Devon Exeteru 
– prohlídka historického centra města s katedrálou ze 13. 
století,  odpoledne  návštěva  národního  parku  Dartmoor 
proslaveného  legendami  o  psu  baskervillském  –  divoká 
vřesoviště protkávaná kamennými zídkami, opuštěné usedlosti, 
zajímavé vesničky – cestou zastávka v Princetownu, k večeru 
návštěva  rodiště  Agathy  Christie  –  přímořské  městečko 
Torquay – procházka místy, která  jsou spojena se životem 
slavné autorky, večer ubytování v oblasti Plymouth, nocleh
5. den – sT.MIchAEL’s MOuNT – PENZANcE – TINTAGEL – 
bODMIN MOOR 
celodenní  výlet  oblastí  Cornwallu  –  zastávka  u  hradu  St. 
Michael’s Mount s areálem převorství, kde je možno sledovat 
příliv a odliv oceánu, krátká zastávka v městečku Penzance 
s divadelní scénou na skále nad mořem, odpoledne návštěva 
mýtického  hradu  Tintagel  –  rodiště  krále  Artuše,  který  je 
vystavěn na skalách nad  jeskyněmi, kde se podle pověsti 
narodil kouzelník Merlin – prohlídka, k večeru přejezd oblastí 
vřesovišť Bodmin Moor, zastávka u slavné hospody Jamaica 
z románu Daphne du Maurier, návrat na nocleh
6. den – PLyMOuTh – GLAsTONbuRy – bATh
ráno krátká zastávka v přístavu Plymouth, dopoledne přejezd 
do  tajemného  města  krále  Artuše  –  slavného  Glastonbury 
s opatstvím, odpoledne cesta oblastí Midsomeru k návštěvě 
nejstarších a nejslavnějších britských lázní Bath s řadou římských 
památek, pozdě večer přejezd do Londýna, ubytování, nocleh
7. den – LONDýN
celodenní prohlídka Londýna – historické centrum (Parlament, 
Big  Ben,  Westminsterské  opatství,   park  St.   James, 
Buckinghamský palác, Hyde Park, Welingtonův oblouk, Trafalgar, 
Národní galerie) – odpoledne volno, možnost návštěvy katedrály 
Sv.  Pavla  a  hradu  Tower,  most  Tower  Bridge,  večer  odjezd 
z Londýna do ČR
8. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních hodinách

LONDÝN	
a	jihozápadní	Anglie
Brighton	•	Portsmouth	•	Winchester	•	Stonehenge		
Salisbury	•	Exeter	•	Torquay	•	St.	Michael’s	Mount		
Tintagel	•	Plymouth	•	glastonbury	•	Bath	•	Londýn

Číslo zájezdu:  GB 9-2208  Termín:  22. 8.–29. 8.
cena za osobu:     12 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  240 Kč
cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem s WC, video, bar s možností 
občerstvení  za  Kč,  6x  ubytování  v  hotelích  (5x  v  Anglii  –  pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, 1x tranzitní), trajekt, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v ranních hodinách do Německa, noční trajekt do Švédska
2. den – GöTEbORG – KuNGÄLV – TJOERN	
dopoledne návštěva jihozápadního pobřeží Švédska – zastávka v Göteborgu – prohlídka centra 
města a přístavu, odpoledne zříceniny hradu Kungälv a ostrova Tjoern (typické rybářské 
vesničky), k večeru ubytování, nocleh
3. den – OsLO – MJOsA – LILLEhAMMER – ROMsDALEN – ANDALsNEs 
ráno odjezd přes most ve Svinesundu do Oslo – zastávka (prohlídka centra hlavního města 
Norska – radnice, královský palác, divadlo, univerzita, parlament, katedrála), kolem poledne 
odjezd na sever – zastávka v Holmenkollenu (areál skokanských můstků), později odpoledne 
pokračování kolem jezera Mjosa do Lillehammeru (zastávka ve středisku zimních sportů, 
možnost návštěvy skanzenu lidové architektury), večer přejezd soutěskou Romsdalen a údolím 
řeky Rauma s vodopády do Andalsnes – typické rybářské městečko ve fjordu, ubytování, nocleh
4. den – cEsTA TROLLŮ – GEIRANGER – DALsNIbbA – OLDEN – bRIKsDAL 
snídaně, odjezd panoramatickou cestou horských skřítků Trollů do horského sedla Trollstigen, 
přejezd k nejslavnějšímu fjordu – Geiranger, možnost projížďky lodí fjordem kolem vodopádu 
Sedm sester nebo výjezdu autobusem na vyhlídkové místo nad fjordem – Dalsnibba, odpoledne 
průjezd národním parkem Jostedalsbreen do městečka Olden – pěší vycházka k  ledovci 
Briksdal, k večeru přejezd na ubytování v oblasti Sognefjordu, nocleh
5. den – sOGNEFJORD – bERGEN – hARDANGERVIDA – VORINGFOss 
snídaně, ráno trajekt přes největší fjord Norska – Sognefjord, dopoledne příjezd do Bergenu – 
pěší prohlídka hlavního města fjordů a centra norských rybářů, odpoledne volno k individuálním 
prohlídkám, večer přejezd do oblasti náhorní plošiny Hardangervida, zastávka u  jednoho 
z největších vodopádů – Voringfoss, nocleh
6. den – hALLINGDAL – OsLO 
snídaně, dopoledne odjezd údolím Hallingdal do hlavního města Oslo – návštěva poloostrova 
Bydgoy – muzea lodí Fram, viking ských lodí, Kon-Tiki, pokračování do Švédska, ubytování, nocleh 
7. den – KRONbORG – KODAň 
ráno odjezd na trajekt do Dánska – zastávka v Kronborgu (Hamletův hrad), před polednem 
příjezd do Kodaně – prohlídka (radnice, královský palác, malá mořská víla, přístav, zábavní park 
Tivoli), večer odjezd na trajekt do Německa, pokračování přes Německo do ČR
8. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst

CESTOU	TROLLŮ	
za	krásami	norských	fjordů
göteborg	•	Kungälv	•	Tjoern	•	Oslo	•	Lillehammer	•	Andalsnes	•	cesta	Trollů		
geiranger	•	Briksdal	•	Bergen	•	Voringfoss	•	Kronborg	•	Kodaň

Číslo zájezdu:  NOR 9-2107      Termín:    21. 7.–28. 7.
cena za osobu:    11 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  240 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 5x ubytování v mládežnických hotelech 
(převážně 4lůžkové pokoje), 3x snídaně v Norsku, trajekty dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd v dopoledních hodinách do Německa, večer nalodění na trajekt do Švédska, noční plavba
2. den – OsLO – MJOsA – LILLEhAMMER 
dopoledne přejezd Švédskem – zastávka v některé z typických rybářských vesniček západního 
pobřeží do hlavního města Norska Oslo – prohlídka centra města vč. přístavu, k večeru přejezd 
kolem jezera Mjosa do Lillehammeru, možnost večerní procházky, ubytování, nocleh
3. den – DOMbAs – TRONDhEIM 
snídaně, návštěva skanzenu lidové architektury, pokračování přes Dombas do královského 
města Trondheimu – návštěva katedrály Nidaros s korunovačními klenoty norských králů, uby-
tování, nocleh
4. den – sNAsA – VODOPÁDy LAKsFOssEN – TysFJORD – NARVIK 
snídaně, celodenní putování na sever – zastávka u jezera Snasa, odpoledne zastávka na řece 
Vefsna u Lososích schodů – vodopády Laksfossen, pozdě odpoledne přejezd polárního kruhu, 
večer přejezd přes Tysfjord na ubytování v oblasti Narviku, nocleh
5. den – sOuOsTROVÍ VEsTERÁLy
snídaně, celodenní putování se zastávkami oblastí souostroví Vesterály s řadou romantických 
přístavů severu přes Sortland panoramatickou cestou podél fjordu přes Stokmarkens do Melbu, 
k večeru trajekt do Fiskebu a pokračování do přístavu Kabelvag na Lofotech, nocleh
6. den – sOuOsTROVÍ LOFOTy – KAbELVAG – Å – NussFJORD – MOsKENEs 
snídaně, celodenní pobyt na Lofotech – dopoledne prohlídka Kabelvagu (typické dřevěné domky, 
roubený kostel, muzeum Lofot), před polednem odjezd přes vesničku Henningsvaer na mysu 
s výhledem na moře i Lofoty, odpoledne pokračování do nejjižnějšího místa souostroví Å – během 
dne návštěva typických rybářských osad Nussfjord a Moskenes, pozdě večer návrat na nocleh
7. den – KAbELVAG – sVOLVAER – TROLLFJORD – VEsTFJORD 
snídaně, dopoledne volno v Kabelvagu, odpoledne návštěva sousedního malebně položeného 
Svolvaeru s unikátní skálou (tzv. Svolvaerská koza), volno k procházkám, k večeru odjezd lodí 
přes Trollfjord a Vestfjord na pevninu, (panorama celého souostroví), noční přejezd na jih Norska
8. den – ANDALsNEs
odpoledne příjezd do rybářského městečka a přístavu Andalsnes ve fjordu, ubytování, volno 
k individuálním procházkám, nocleh
9. den – cEsTA TROLLŮ – GEIRANGER – LOM 
snídaně, dopoledne pokračování panoramatickou cestou Trollů k fjordu Geiranger – volno, mož-
nost projížďky k vodopádu Sedm sester, pěší procházky v okolí fjordu, odpoledne pokračování 
panoramatickou cestou přes městečko Lom k hlavnímu městu Oslo, ubytování, nocleh
10. den – hAMAR – OsLO 
snídaně, odjezd přes středisko zimních sportů Hamar (zastávka u krasobruslařské haly) do Oslo 
– možnost návštěvy muzeí vikingských lodí na poloostrově Bygdoy, odpoledne přejezd na jih 
Švédska, noční trajekt do Německa 
11. den – PŘÍJEZD DO ČR
dopoledne přejezd Německem do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách

Příroda	severního	NORSKA	
Lofoty	a	Vesterály
Oslo	•	Lillehammer	•	Trondheim	•	Snasa	•	Laksfossen	•	Narvik	•	Vesterály		
Lofoty	•	Andalsnes	•	cesta	Trollů	•	geiranger	•	Hamar

Číslo zájezdu:  NOR 9-2806      Termín:  28. 6.–8. 7.
cena za osobu:    16 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  330 Kč
cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem s WC, video, bar, 7x ubytování v mládežnických hotelech  
(převážně 4lůžkové pokoje), 7x snídaně, trajekty dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR 
odjezd v nočních/časných ranních hodinách přes Prahu, Německo a Belgii do Anglie, nocleh
2. den – hOLyhEAD – DubLIN
dopoledne přejezd Anglií do přístavu v severním Walesu – Holyhead, trajekt do Dublinu v Irsku, 
ubytování v Dublinu, večer volno – procházka centrem města, možnost návštěvy některé 
z typických hospůdek s pivem Guiness, nocleh
3. den – WIcKLOW – POWERscOuRT – AVOcA – GLENDALOuGh – DubLIN 
snídaně, celodenní výlet do pohoří a hrabství Wicklow – dopoledne návštěva typického irského 
panského sídla Powerscourt s ohromujícím parkem a největším irským vodopádem, po poledni 
zastávka v údolí řeky Avoca – oblast proslulá zpracováním vlny, návštěva jedné z nejstarších 
přádelen – možnost nákupu kvalitních výrobků přímo od výrobce, později odpoledne návštěva 
areálu  městečka  Glendalough –  pěší procházka údolím dvou  jezer s  pozůstatky  jednoho 
z nejstarších opatství založeného sv. Kevinem, k večeru návrat do Dublinu – pěší procházka 
centrem města s hradem, katedrálou sv. Patrika, univerzitou, parky, návrat na nocleh
4. den – hILL OF TARA – NEWGRANGE – TuLLAMORE – cLONMAcNOIsE 
snídaně, dopoledne zastávka k návštěvě poutního místa Hill of Tara a prehistorických pohřebišť 
Newgrange v údolí řeky Boyne, odpoledne pokračování přes městečko Tullamore – zastávka 
k návštěvě palírny slavné irské whisky s ochutnávkou a možností nákupu, pozdě odpoledne 
přejezd do oblasti řeky Shannon – zastávka k prohlídce areálu pozůstatků starého irského 
kláštera a pohřebiště se zachovalými věžemi a unikátními keltskými kříži Clonmacnoise, večer 
přejezd na ubytování, nocleh
5. den – ThE buRREN – POuLNAbRONE – MOhéROVé úTEsy – ADARE – KILLARNEy  
snídaně, ráno projížďka národním parkem The Burren s tajuplnou krajinou a megalitickým 
pohřebištěm, zastávka u slavného dolmenu Poulnabrone, kolem poledne přejezd panoramatickou 
silnicí k návštěvě Moherských útesů – úžasné vyhlídky na oceán, k večeru pokračování přes 
typickou irskou vesničku Adare proslavenou malebnými domky s doškovými střechami, večer 
ubytovánív oblasti Killarney, nocleh
6. den – KILLARNEysKý NÁRODNÍ PARK – ROsE cAsTLE – MucKROss – RING OF KERRy – 
KENMARE – WATERVILLE 
snídaně, celodenní výlet v oblasti Killarneyského národního parku – ráno zastávka u hradu Rose 
Castle majestátně stojícího na břehu jezera Lough Leane, dopoledne pokračování v cestě kolem 
jezera a pozůstatků starého opatství k návštěvě stejnojmenného panství uprostřed zahrad 
v Muckross, po poledni projížďka po panoramatické silnici Ring of Kerry – zastávka v malebném 
přístavním  městečku  Kenmare,  volno,  pokračování  do  letoviska  Waterville  –  procházka 
po promenádě k soše Charlie Chaplina, který sem jezdil pravidelně trávit letní měsíce a oblast si 
zamiloval, večer návrat na nocleh
7. den – bLARNEy – quEENsTOWN – ROcK OF cAshEL 
snídaně, odjezd do městečka Blarney – možnost návštěvy areálu hradu se slavným kamenem 
výřečnosti nebo nákupního centra přestavěného ze staré přádelny s výrobky made in Ireland, 
kolem poledne přejezd k návštěvě přístavu Cobh známého pod anglickým názvem Queenstown, 
který byl poslední zastávkou Titanicu a kde do dnešního dne nalezneme původní molo, budovu 
lodní společnosti a památník obětem katastrofy, volno – možnost návštěvy některé z typických 
přístavních hospod, odpoledne odjezd přes provincii Munster – zastávka k prohlídce areálu 
skalního komplexu Rock of Cashel – místo, kde podle  legendy křtil sv. Patrik  irské krále – 
po staletí symbol královské i církevní moci, večer přejezd do Dublinu, volno, nocleh
8. den – bEAuMARIs – cONWy 
snídaně, odjezd na trajekt do Holyhead, kolem poledne zastávka ve městečku Beaumaris s vodním 
hradem a krásnými výhledy na pobřeží severního Walesu, odpoledne přejezd přes historické 
město Conwy – procházka starobylým centrem se středověkým hradem a dokonale zachovanými 
městskými hradbami, později odpoledne přejezd do Londýna, večer ubytování, nocleh
9. den – LONDýN
celodenní návštěva Londýna – dopoledne okružní jízda se zastávkou u katedrály sv. Pavla – volno, 
pěší prohlídka centra – Parlament, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, londýnské parky, 
pozdě odpoledne volno, příp. odjezd lodí k hradu Tower, kde jsou uloženy korunovační klenoty, 
Tower Bridge, později večer odjezd na trajekt do Calais, pokračování přes Belgii do Německa
10. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách

PROGRAM:
1. den – ODLET Z ČR 
odlet z Prahy do Dublinu, transfer do hotelu, nocleh
2. – 6. den – VELKý OKRuh IRsKEM
program poznávacího zájezdu se shoduje s programem zájezdu Okruh zeleným ostrovem 
s autobusovou dopravou během 3.–7. dne a to i ve stejném pořadí navštívených míst
7. den – ODLET DO ČR 
snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy

IRSKO	–	okruh	zeleným	ostrovem

VELKÝ	OKRUH	IRSKEM

Holyhead	•	Dublin	•	Powerscourt	•	Avoca	•	glendalough	•	Newgrange		
Tullamore	•	Clonmacnoise	•	Poulnabrone	•	Moherské	útesy	•	Killarney		
Ring	of	Kerry	•	Blarney	•	Cobh	•	Rock	of	Cashel	•	Beaumaris	•	Londýn

Dublin	•	Powerscourt	•	Avoca	•	glendalough	•	Newgrange	•	Tullamore	
Clonmacnoise	•	Poulnabrone	•	Moherské	útesy	•	Killarney	•	Ring	of	Kerry	
Blarney	•	Cobh	•	Rock	of	Cashel

Číslo zájezdu:  IR 9-1108    Termín:  11. 8.–20. 8.
cena za osobu:        18 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, trajekty dle programu, 8x ubytování 
(6x v Irsku se snídaní, 2x v Anglii), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  IR 9-1208    Termín:  12. 8.–18. 8.
cena za osobu:        24 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  210 Kč
cena zahrnuje: dopravu letecky Praha–Dublin–Praha vč. poplatků, dopravu po Irsku klimatizovaným busem, 
6x ubytování, 6x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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ŠVÉDSKO	–	DÁNSKO
Trelleborg	•	most	Öresund	•	Kodaň	•	Kronborg	•	göteborg	•	Honó	
jezero	Vättern	•	Jönköping	•	gränna	•	Uppsala	•	Stockholm	•	Kalmar	
Öland	•	Karlskrona	•	Lund	

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd z nástupních míst do Německa, noční trajekt z Rostocku do Trelleborgu 
2. den – TRELLEbORG – öREsuNDsKý MOsT – KODAň – KRONbORG 
v ranních hodinách příjezd do švédského přístavu Trelleborg, pokračování autobusem po uni-
kátním Öresundském mostě  (jeden z nejdelších  lanových mostů světa spojující Švédsko 
s Dánskem – část trasy vede nad mořem, část podmořským tunelem) do Kodaně – prohlídka 
centra (královský palác, radnice,stará rybářská čtvrť, volno – možnost plavby lodí), odpoledne 
pokračování k hradu Kronborg (zastávka), trajekt do Švédska, k večeru přejezd do oblasti 
Göteborgu – cestou zastávka v některé rybářské osadě pobřeží Švédska, ubytování, nocleh
3. den – GöTEbORG – OsTROV hONó – JEZERO VÄTTERN – JöNKöPING 
dopoledne prohlídka centra Göteborgu vč. přístavu s budovou Admirality, před polednem vyjížď-
ka do okolí města a na ostrov Honó, odpoledne pokračování autobusem do oblasti  jezera 
Vättern, prohlídka města Jönköping nazývaného díky svým kostelům Jeruzalémem severu, uby-
tování, nocleh
4. den – GRÄNNA – uPPsALA 
dopoledne návštěva typického malého městečka se žlutě natřenými dřevěnými domy Gränna, 
odpoledne přejezd do univerzitního města Uppsala – procházka, večer ubytování v oblasti 
Stockholmu, nocleh
5. den – sTOcKhOLM
celodenní prohlídka hlavního města Švédska Stockholmu – budova Radnice (sály proslavené 
udělováním  Nobelovy  ceny),  pěší  prohlídka  centra  města  –  starobylá  čtvrť  Gamla  Stan 
(Královský zámek, katedrála Storkyrkan, parlament), odpoledne muzeum lodi Vassa, volno, 
vyhlídková věž Kaknastornet, nocleh
6. den – KALMAR – OsTROV öLAND 
dopoledne přejezd na jih Švédska do města Kalmar – možnost návštěvy královského zámku 
Kalmar Slott, pozdě odpoledne výjezd po jednom z nejdelších mostů z Kalmaru k návštěvě ost-
rova Öland (ostrov větrných mlýnů a majáků, letní sídlo švédské královské rodiny Solliden, 
zastávka v městečku Borgholm), večer ubytování v oblasti Kalmaru, nocleh
7. den – KARLsKRONA – LuND 
dopoledne projížďka  jižním Švédskem – zastávka v městečku Karlskrona s  romantickým 
rybářským přístavem,  typickými domy a největším dřevěným kostelem Švédska, možnost 
návštěvy Námořnického muzea, projížďka oblastí vikingských pohřebišť, později odpoledne 
přejezd do univerzitního města a bývalého sídla biskupů – Lund, prohlídka centra města 
s katedrálou, volno, večer trajekt do Německa, noční přejezd
8. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách 

Číslo zájezdu:  SVE 9-0308      Termín:  3. 8.–10. 8.
cena za osobu:    11 950 Kč 
Fakultativní příplatky:  5x snídaně  600 Kč
  komplexní pojištění  240 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč,  
5x ubytování v hotelích ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, trajekty dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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PROGRAM:
1. den – WADOWIcE – WIELIcZKA – KRAKOW 
odjezd v časných ranních hodinách přes Wadowice – zastávka v rodišti papeže Jana Pavla II., 
pokračování do Wieliczky – návštěva unikátních solných dolů zapsaných na seznam UNESCO, 
odpoledne příjezd do Krakowa – prohlídka centra města na Wisle s dominantou hradem Wawel 
– centrum starého města s univerzitou, Hlavní náměstí s Mariánským kostelem, Súkenice,… 
volno, večer přejezd na ubytování, nocleh
2. den – OsVěTIM – cZEsTOchOWA – WARsZAWA 
snídaně, návštěva areálu koncentračního tábora Osvětim, dopoledne přejezd do nejznámějšího 
duchovního centra Polska – Czestochowa s klášterem Jasná Hora – návštěva kaple se slavnou 
ikonou Černé Madony, později odpoledne přejezd přes hlavní město Warszawu – prohlídka 
zámeckého náměstí, královský zámek, Zikmundův sloup, staré město, socha mořské panny, 
městské hradby, katedrála sv. Jana, ubytování, nocleh
3. den – GRuNWALD – MALbORK 
snídaně, dopoledne návštěva areálu s muzeem v Grunwaldu – dějiště  jedné z největších 
středověkých bitev (15. června 1410 se zde střetla armáda německých rytířů s vojsky Poláků 
a Litevců, ve které bojoval i Jan Žižka), odpoledne návštěva středověkého křižáckého hradu 
Malbork, zapsaného na seznamu UNESCO, největší v Polsku a jeden z nejkrásnějších v celém 
Pobaltí, večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování, nocleh
4. den – GDAňsK – sOPOTy – GDyNIA 
snídaně, dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst severní Evropy a jeho 
přístavu Gdaňsk (honosné paláce, domy, radnice), po poledni zastávka ve známých lázních 
Sopoty – volno, možnost koupání, později odpoledne přejezd do přístavu Gdynia – volno, 
možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh
5. den – TORuň – KRusZWIcA – bIsKuPIN 
snídaně, přejezd do historického města Toruň, rodiště Mikuláše Koperníka – prohlídka centra města 
s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy, kolem poledne pokračování do města 
Kruszwica u malebného jezera Goplo – prohlídka Myší věže, ke které se váže legenda o knížeti Popelovi, 
později odpoledne návštěva skanzenu v Biskupinu – dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uza-
vřené v dřevěné hradbě, místo archeologických festivalů, přejezd na nocleh v oblasti Poznaně
6. den – hNěZDNO – POZNAň 
snídaně, návštěva starobylého Hnězdna – významného poutního místa (návštěva gotické 
katedrály Nebevzetí Panny Marie ze 14. století s hrobem Slavníkovce sv. Vojtěcha – Pražského 
biskupa,  arcidiecézní  muzeum),  odpoledne  prohlídka  centra  Velkopolského  vojvodství  – 
Poznaně, procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, staré tržní náměstí, Přemyslovský 
zámek, katedrála s hroby polských králů, návrat na nocleh
7. den – LEsZNO – WROcLAW – KLODZKO
snídaně, dopoledne zastávka v místě působení J. A. Komenského – ve starobylém Leszně, před 
polednem příjezd do historické metropole Dolního Slezska – Wroclawi – města ostrůvků a mostů, 
prohlídka gotické radnice, katedrála sv.Jana Křtitele, Tumský a Pískový ostrov, k večeru zastávka 
ve starobylém Klodzku se středověkým mostem připomínajícím Karlův most v Praze a starou pev-
ností nad městem, která nabízí nádherné výhledy do okolní krajiny, v pozdních večerních hodinách 
odjezd přes lázně Kudowa Zdroj do ČR
8. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v časných ranních hodinách

Velký	okruh	POLSKEM
Wadowice	•	Wieliczka	•	Krakow	•	Osvětim	•	Czestochowa	•	Warszawa	
•	grunwald	•	Malbork	•	gdaňsk	•	Sopoty	•	gdynia	•	Toruň	•	Kruszwica	
•	Biskupin	•	Hnězdno	•	Poznaň	•	Leszno	•	Wroclaw	•	Klodzko

KRAKOW	a	solné	doly	Wieliczka

Číslo zájezdu:  PL 9-2107    Termín:  21. 7.–28. 7.
cena za osobu:    8 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  240 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč,  
6x ubytování v hotelích***, 6x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM: 
–  odjezd v časných ranních hodinách do Polska
–  dopoledne příjezd do Wieliczky – návštěva 

solných dolů (památka UNESCO)
–  v poledne přejezd do Krakowa, pěší procházka 

historickým centrem starého města, prohlídka 
komplexu hradu Wawel, volno

–  k večeru odjezd z Krakowa, návrat pozdě večer

Číslo zájezdu:  PL 9-0805  Termín:  8. 5.
  PL 9-2810  28. 10.
  PL 9-0612    6. 12.
cena za osobu:    690 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – LEVOČA – sPIšsKý hRAD – KOšIcE
odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, dopoledne příjezd do Levoče – prohlídka historic-
kého centra města, odpoledne návštěva oblasti Spišského Podhradí – Spišská Kapitula, Spišský 
hrad – možnost prohlídky, k večeru příjezd do Košic – prohlídka historického centra východo-
slovenské metropole, přejezd na ubytování, večeře, nocleh
2. den – uŽhOROD – MuKAČEVO
snídaně, dopoledne přejezd do Užhorodu – prohlídka města na řece Uh u hranic se Slovenskem. 
Objevíte prolínání architektonických vlivů jednotlivých období, hrad s pevností, skanzen, náro-
dopisné muzeum, židovská synagoga, kostel sv. Michala s cenným ikonostasem a svícny, kate-
drála, tržnice, volno, v pozdních odpoledních hodinách přejezd do Mukačeva, ubytování, veče-
ře, večerní procházka městem, nocleh
3. den – chusT – KOLOČAVA – sINěVIRsKé JEZERO – sINěVIRsKÁ POLJANA 
snídaně, celodenní výlet přes Chust – zastávka k návštěvě typických trhů, pokračování přes 
košíkářské centrum Iža do Koločavy – muzeum Ivana Olbrachta, hrob Nikoly Šuhaje a Eržiky 
Derbakové, židovský hřbitov, volno, později odpoledne příjezd k Siněvirskému jezeru. V národním 
parku Siněvir na nás čeká nejenom krásná příroda, ale i lidová architektura Siněvirské Poljany 
a dřevěné kostelíky, večer návrat na hotel, večeře, nocleh
4. den – hRAD PALANOK – sVALJAVA – LÁZNě KARPATI
snídaně, dopoledne prohlídka historického centra Mukačeva na řece Latorici s klášterem, před 
polednem přejezd k návštěvě  jednoho z největších hradů ze 14. století v Zakarpatí – hrad 
Palanok, odpoledne pokračování v návštěvě zajímavých míst okolí Mukačeva – čedičové var-
hany, vesnička Svaljava s typickým dřevěným kostelem, k večeru procházka lázeňským komple-
xem Karpati, návrat na hotel, večeře, nocleh
5. den – MEDZILAbORcE
snídaně, odjezd z Mukačeva na Slovensko – dopoledne zastávka v muzeu moderního umění 
Andy Warhola v Medzilaborcích, později odpoledne odjezd, návrat do nástupních míst ve večer-
ních hodinách

ZAKARPATSKÁ	UKRAJINA	
a	východní	Slovensko
Levoča	•	Spišský	hrad	•	Košice	•	Užhorod	•	Mukačevo	•	Chrust	•	Koločava		
Siněvirské	 jezero	 •	 Siněvirská	 Poljana	 •	 hrad	 Palanok	 •	 Svaljava	
Medzilaborce

Číslo zájezdu:  UK 9-0608      Termín:  6. 8.–10. 8.
cena za osobu:   6 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v hotelu, 4x snídaně, 4x večeře, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Velký	okruh	POBALTÍM
Varšava	•	Kaunas	•	Trakai	•	Vilnius	•	Klaipéda	•	NP	Nerija	•	Palanza	
Vrch	křížů	•	Tallin	•	gauja	•	Sigulda	•	Turaida	•	Césis	•	Riga

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR - VARšAVA
odjezd v brzkých ranních hodinách do Polska, odpoledne kratší prohlídka Varšavy – Starý Rynek, 
Barbakan, Krakovské předměstí…, odjezd na ubytování, nocleh 
2. den – KAuNAs
snídaně, přejezd do Litvy, kolem poledne příjezd do bývalého hlavního města Kaunasu, prohlídka 
památek města - mohutný hrad nad soutokem, nejranější gotická stavba v Litvě – chrám s. Petra 
a Pavla, barokní radnice nazývaná pro svou barvu Bílá Labuť, muzeum čertů, výlet do kláštera 
Pažaislio na břehu přehrady Kaunaské moře, který patří k nejhezčím církevním stavbám severní 
Evropy ve stylu italského baroka, ubytování, nocleh
3. den – TRAKAI - VILNIus
snídaně, dopoledne návštěva národního parku Trakai s dominantou hradu na ostrově uprostřed 
jezera Galvé – bývalé sídlo litevských knížat, odpoledne příjezd do hlavního města Vilnius  
zapsáného na seznamu UNESCO, prohlídka města - Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré 
město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí, večer návrat na ubytování, nocleh
4. den – KLAIPéDA – NP NERIJA – PALANZA – VRch KŘÍŽŮ
snídaně, odjezd k Baltskému moři do třetího největšího města Litvy Klaipéda, které je jediným 
přístavem v zemi - návštěva národního parku Kurské kosy s unikátní přírodní scenérií písečných 
dun - na pobřeží je z moře vyplavováno tzv. baltské zlato – jantar, návštěva muzea jantaru 
v Palanze, k večeru zastávka u Vrchu křížů – nejposvátnějšího místa všech Litevců, večer 
přejezd na ubytování směrem do Estonska, ubytování, nocleh
5. den – TALLIN
snídaně, dopoledne příjezd k prohlídce hlavního města Estonska – Tallinu s unikátními hradbami 
a starobylým centrem městem, volno, později odpoledne možnost návštěvy parku Kadriorg se 
zámeckou residencí cara Petra I. Velikého, příp. skanzenu vesnické architektury Estonska 
Rocca el Mare, večer odjezd na ubytování směrem do Lotyšska, nocleh
6. den – GAuJA – sIGuLDA – TuRAIDA – césIs 
snídaně, dopoledne příjezd do lotyšského národního parku Gauja – zastávka ve městě Sigulda 
se zříceninou mohutného hradu Turaida – prohlídka, lanovkou se dostaneme na druhou stranu 
řeky k dalšímu hradu, k večeru zastávka v jednom z nejstarších a nejkrásnějších měst Lotyšska 
– Césis, večer přejezd na ubytování v oblasti Rigy, nocleh
7. den – RIGA 
snídaně, celodenní prohlídka hlavního města Lotyšska Rigy - Rižský dóm, hrad livonských rytířů, 
věž  chrámu  Sv.  Petra,…k  večeru  zastávka  u  zámku  Rundale  postaveného  architektem 
Rastrellim, který se proslavil stavbou Ermitáže v Petrohradě, večer odjezd zpět do ČR
8. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách

Číslo zájezdu:  PB 9-2707      Termín:  27. 7.–3. 8.
cena za osobu:    10 450 Kč 
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  240 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení,  6x ubytování 
v hotelích, 6x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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Číslo zájezdu:  SL 9-3007  Termín:  30. 7.–3. 8.
cena za osobu:   6 850 Kč
Fakultativní příplatky:  3x večeře  600 Kč
  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč,  
3x ubytování v hotelu, 3x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ODJEZD Z ČR
odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách do Německa, pozdě odpoledne příjezd 
do Norimberku – pěší procházka historickým centrem města s císařským hradem, večer 
ubytování, nocleh
2. den – LEGOLAND
snídaně,  odjezd do zábavního parku Legoland - celodenní pobyt v areálu s více jak 50 miliony 
lego kostkami a s více jak 40 atrakcemi pro děti a jejich rodiče, k večeru odjezd do ČR
3. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v ranních hodinách

Německý	LEgOLAND
Norimberk	•	Legoland

Číslo zájezdu:  DE 9-0805  Termín:  8. 5.–10. 5.  cena za osobu:  2 790 Kč
  DE 9-2208    22. 8.–24. 8.    3 100 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní, vstupenku do Legolandu,  průvodce

Číslo zájezdu:  DE 9-1308  Termín:  13. 8.–17. 8.
cena za osobu:   6 500 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – LJubLJANA – PIRAN
odjezd v ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska, příjezd do hlavního města Ljubljana – pěší 
prohlídka centra města s katedrálou, nábřeží s tržnicí a mosty, možnost výjezdu prosklenou 
lanovkou na Ljubljanský hrad, k večeru příjezd na pobřeží Jadranu do malebného přístavu Piran 
plného romantických uliček a venkovních restaurací a kaváren, večer odjezd na ubytování, nocleh
2. den – PORTOROŽ – KOPER – hRAsTOVLJE 
snídaně, zastávka v nedalekých přímořských lázních Portorož – nejznámější slovinské letovisko 
proslavené pěstováním růží, luxusními hotely a zábavními podniky, pokračování do přístavu 
Koper – procházka historickým centrem s elegantními paláci, katedrálou a zvonicí, odpoledne 
přejezd oblastí  slovinského Krasu přes vesničku  Črni Kal  s šikmou věží do opevněného 
středověkem dýchajícího Hrastovlje s  románským kostelíkem Sv. Trojice známého svými 
unikátními freskami, návrat na nocleh
3. den – LIPIcA – POsTOJENsKÁ JEsKyNě
snídaně, ráno odjezd do obce Lipica proslavené svým hřebčínem bílých koní pro císařský dvůr 
ve Vídni, který založili Habsburkové již v 16. století, přejezd k návštěvě největšího jeskynního 
systému Slovinska – Postojenská jeskyně na říčce Pivka – cestou zastávka u Predjamského 
hradu, k večeru přejezd panoramatickou cestou do oblasti Julských Alp, večer ubytování,nocleh
4. den – sAVIcA – bOhINJ – bLED – VINTGAR 
snídaně, dopoledne pěší vycházka po turistické kladené cestičce k nejznámějšímu vodopádu 
Savica, volno u Bohinjského jezera – možnost výjezdu na vrchol Vogel s vyhlídkou na celou 
oblast národního parku Triglav, odpoledne přejezd k jezeru Bled – nejfotografovanější místo 
Slovinska – možnost plavby po jezeře na ostrůvek s barokním kostelíkem Panny Marie, příp. 
procházka u jezera, později odpoledne výjezd k Bledskému hradu dominantně postavenému 
na skále nad jezerem – jedinečné výhledy, k večeru krátká turistická vycházka soutěskou 
Vintgar po dřevěných chodnících a mostcích nad divokou řekou Radovna, pozdě večer odjezd 
non-stop přes Rakousko do ČR
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v ranních – dopoledních hodinách

PROGRAM:
1. den – KLADRuby - chEb 
odjezd v dopoledních hodinách přes Prahu do západních Čech – zastávka k prohlídce areálu kláš-
tera Kladruby, k večeru návštěva historického centra hrázděného města Cheb – prohlídka, volno, 
večer ubytování, nocleh
2.den – NORIMbERK – WÜRZbuRG – MERGENThEIM 
snídaně,  dopoledne návštěva historického Norimberku – pěší prohlídka centra města se svými 
kostely a císařským hradem, odpoledne přejezd k návštěvě univerzitního Würzburgu, kterému se 
také díky svahům s vinohrady a barokním palácům říká „perla Mohanu“ – prohlídka města pod 
pevností  Marienberg, k večeru příjezd do oblasti vinařství - zastávka pod hradem Mergentheim, 
večer ubytování, nocleh
3.den – ROThENbuRG -  DINKELsbÜhL - AuGsbuRG
snídaně, dopoledne návštěva Rothenburgu – jednoho z nejmalebnějších středověkých měst 
Německa, kolem poledne přejezd do romantického Dinkelsbühlu s bohatě zdobenými a hrázděnými 
domy, později odpoledne návštěva Augsburgu – pěší prohlídka historického centra města  na sou-
toku Lechu s Wertachem, návrat na ubytování, nocleh
4. den - uLM – TÜbINGEN
snídaně, dopoledne návštěva starobylého města Ulm s rozsáhlým gotickým münstrem a nejvyšší 
kostelní věží světa, odpoledne návštěva univerzitního města Tübingenu – volno k procházkám 
ve starém centru na břehu řeky Neckar, večer návrat na ubytování, nocleh
5.den – REGENsbuRG – WALhALLA - PAssAu
snídaně, přejezd do Regensburgu – pěší prohlídka historického centra města na Dunaji, kolem pole-
dne zastávka u německého památníku Walhalla, pozdě odpoledne návštěva starobylého Passau 
na soutoku Innu s Dunajem – procházka městem, k večeru přejezd do ČR, příjezd v nočních hodinách

Za	krásami	SLOVINSKA

OD	MOHANU	K	DUNAJI

Ljubljana	•	Piran	•	Portorož	•	Koper	•	Hrastovlje	•	Lipica	•	Postojna		
jezero	Bohinj	•	Savica	•	jezero	Bled	•	soutěska	Vintgar	

Kladruby	•	Cheb	•	Norimberk	•	Würzburg	•	Rothenburg	•	Dinkelsbühl		
Augsburg	•	Ulm	•	Tübingen	•	Regensburg	•	Walhalla	•	Passau

Číslo zájezdu:  DE 9-0807  Termín:  8. 7.–13. 7.
cena za osobu:   6 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4x snída-
ně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  DE 9-2006  Termín:  20. 6.–24. 6.
cena za osobu:   7 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  150 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem WC, video, bar 
s možností občerstvení za Kč, 1x tranzitní ubytování v ČR,  3x ubyto-
vání s polopenzí v oblasti Garmisch-Partenkirchenu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupnéČíslo zájezdu:  DE 9-0605  Termín:  6. 5.–11. 5.

cena za osobu:   7 390 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  180 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – DRÁŽĎANy
odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu do Německa, 
kolem poledne příjezd do Drážďan – prohlídka historického 
centra města na břehu Labe včetně katedrály, Divadelního 
náměstí,  Zwinger  –  volno,  možnost  návštěvy  slavné 
galerie, večer přejezd k Berlínu, nocleh
2. den – POsTuPIM – bERLÍN 
snídaně, dopoledne výlet do Postupimi – návštěva zámku 
Sanssouci a zámku Cecilienhof, odpoledne příjezd do Berlína 
– okružní  jízda (Charlottenburg, Říšský sněm, Braniborská 
brána, Opera, Humboldtova univerzita, třída Unter den Linden, 
Alexandrovo náměstí), večer volno v centru k individuálním 
procházkám – možnost návštěvy televizní věže s vyhlídkou 
na celý Berlín, nocleh
3. den – bERLÍN – LÜbEcK 
snídaně, dopoledne volno v Berlíně na Muzejním ostrově – 
možnost návštěvy např. muzea Pergamon, před polednem odjezd 
do Lübecku – „královny hanzovních měst“ (město je zapsáno 
na seznam UNESCO a je proslaveno také jako dějiště slavného 
románu T. Manna Buddenbrookovi), večer ubytování, nocleh
4. den – bRéMy – hAMbuRK 
snídaně, dopoledne návštěva hanzovního města Brémy (pěší 
procházka centrem – historické náměstí s radnicí a řadou 
měšťanských domů, slavná ulice Böttcherstrasse, idylická čtvrť 
Schnoor, nábřeží řeky Wesser), odpoledne odjezd do Hamburku 
– největšího německého přístavu honosícího se obchodními 
paláci,  přepychovými  promenádami,  slavnou  noční  čtvrtí 
St.Pauli  a  přístavem  –  volno,  možnost  plavby  přístavem, 
nákupy, zábava, pozdě večer návrat na hotel, nocleh
5. den – MÜNsTER – KOLÍN NAD RýNEM 
snídaně,  dopoledne  odjezd  přes  jedno  z  nejkrásnějších 
německých měst Münster – se starým středověkým centrem 
(náměstí Principalmarkt s radnicí, dóm, parkové promenády, 
vodní nádrž Aasee), odpoledne přejezd do Kolína nad Rýnem 
–  procházka  historickým  centrem  s  unikátní  gotickou 
katedrálou, volno, k večeru odjezd do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR 
příjezd v časných ranních hodinách

PROGRAM:
1. den –  AschAFFENbERG - FRANKFuRT
ráno v časných ranních hodinách přes Prahu do Německa, 
dopoledne  návštěva  Aschaffenburgu  –  prohlídka  města, 
klasicistní  zámek  Pompejanum,  odpoledne  přejezd 
do  Frankfurtu  nad  Mohanem  –  prohlídka  centra  města 
s náměstím Römerberg, nábřeží, moderní bankovní čtvrť, 
rodný dům J. W. Goetha, večer odjezd na ubytování, nocleh
2. den – bRÜhL – AAchEN - KOLÍN NAD RýNEM – KObLENZ
snídaně, prohlídka zámku Augustusburg v Brühlu - památka 
na seznamu UNESCO, dopoledne přejezd do města Karla 
Velikého - Aachen /Cáchy/ - prohlídka centra města a dómu, 
odpoledne přejezd do Kolína nad Rýnem - prohlídka centra 
města s katedrálou a románskými domy, volno k návštěvě 
muzeí, k večeru přejezd do Koblenz – procházka k soutoku 
Rýna a Mosely s pomníkem Viléma I., návrat na nocleh
3. den – úDOLÍ MOsELy - ELTZ – cOchEM – bERNKAsTEL-
KuEs - TREVÍR
snídaně, odjezd do údolí  řeky Mosely  lemovaného vinicemi 
a hrady, vycházka k hradu Eltz, vyhlídková jízda podél Mosely 
kolem nejstrmějších vinic, přes malebná městečka s hrázděnými 
domy Cochem a Bernkastel-Kues  do historického Trevíru – 
prohlídka centra města s katedrálou, arcibiskupským zámkem 
a unikátní Černou bránou  (nejvýznamnější  římská památka 
v Německu), večer návrat na ubytování, nocleh
4. den – LORELEy – LORch – MOhuČ - WIEsbADEN 
snídaně, cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů a vinic, 
výjezd na skálu Loreley s úchvatnou vyhlídkou, plavba po Rýně 
vyhlídkovou lodí ze St. Goarshausen do Rüdesheimu – vinařského 
městečka,  odpoledne  přejezd  do  Mohuče  –  pěší  prohlídka 
historického  centra  města  s  dómem,  kurfiřstským  zámkem 
a  kostelem  Sv.Štěpána  (vitráže  Marca  Chagalla)  ,  k  večeru 
návštěva lázeňského města Wiesbaden, návrat na nocleh
5. den – WORMs – sPEyER - hEIDELbERG
snídaně, dopoledne návštěva Wormsu – prohlídka katedrály, 
dopoledne  přejezd  přes  Speyer  s  největším  románským 
chrámem  na  světě  –  prohlídka,  odpoledne  návštěva 
univerzitního města Heidelbergu – prohlídka centra na břehu 
řeky Neckar s historickým mostem, romantické uličky,  zámek 
a zahrady, volno k nákupům, pozdě odpoledne odjezd do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v časných ranních hodinách

PROGRAM:
1. den –  ODJEZD Z ČR
odjezd do jižních Čech, ubytování, nocleh 
2. den – bERchTEsGADEN – KEhLsTEIN – JEZERO KöNIGsEE
přejezd  do  centra  horského  střediska  Berchtesgaden  se 
zámkem, kolem poledne příjezd na parkoviště Obersalzberg - 
Orlí hnízdo – Kehlstein – výjezd do Hitlerova oblíbeného místa 
– dárku k jeho padesátým narozeninám, odpoledne zastávka 
k návštěvě  likérky Encián – možnost nákupu,   odpoledne 
přejezd k jezeru Königsee - projížďka po jezeru ke kostelíku  
Sv. Bartoloměje – krátká procházka v příjemném prostředí pod 
horou Watzmann (2713 m), k večeru přejezd na ubytování 
v oblasti Garmisch-Partenkirchenu, večeře, nocleh
3. den – GARMIsch-PARTENKIRchEN – PARTENAchKLAMM 
- JEZERO EIbsEE
snídaně, pobyt v klimatických lázních Garmisch-Partenkirchen 
a okolí, lehká turistika – soutěska Partenachklamm – kouzelný 
kaňon je jedním z vrcholných zážitků dne a mnohým připomene 
propast ve Švýcarsku, možnost výjezdu lanovkou na Zugspitze 
– nejvyšší hora Německa – 2962 m, lehčí  procházka kolem 
jezera Eibsee, návrat na ubytování, večeře, nocleh
4 . d e n   –   L I N D E R h O F   –   N E u s c h W A N s T E I N   - 
hOhENschWANGAu
snídaně,  putování  po  romantických  zámcích  Ludvíka  II. 
Bavorského  –  bratrance  císařovny  Sissy,  ráno  zastávka 
u  zámku Linderhof –  jeden z půvabných zámku Ludvíka  II. 
Bavorského, v poledne přejezd do oblasti  Neuschwanstein – 
most Maria Brücke nad 90  m propastí s vodopádem, výhled 
na zámek, kde Ludvík vyrůstal – Hohenschwangau, zastávka 
v benediktýnském opatství Ettal, večeře, nocleh
5.den – MNIchOV
snídaně,  přejezd  do  Mnichova  –  celodenní  prohlídka 
historického  centra  hlavního  města  Bavorska  a  jeho 
pamětihodností, volno – možnost prohlídky muzeí příp. nákupy, 
k večeru odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách

Okruh	severním	NĚMECKEM Kouzlo	RÝNA	a	MOSELY
s	plavbou	po	Rýně

Romantika	BAVORSKA
s	pobytem	v	garmisch-PartenkirchenuDrážďany	•	Berlín	•	Postupim	•	Lübeck	•	Hamburk	

Brémy	•	Münster	•	Kolín	nad	Rýnem Aschaffenburg	•	Frankfurt	•	Brühl	•	Aachen	•	Kolín	
nad	Rýnem	•	Koblenz	•	údolí	Mosely	•	Cochem		
Trevír	 •	Loreley	 •	Lorch	 •	Mohuč	 •	Wiesbaden	
Worms	•	Speyer	-	Heidelberg

Berchtesgaden	 •	 Orlí	 hnízdo	 •	 Kehlstein		
garmisch-Partenkirchen	•	Partenachklamm		
jezero	Eibsee	•	Linderhof	•	Neuschwanstein

ubytování	v	Německu	na	jednom	místě	
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PROGRAM:
1. den – GyöR – buDAPEšť
odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes 
Slovensko  do  Maďarska,  dopoledne  příjezd  do  Györu  – 
prohlídka historického centra města, návštěva místní tržnice, 
odpoledne volno k návštěvě areálu termálních lázní u řeky 
Ráby, k večeru přejezd do Budapešti – návštěva čtvrti Gellért 
s pevností Citadela a výhledem na město, ubytování, nocleh
2. den – buDAPEšť
dopoledne okružní  jízda Budapeští vč. prohlídky hlavních 
pamětihodností města (Parlament, Královský palác, Matyášův 
chrám,  Rybářská  bašta),  později  odpoledne  a  večer 
individuální volno, nocleh
3. den – sÁRVÁR
odjezd do termálních lázní Sárvár, jednoho z nejmodernějších 
areálů termálních lázní v Maďarsku,  volno – možnost návštěvy 
lázní, prohlídka centra města se zámkem, k večeru odjezd 
do ČR, příjezd v pozdních večerních/nočních hodinách

BUDAPEŠŤ	
a	lázně	györ	a	Sárvár

Číslo zájezdu:  Termín:  cena za osobu:
HU 9-0105  1. 5.–3. 5.  3 250 Kč
HU 9-2609  26. 9.–28. 9.  3 250 Kč
Fakultativní příplatky:  2x snídaně  300 Kč
  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – MEZöKöVEsD - TIsZAúJVÁROs
odjezd v ranních hodinách z nástupních míst, zastávka v Tata – 
možnost prohlídky gotického Starého hradu, parku-arboreta 
a  římských  náhrobních  kamenů  v  anglickém  parku  rodiny 
Eszterházy, odpoledne koupání v termálních lázních Mezökövesd, 
k večeru příjezd na ubytování v Tiszaújvárosi, nocleh
2. den – sÁROsPATAK - MIšKOLc
snídaně, odjezd do Sárospataku, krásného barokního městečka, kde 
jako vychovatel ve službách rodiny Rákóczi působil Jan Ámos 
Komenský, přejezd do Miškolce – krátká prohlídka města, odpoledne 
koupání v jeskynních termálních lázních v Miškolc – Tapolca, nocleh
3. den – hORTObÁGy - hAJDúsZObOsZLó - DEbREcÍN
snídaně, výlet do Národního parku Hortobágy, možnost návštěvy 
muzea  pusty,  odpoledne  koupání  v  Hajdúszboszló  (největší 
termální  lázně  Maďarska).  V  podvečer  krátká  prohlídka 
metropole východního Maďarska – Debrecína, nocleh
4. den – TIsZAúJVÁROs
snídaně, pobyt v termálních lázních v Tiszaújvárosi, návrat do ČR 
ve večerních hodinách

Lázně	východního	
MAĎARSKA
Mezőkövesd	•	Tiszaújváros	•	Sárospatak	•	Miškolc		
Hajdúszoboszló	•	Hortobágy	•	Debrecín

Číslo zájezdu:  Termín:  cena za osobu:
HU 9-1505  15. 5.–18. 5.  3 950 Kč
HU 9-1007  10. 7.–13. 7.  3 950 Kč
HU 9-2410  24. 10.–27. 10.  3 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  120 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní,  průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – buDAPEšť
odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách, před 
polednem příjezd do Budapešti -  prohlídka města - Budínský 
hrad,  Matyášův  chrám,  Rybářská  bašta,  Městská  tržnice 
(Vásárcsarnok), ulice Váci, Náměstí hrdinů, bazilika sv. Štěpána 
a další památky. K večeru odjezd do Egeru, ubytování, nocleh
2. den –  TOKAJ – MIšKOLc-TAPOLcA 
snídaně, odjezd do městečka Tokaj, centra světoznámé vinařské 
oblasti, jejíž poklad budeme mít možnost ochutnat. Odpoledne 
koupání v jeskynních termálních lázních v Miškolc-Tapolca, poté 
prohlídka města Miškolce, večeře ve špičkové restauraci v Údolí 
krásných  žen  (Szépasszonyvölgy)  spojená  s  degustací  vín 
egerské vinařské oblasti, návrat na ubytování, nocleh
3. den – EGER
snídaně, prohlídka města Eger – procházka malebnými uličkami 
historického centra s prohlídkou baziliky, hlavního náměstí Dobó 
tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy na staré město 
a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit typická 
vína jako Egri bikavér a Egri leányka. Kolem poledne koupání 
v městských lázních, které nabízejí několik venkovních i krytých 
bazénů, od bazénu na plavání až po termální s vodou teplou  
38 °C. Odpoledne odjezd zpět do ČR, návrat do nástupních míst 
v pozdních večerních hodinách

Maďarská	inspirace	–	
EgER,	TOKAJ,	BUDAPEŠŤ

Číslo zájezdu:  Termín:  cena za osobu:
HU 9-1904  19. 4.–21. 4.  3 790 Kč
HU 9-3005  30. 5.–1. 6.  3 790 Kč
HU 9-2609  26. 9.–28. 9.  3 790 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, 1x večeři 
v maďarském stylu s ochutnávkou vína, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – bÜKFÜRDö
odjezd v ranních hodinách z nástupních míst, dopoledne příjezd 
do Bükfürdö, koupání v termálních lázních. Termální voda je 
bohatá na minerály, fakultativně lze využít saunu, masáže nebo 
si užít zábavy na skluzavkách a tobogánech. K dispozici je herna 
pro  děti  i  bohatá  nabídka  občerstvení  přímo  v areálu  lázní 
za přijatelné ceny. Odjezd na ubytování v penzionu, společná 
večeře v nedaleké restauraci (za příplatek 230 Kč), nocleh
2. den - bÜKFÜRDö
snídaně, celodenní pobyt v lázních nebo volný program, nocleh
3. den – bÜKFÜRDö - sÁRVÁR
snídaně, celodenní pobyt v lázních v Bükfürdö. Pro zájemce také 
možnost celodenního koupání v termálních lázních v Sárváru, kde 
se na ploše o více než 5 400 m2 se nachází venkovní i vnitřní bazény 
s léčivou i obyčejnou vodou pro velké i malé, tobogány, zážitkové 
bazény. Bazény s vodou o  teplotách 32–37 °C  jsou v provozu 
po celý rok, exkluzivní Svět saun je ostrovem klidu v areálu lázní, 
bohatá nabídka občerstvení přímo v areálu lázní za přijatelné ceny. 
Příjezd do ČR ve večerních hodinách

BÜKFÜRDŐ	–	SÁRVÁR

Číslo zájezdu:  Termín:  cena za osobu:
HU 9-1904  19. 4.–21. 4.  2 490 Kč
HU 9-1605  16. 5.–18. 5.  2 490 Kč
HU 9-1710  17. 10.–19. 10.  2 490 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování se 
snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
– odjezd ráno z Přerova, Olomouce, Prostějova, Brna do Vídně
–  dopoledne prohlídka areálu Schönbrunn – císařský palác 

Habsburků  budovaný  od  poloviny  18.  století  jako  letní 
rezidence  s  rozlehlým  parkem  s  vyhlídkovou  terasou 
Gloriette, ZOO,…

–  odpoledne pěší prohlídka historického centra města – areál 
císařského paláce Hofburg a Neuburg – historické budovy 
Habsburků – náměstí sv. Michala s hlavní bránou, náměstí  
Josefa II., budovy jezdecké školy lipicánů, národní knihovna, 
Albertina, Augustiánský kostel, Korutanská třída, chrám sv. 
Štěpána, Příkopy s morovým sloupem, chrám sv. Petra, 
Uhelný trh…

– večer návrat do nástupních míst

Císařská	VÍDEŇ
Schönbrunn	•	Hofburg

Číslo zájezdu:  AT 1-2604  Termín:  26. 4.
  AT 1-0706    7. 6.
  AT 1-2709  27. 9.
cena za osobu:   550 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Laxenburg	•	Neziderské	jezero	•	Rust	•	Eisenstadt

PROGRAM:
–  odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova a Brna do Rakouska
–  dopoledne návštěva Laxenburgu s areálem zámecké letní 

rezidence císařského dvora (zastávka na historickém nádra-
ží, kostel, zámek, zahrady)

–  odpoledne návštěva oblasti Neziderského jezera – návštěva 
starobylého městečka Rust, procházka, volno, možnost plav-
by po jezeře porostlém rákosím s mnoha druhy ptactva (bio- 
sferická rezervace na seznamu UNESCO)

–  k večeru zastávka v hlavním městě Burgenlandska Eisenstadt, 
pěší procházka centrem rodného města skladatele Haydna 
se slavným zámkem šlechtického rodu Esterházyů

–  pozdě večer příjezd do nástupních míst

Laxenburg	
a	Neziderské	jezero

Číslo zájezdu:  AT 1-1608  Termín:  16. 8.
cena za osobu:   750 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – GMuNDEN - TRAuNKIRchEN - bAD IschL
odjezd přes Brno a Mikulov do Rakouska, dopoledne příjezd 
k  jezeru Traunsee - zastávka ve městečku Gmunden, pěší 
procházka k malebnému zámku na jezeře Ort, pokračování 
v cestě podél jezera do lázeňského městečka Traunkirchen – 
zastávka, odpoledne příjezd do císařských lázní Bad Ischl – 
prohlídka,  možnost  návštěvy  letního  císařského  sídla 
Habsburků, přejezd na ubytování u jezera Wolfgangsee, nocleh
2.den  –  sT.  WOLFGANG  –  schAFbERG  –  sT.  GILGEN  - 
sALZbuRG
snídaně, výjezd nejstrmější zubačkou v Rakousku na vrchol 
Schafberg  s  nádhernými  výhledy,  možnost  nenáročné 
turistické cesty do městečka St. Wolfgang, odpoledne přejezd 
do Salzburgu – prohlídka centra města s kostely, Mozartův 
dům,  pevnost,  zámek  Mirabell,  k  večeru  návrat  k  jezeru 
Wolfgangsee, zastávka ve známém rekreačním městečku St. 
Gilgen  na  břehu  jezera,  které  si  oblíbil  už  W.  A.  Mozart 
a kterému se také říká Mozartova vesnička, návrat na nocleh
3.den -  hALLsTATT – GOsAu - bAD AussEE
snídaně, návštěva malebného městečka Hallstatt na břehu 
stejnojmenného jezera pod masivem Dachsteinu s možností 
návštěvy solných dolů, před polednem přejezd k jezeru Gosau 
–  volno  k  procházce,  příp.  výjezd  lanovkou  –  panorama 
Dachsteinu, odpoledne pokračování v cestě k jezeru Aussee 
do stejnojmenného městečka Bad Aussee – volno, možnost 
vycházky k jezeru Altausseer See, večer odjezd do ČR
4.den - PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v časných ranních hodinách do nástupních míst

Kouzlo	SOLNOHRADSKA
gmunden	 •	 Traunkirchen	 •	 Bad	 Ischl	
St.	 Wolfgang	 •	 Schafberg	 	 •	 St.	 gilgen	
Salzburg	Hallstatt		•	gosau	•	Bad	Aussee	

Číslo zájezdu:  AT 9-2905  Termín:  29. 5.–1. 6.
  AT 9-2509    25. 9.–28. 9.
cena za osobu:   3 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  120 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování se 
snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
–  odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova a Brna do Rakouska
–  dopoledne příjezd do města Sankt Pölten – pěší prohlídka 

historického  centra  města  kole  radničního  náměstí 
a katedrály, oblast pěších zón – volno, vánoční trhy

–  odpoledne  přejezd  do  nejslavnějšího  poutního  místa 
v Rakousku Mariazell se Zázračnou kaplí, prohlídka, volno, 
vánoční  trhy  s  největším  adventním  věncem  v  Rakousku, 
možnost návštěvy muzea perníku, ochutnávka tradičních likérů

–  k  večeru  přejezd  do  nedalekého  městečka  na  unikátní 
čertovskou  veselici  s  alegorickými  vozy  a  průvodem 
strašidelných čertů v Rakousku s pekelnou atmosférou 
doprovázenou hudbou a ohni

–  pozdě večer návrat do nástupních míst

ADVENT	V	PODHŮŘÍ	ALP
Sankt	Pölten	•	Mariazell	•	čertovská	veselice

Číslo zájezdu:  AT 1-2911  Termín:  29. 11.
cena za osobu:   790 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
–  odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova, Brna do Rakouska
–  dopoledne  návštěva  historického  centra  města  Wiener 

Neustadt (hrad – vojenská akademie, chrám Panny Marie) 
–  přejezd do horského střediska Semmering (možnost jízdy 

železnicí úchvatnou krajinou podhůří Alp s mnoha tunely 
a velkolepými viadukty), volno k procházkám

–  odpoledne přejezd do nejvýznamnějšího poutního místa 
Rakouska Mariazell se Zázračnou kaplí

–  k večeru zastávka v Sankt Pölten – procházka ve starém 
centru města

– pozdě večer návrat do nástupních míst

Wiener	Neustadt	•	Semmering	•	Mariazell	
Sankt	Pölten

Číslo zájezdu:  AT 1-1907  Termín:  19. 7.
cena za osobu:   790 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Do	podhůří	ALP

PROGRAM:
–   odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova a Brna do Rakouska
–   ráno zastávka v městečku Retz – prohlídka centra města, 

možnost prohlídky vinných sklepů s ochutnávkou, přejezd 
do  příhraničního  městečka  Hardegg  –  prohlídka  hradu 
s  muzeem  věnovaným  mexickému  císaři  Maxmiliánovi, 
volno, v případě zájmu vycházka k hradu Kaja 

–   v poledne přejezd do Riegersburgu – možnost prohlídky 
barokního zámku přestavěného podle architekta Pilgrama, 

–   odpoledne zastávka v městečku Raabs – procházka, později 
odpoledne návštěva unikátního středověkého opevněného 
městečka Drosendorf na Dyji, 

–   večer návrat do nástupních míst 

Rakouské	Podyjí
Retz	•	Hardegg	•	Riegersburg	•	Raabs	•	Drosendorf

Číslo zájezdu:  AT 1-0208  Termín:  2. 8.
cena za osobu:   590 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
– odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova, Brna do Rakouska
–   ráno  příjezd  k  jezeru  Aussee  – největší  květinové  akce 

v Rakousku - Festival narcisů v městečku Bad Aussee
–   prohlídka městečka Bad Aussee na stejnojmenném jezeře 

a účast na květinovém průvodě alegorických vozů
–   odpoledne přechod k jezeru Altausseer See, kde květinové 

korzo pokračuje úžasnou výzdobou lodí na jezeře – volno
–   k večeru odjezd do nástupních míst
–   příjezd v pozdních večerních-nočních hodinách

FESTIVAL	NARCISŮ	
v	Bad	Aussee

Číslo zájezdu:  AT 1-0106  Termín:  1. 6.
cena za osobu:   990 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné na květinové slavnosti  400 Kč

PROGRAM:
– odjezd ráno z Přerova, Olomouce, Prostějova, Brna do Vídně
–  okružní jízda městem po slavné Ringstrasse
–  dopoledne  Karlovo  náměstí  s  kostelem  Sv.  Karla  Boro- 

mejského, slavná budova muzea Secession, návštěva zná-
mé vídeňské  tržnice v oblasti Naschmarkt s ohromující 
nabídkou potravin, pamlsků i rychlého občerstvení, slavný 
vídeňský bleší trh, odpoledne volno na známé nákupní ulici 
Mariahilfer Strasse nebo prohlídka historického jádra města 
s průvodcem (Hofburg, chrám Sv. Štěpána,..)

–  pozdě odpoledne přejezd do areálu zábavního parku Prátr 
– volno, možnost návštěvy některé z typických hospůdek 
nebo  jízdy  na  slavném  vídeňském  kole  s  vyhlídkou 
na metropoli na Dunaji

– večer návrat do nástupních míst

Číslo zájezdu:  AT 1-2405  Termín:  24. 5.
  AT 1-2510    25. 10.
cena za osobu:   550 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

VÍDEŇ	a	Prátr
za	nákupy	a	zábavou

PROGRAM:
– odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova, Brna do Rakouska
–  dopoledne  návštěva  výletního  městečka  Mödling  jižně 

od Vídně na okraji Vídeňského lesa, oblast Heiligenkreuz – 
prohlídka rozlehlého areálu starobylého kláštera

–  odpoledne zastávka v Mayerlingu – bývalý lovecký zámeček, 
kde korunní princ Rudolf Habsburský spáchal sebevraždu, 
návštěva největšího podzemního jezera v Evropě Hinterbrühl 
s možností plavby na lodičkách

–  k večeru návštěva císařských lázní Baden v biedermaierov-
ském stylu z přelomu 19. a 20. století (lázeňské domy, sirné 
prameny, Beethovenův dům, Kasino)

– večer návrat do nástupních míst

Krásy	okolí	VÍDNĚ
Mödling	•	Heiligenkreuz	•	Mayerling	•	Hinterbrühl		
Baden

Číslo zájezdu:  AT 1-1406  Termín:  14. 6.
cena za osobu:   690 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

ubytování	na	jednom	místě	

PROGRAM:
– odjezd z Přerova, Olomouce, Prostějova, Brna do Rakouska
–  příjezd do městečka Krems – zastávka, cesta autobusem 

údolím Wachau se scenérií malebných vesniček, klášterů 
a  zřícenin  hradů  podél  Dunaje  –  zastávky  cestou 
v městečku Dürnstein, Weissenkirchen a Willendorf, 

–  odpoledne návštěva malebného městečka Melk – volno, 
možnost návštěvy největšího barokního kláštera v Rakousku 

– pozdě večer návrat do nástupních míst

WACHAU	–	MELK
Krems	•	údolí	Wachau	–	Melk

Číslo zájezdu:  AT 1-2709  Termín:  27. 9.
cena za osobu:   790 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  30 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné 

pobyt	v	termálních	lázních
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Číslo zájezdu:  SK 8-3005  Termín:  30. 5.–1. 6.
cena za osobu:      2 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování,  
2x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné Číslo zájezdu:  SK 8-2507  Termín:  25. 7.–27. 7.

cena za osobu:      2 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování, 
2x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  SK 8-1508  Termín:  15. 8.–17. 8.
cena za osobu:      2 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  90 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování, 
2x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1.  den  –  PIENINy  –  PLAVbA  NA  PLTÍch  PO  DuNAJcI  – 
ČERVENý KLÁšTOR
odjezd  ráno  přes  Žilinu  a  oblastí  pod  Vysokými  Tatrami 
do národního parku Pieniny – plavba na pltích po Dunajci, 
pozdě  odpoledne  prohlídka  Červeného  kláštora,  večer 
ubytování, večeře, nocleh
2. den – sPIšsKý hRAD – LEVOČA – DObšINsKÁ LEDOVÁ 
JEsKyNě
snídaně,  odjezd  k  návštěvě  Spišského  hradu  –  prohlídka 
největšího hradního komplexu na Slovensku, před polednem 
přejezd do Levoče – unikátní historické centrum, oltář mistra 
Pavla, volno, odpoledne přejezd oblastí Slovenského ráje 
k  návštěvě  Dobšinské  ledové  jeskyně,  večer  návrat 
na ubytování, večeře, nocleh
3. den – VysOKé TATRy – šTRbsKé PLEsO
snídaně, celodenní návštěva Vysokých Tater – Štrbské Pleso 
– volno, možnost výjezdu na Solisko, pozdě odpoledne odjezd 
zpět do ČR

PROGRAM:
1. den – bOJNIcE – DOMIcA – ROŽňAVA 
odjezd  z  nástupních  míst  k  návštěvě  nejslavnějšího 
slovenského  zámku  –  Bojnice,  kolem  poledne  přejezd 
k návštěvě největší krasové jeskyně na Slovensku – Domica 
s unikátními jezírky, kaskádami, krápníky (spojeno s plavbou 
po  říčce  Styx),  k  večeru  návštěva  Rožňavy  –  starobylé 
centrum  města  proslaveného  středověkými  zlatými  doly 
(radnice, měšťanské domy), večer ubytování, večeře, nocleh
2. den – KRÁsNOhORsKé PODhRADIE – KRÁsNÁ hORKA – 
ZÁDIELsKÁ DOLINA
snídaně, odjezd k návštěvě Krásnohorského Podhradia a hradu 
Krásná Horka vč. mauzolea rodiny Andrássyů, před polednem 
přejezd k návštěvě nejkrásnější oblasti Slovenského krasu – pěší 
turistická  vycházka  Zádielskou  dolinou  (asi  3  hodinová  pěší 
nenáročná  turistika  kaňonem  Blatného  potoka)  s  unikátními 
skalními útvary, k večeru návrat do Rožňavy, volno, večeře, nocleh
3. den – bETLIAR – NÍZKé TATRy – DEMÄNOVsKÁ DOLINA 
– JAsNÁ 
snídaně, dopoledne zastávka k prohlídce areálu zahrad a zámku 
rodu Andrássyů – Betliar, před polednem přejezd do Nízkých 
Tater – projížďka Demänovskou dolinou do horského střediska 
Jasná – volno, možnost výjezdu na Chopok, k večeru odjezd 
do ČR, příjezd ve večerních hodinách

PROGRAM:
1. den – ČIČMANy – bOJNIcE – ZVOLEN
odjezd v časných ranních hodinách přes Javorníky a oblastí 
Strážovských vrchů do vesničky Čičmany s rázovitými lidovými 
stavbami, kterými se inspiroval architekt Dušan Jurkovič – 
procházka,  volno,  odpoledne  přejezd  na  nejkrásnější 
slovenský zámek Bojnice – prohlídka, volno, k večeru přejezd 
přes Zvolen – město pod stejnojmenným hradem, procházka 
v historickém centru s měšťanskými domy a kostelem, večer 
ubytování v oblasti Banské Bystrice, večeře, nocleh
2.  den  –  bANsKÁ  bysTRIcA  –  hRONEc  –  VyDROVsKÁ 
DOLINA – sRDIEČKO
snídaně, pěší prohlídka historického centra Banské Bystrice, 
před  polednem  odjezd  do  obce  Hronec,  pokračování 
Černohronskou  železnicí  neporušenou  krajinou  do  osady 
Čierny  Balog  s  unikátním  areálem  lesnického  skanzenu 
ve Vydrovské dolině, k večeru výjezd autobusem na Srdiečko 
v  centru  Nízkých  Tater  pod  Chopkom,  volno  k  nenáročné 
turistice, večeře, nocleh
3. den – šPANIA DOLINA – MALINO bRDO – VLKOLÍNEc – 
sTREČNO 
snídaně, dopoledne návštěva památkové rezervace hornické 
vesničky  Špania  Dolina,  před  polednem  pokračování 
do oblasti Velké Fatry, výjezd lanovkou na Malino Brdo, pěší 
nenáročná turistika Velkou Fatrou do nejkrásnější slovenské 
horské  vesničky  Vlkolínec  zapsané  na  seznam  památek 
UNESCO pod horou Sidorovo, večer odjezd kolem zříceniny 
hradu Strečno zpět do nástupních míst 

SLOVENSKO	
za	krásami	přírody	

Romantické	toulky	
SLOVENSKEM

Slovenská	mozaika

Pieniny	•	Dunajec	•	Červený	kláštor	•	Spišský	hrad		
Levoča	•	Dobšinská	ledová	jeskyně	•	Vysoké	Tatry		
Štrbské	pleso

Bojnice	 •	 Domica	 •	 Rožňava	 •	 Krásná	 Horka		
Zádielská	 dolina	 •	 Betliar	 •	 Nízké	 Tatry	
Demänovská	dolina	•	Jasná

Čičmany	•	Bojnice	•	Zvolen	•	Banská	Bystrica		
Hronec	 •	 Vydrovská	 dolina	 •	 Srdiečko		
Špania	Dolina	•	Vlkolínec

PROGRAM:
1. den – úDOLÍ WAchAu – MELK – LINZ 
odjezd  ráno  do  Rakouska  –  projížďka  údolím  Wachau  se 
zastávkami cestou, přejezd do Melku, prohlídka komplexu 
barokního kláštera, příp.  staré centrum městečka, pozdě 
odpoledne  návštěva  historického  centra  Linze,  k  večeru 
přejezd na ubytování v jižních Čechách, večeře, nocleh
2. den – VyššÍ bROD – ROŽMbERK NAD VLTAVOu – ČEsKý 
KRuMLOV
snídaně,  dopoledne  návštěva  kláštera  ve  Vyšším  Brodě, 
přejezd na zámek Rožmberk nad Vltavou, možnost prohlídky, 
odpoledne příjezd do Českého Krumlova – zámek, historické 
centrum, volno, k večeru návrat na ubytování, večeře, nocleh
3. den – sALZbuRG – MONDsEE – WOLFGANGsEE – bAD 
IschL – GOsAu – hALLsTATT
snídaně,  ráno odjezd do Salzburgu – prohlídka Mozartova 
města, odpoledne odjezd panoramatickou cestou podél jezer 
Mondsee a Wolfgangsee do lázní Bad Ischl (letní sídlo císařské 
rodiny)  –  zastávka,  později  odpoledne  výjezd  autobusem 
k jezeru Gosau – procházka kolem jezera, příp. výjezd lanovkou 
s panoramatem Dachsteinu, k večeru příjezd k jezeru Hallstatt 
– procházka malebným lázeňským městečkem sevřeným mezi 
horami a jezerem, večer odjezd přes Gmunden do ČR
4. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v časných ranních hodinách

JIŽNÍ	ČECHY	
a	Solnohradsko	

Číslo zájezdu:  CZS 2-1906  Termín:  19. 6.–22. 6.
  CZS 2-2509    25. 9.–28. 9.
cena za osobu:  3 300 Kč
cena  zahrnuje:  dopravu  klimatizovaným  autobusem,  2x  nocleh,  
2x polopenze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh v zahraničí, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – JINDŘIchŮV hRADEc – ČERVENÁ LhOTA – RybNÍK 
sVěT – TŘEbOň 
odjezd ráno přes Jindřichův Hradec, procházka starobylým 
centrem města, odpoledne přejezd na zámek Červená Lhota 
– prohlídka romantického zámku na jezeře, později odpoled-
ne pokračování do kraje rybníků – zastávka u rybníka Svět 
(novogotická hrobka Schwarzenbergů), procházka historic-
kým centrem Třeboně, večer ubytování, večeře, nocleh
2. den – ČEsKý KRuMLOV – hOLAšOVIcE – hLubOKÁ – 
OhRADA – ČEsKé buDěJOVIcE
snídaně, dopoledne prohlídka Českého Krumlova – zámek 
a historické centrum města, před polednem odjezd přes 
typickou jihočeskou vesnici Holašovice (unikátní soubor jiho-
českého baroka) na zámek Hluboká – volno k prohlídce, mož-
nost návštěvy loveckého zámečku Ohrada, k večeru přejezd 
do Českých Budějovic – volno, možnost procházky centrem 
s Černou věží, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh
3. den – ORLÍK – ZVÍKOV – TÁbOR 
snídaně, odjezd na Orlík – prohlídka zámku, možnost plavby 
lodí po Vltavě k hradu Zvíkov, odpoledne příjezd do Tábora – 
prohlídka (hrad, katakomby, staré město), návrat v pozdních 
večerních hodinách

Perly	JIŽNÍCH	ČECH

Číslo zájezdu:  CZ 2-2305  Termín:  23. 5.–25. 5.
  CZ 2-1909    19. 9.–21. 9.
cena za osobu:  2 950 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x nocleh,  
2x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PRAHA	
a	památky	středních	Čech
PROGRAM:
1. den – KuTNÁ hORA – KONOPIšTě – PRAhA 
ráno odjezd do Kutné Hory – chrám Sv. Barbory, Vlašský dvůr 
(mincovna), odpoledne přejezd na zámek Konopiště (bohaté 
lovecké sbírky, zbrojnice, zahrada), večer příjezd do Prahy, 
ubytování, nocleh
2. den – PRAhA
snídaně, celodenní prohlídka Prahy – Pražský hrad s chrámem 
Sv. Víta, Loreta, Malá Strana, Karlův most, pěší procházka 
Starým  Městem  –  Staroměstské  náměstí,  radnice,  orloj, 
Židovské město, Václavské náměstí – volno, k večeru návštěva 
Vyšehradu, volno, nocleh
3. den – KŘIVOKLÁT – KONěPRusKé JEsKyNě – KARLšTEJN
snídaně, ráno odjezd na Křivoklát, před polednem přejezd 
k návštěvě Koněpruských jeskyní (pěnězokazecká dílna z doby 
husitské), odpoledne návštěva Karlštejna – středověký hrad 
proslavený  kaplí  sv.  Kříže  s  deskovými  obrazy  mistra 
Theodorika, pozdě odpoledne odjezd do nástupních míst

Číslo zájezdu:  CZ 2-1605  Termín:  16. 5.–18. 5.
  CZ 2-0310    3. 10.–5. 10.
cena za osobu:  2 950 Kč
cena  zahrnuje:  dopravu  klimatizovaným  autobusem,  2x  nocleh,  
2x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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PROGRAM:
1. den – KAšPERsKé hORy - šPIČÁK – ČERNé A ČERTOVO JEZERO
ráno odjezd do Kašperských Hor s muzeem a hradem, odpoledne 
příjezd na Špičák – volno k procházkám, možnost výjezdu sedač-
kovou lanovkou na Pancíř s výhledy na celou oblast přes Šumavu 
až na Alpy nebo pěší turistika za krásami parku – Černé jezero / 
Čertovo jezero, večer ubytování v Železné Rudě, večeře, nocleh
2. den – GROssER ARbER – ARbERsEE – bODENMAIs
snídaně, odjezd na německou stranu Šumavy – výjezd lanovkou 
na Grosser Arber  / Velký Javor – pěší  turistika s vyhlídkami 
na celou Šumavu, kolem poledne sjezd autobusem k jezeru Velký 
Javor  –  procházka,  odpoledne  pokračování  do  městečka 
Bodenmais, které je proslavené místními sklárnami, volno, mož-
nost pěší vycházky k vodopádům, k večeru návrat do Železné 
Rudy – procházka, večeře, nocleh
3.  den  –  PRÁšILy  –  sRNÍ  –  ANTýGL  –  ČEňKOVA  PILA  –
MODRAVA – KVILDA
snídaně, ráno odjezd přes Prášily a Srní do Antýglu – bývalý 
Královacký dvorec - pěší turistika národním parkem podél řeky 
Vydra k Čeňkově pile a k soutoku s Křemelnou, Smetanův smrk, 
řeka Otava, pozdě odpoledne zastávka přejezd přes Modravu 
a Kvildu – rázovité lidové stavby na Šumavě (zastávky), k večeru 
odjezd do nástupních míst

ŠUMAVA	
z	české	i	německé	strany	

PROGRAM:
1. den - hRAD RAbÍ – KLATOVy – DOMAŽLIcE
ráno odjezd do jihozápadních Čech – návštěva nejrozlehlejšího 
komplexu hradu u nás a jednoho z nejdokonalejších hradních 
opevnění Evropy - Rabí, kolem poledne přejezd do města Klatovy 
– pěší prohlídka historického centra města s Černou věží, kos-
tely,  radnicí,  barokní  lékárnou,  později  odpoledne  příjezd 
k návštěvě perly Chodska - Domažlic s malebným podlouhlým 
náměstím a kulatou věží, volno, večer ubytování, večeře, nocleh
2. den – chAM – REGENsbuRG – WALhALLA
snídaně, ráno odjezd na celodenní výlet do Bavorska – dopo-
ledne zastávka ve městečku Cham, které bylo již ve středově-
ku vyhledávaným místem, kolem poledne příjezd do starobylé-
ho města na Dunaji - Regensburgu (Řezna) – prohlídka histo-
rického centra se slavným kamenným mostem, který se stal 
předlohou  pro  stavbu  Karlova  mostu  v  Praze,  klášterem, 
katedrálou sv. Petra a měšťanskými domy, později odpoledne 
přejezd k nedalekému památníku německého národa Walhalla 
připomínajícímu Pantheon s výhledem na Dunaj, večer návrat 
na ubytování, večeře, nocleh
3. den – úJEZD – KLENČÍ – VýhLEDy – bAbyLON - PLZEň
snídaně, dopoledne projížďka malebnou krajinou Chodska 
s řadou zastávek a nenáročnou turistikou – Újezd, Hrádek - 
místa proslavené Janem Kozinou, Klenčí pod Čerchovem – 
rodiště J. Š. Baara, slavná výroba chodské keramiky, přírodní 
scenérie Výhledy, odpoledne zastávka u  rybníka Babylon, 
pozdě odpoledne přejezd do Plzně – zastávka, procházka cen-
trem města, příp. návštěva známé restaurace Na Spilce, večer 
odjezd do nástupních míst

JIHOZÁPADNÍ	ČECHY	
s	výletem	do	Bavorska

PROGRAM:
1. den - KRATOchVÍLE - ČEsKé buDěJOVIcE – ČEsKý KRuMLOV
ráno odjezd do jižních Čech – dopoledne návštěva zrekonstru-
ovaného zámku Kratochvíle – perly renesančního umění obdo-
bí Rožmberků, v poledne zastávka v Českých Budějovicích – 
procházka centrem s Černou věží, volno – možnost oběda, 
odpoledne výjezd lanovkou na horu Kleť s panoramatickými 
výhledy  na  jižní  Čechy,  Šumavu  i  Alpy,  k  večeru  zastávka 
v Českém Krumlově – procházka historickým centrem malebné-
ho městečka na Vltavě zapsaného na seznamu UNESCO, večer 
ubytování, večeře, nocleh
2. den –– bERchTEsGADEN – hITLEROVO hNÍZDO – KöNIGsEE 
snídaně, časně ráno odjezd na celodenní výlet do Bavorska 
–  dopoledne  výjezd  na  parkoviště  na  Obersalzbergu  pod 
Kehlsteinem – možnost výjezdu na vrchol Kehlsteinu s proslu-
lou čajovnou („Hitlerovo Orlí hnízdo“), kolem poledne zastávka 
ve výrobně enziánového likéru – ochutnávka, možnost nákupu, 
po poledni volno v centru Berchtesgadenu, pozdě odpoledne 
přejezd k jezeru Königsee – volno k procházce nebo plavbě 
po  jezeře  pod  Watzmannem  s  ostrůvky  a  kostelíkem  sv.
Bartoloměje, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh
3. den – PRALEs bOubÍN - LIPNO – ZLATÁ KORuNA
snídaně, ráno přejezd přes Volary do šumavské obce Lenora 
s dřevěným krytým mostem –  rechle, pokračování  k pěší 
turistice a objevování krás pralesa Boubín, odpoledne přejezd 
do Lipna nad Vltavou – volno – odpočinek – možnost plavby 
po  jezeře  nebo  lanovkou  na  Kramolín  s  vyhlídkovou  věží 
v korunách stromů, k večeru zastávka ve Zlaté Koruně – 
prohlídka areálu kláštera, který ve své historii sloužil různým 
účelům a  je  jedním z nejrozsáhlejších komplexů klášterů 
u nás, večer odjezd do nástupních míst

Krásy	JIŽNÍCH	ČECH
s	výletem	do	Berchtesgadenu

Číslo zájezdu:  CZ 2-1807  Termín:  18. 7.–20. 7.
cena za osobu:    3 300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování 
v hotelu, 2x polopenze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  CZ 2-2908  Termín:  29. 8.–31. 8.
cena za osobu:    3 300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování 
v hotelu, 2x polopenze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  CZ 2-1209  Termín:  12. 9.–14. 9.
cena za osobu:    3 500 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování 
v hotelu, 2x polopenze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh 
v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – sTŘÍbRO – MARIÁNsKé LÁZNě
ráno odjezd do Stříbra – prohlídka centra města proslaveného 
ve  středověku  těžbou  stř íbra,   odpoledne  pří jezd 
do Mariánských Lázní – prohlídka centra s kolonádou, volno, 
odjezd na ubytování, nocleh
2. den – WALDsAssEN – chEb – FRANTIšKOVy LÁZNě 
snídaně,  dopoledne  návštěva  německého  městečka 
Waldsassen s ohromujícím areálem kláštera a katedrálou, 
kolem  poledne  návštěva  Chebu  s  unikátním  souborem 
historických hrázděných domů Špalíček – volno, odpoledne 
návštěva Františkových Lázní – procházka, volno, večer návrat 
na ubytování, nocleh
3. den – chODOVÁ PLANÁ – KLADsKÁ – LÁZNě KyNŽVART
snídaně, dopoledne odjezd do městečka Chodova Planá – 
volno, možnost oběda v unikátní restauraci ve skále pod starým 
pivovarem, odpoledne návštěva areálu přírodní  rezervace 
Kladská vč.  loveckého zámečku, k večeru odjezd do Lázní 
Kynžvart se zámkem knížete Metternicha, nocleh
4. den – LOKET – bEČOV – KARLOVy VARy
snídaně, ráno návštěva městské památkové rezervace Loket, 
před polednem odjezd přes Bečov (zámek s relikviářem Sv. 
Maura) do lázní Karlovy Vary – pěší procházka starým centrem 
v meandru říčky Teplá s hotelem Thermal, lázeňskými domy, 
Mlýnská  kolonáda,  Vřídelní  kolonáda,  kostely  –  volno 
k procházkám, příp. vyhlídky nad městem, k večeru odjezd 
z Karlových Varů do nástupních míst, příjezd pozdě večer

Krásy	ZÁPADNÍCH	ČECH

PROGRAM:
1. den – chEb – MARIÁNsKé LÁZNě
odjezd  ráno  do  Chebu  –  procházka  centrem  městské 
památkové rezervace s unikátními kupeckými domy (Špalíček), 
přejezd do Mariánských Lázní – procházka lázeňským centrem 
s kolonádou, hudební fontánou, ubytování, volno, nocleh
2. den – ROThENbuRG – NORIMbERK
snídaně, celodenní výlet do Bavorska – dopoledne prohlídka 
unikátního  středověkého  města  Rothenburg,  odpoledne 
zástávka v Norimberku – volno, prohlídka centra města, večer 
návrat na nocleh
3. den – LÁZNě KyNŽVART – LOKET – KARLOVy VARy
snídaně,  dopoledne  návštěva  Lázní  Kynžvart  se  zámkem 
knížete Metternicha, před polednem přejezd na hrad Loket 
(památková rezervace v kraji proslaveném výrobou porcelánu), 
odpoledne příjezd do Karlových Varů – pěší procházka centrem 
s kolonádou, hotelem Thermal, volno, k večeru odjezd přes 
Prahu, příjezd v pozdních večerních hodinách

ZÁPADOČESKÉ	LÁZNĚ	
s	výletem	do	Bavorska

Číslo zájezdu:  CZB 2-2609  Termín:  26. 9.–28. 9.
cena za osobu:    3 750 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování,  
2x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  CZ 2-1007  Termín:  10. 7.–13. 7.
cena za osobu:  3 950 Kč
Fakultativní příplatky:  3x večeře  450 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x nocleh,  
3x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den - KARLOVy VARy – OsTROV NAD OhŘÍ – JÁchyMOV 
ráno odjezd do lázní Karlovy Vary – pěší prohlídka centra v údolí 
říčky Teplá s lázeňskými domy, Kolonádou a světoznámými pra-
meny, po poledni přejezd do Ostrova nad Ohří – vstupní brána 
do Krušných hor, pěší prohlídka centra včetně tzv. Posvátného 
okrsku s areálem piaristického kláštera, pozdě odpoledne návště-
va našich prvních radonových lázní – Jáchymov, prohlídka cen-
tra lázní vč. dolu Svornost a tzv. Jáchymovského pekla (místa 
nucených pracovních táborů z 50. let), ubytování, večeře, nocleh
2.  den  –  bOŽÍ  DAR  –  ObERWIEsENThAL  –  ANNAbERG-
buchOLZ - schWARZENbERG – schNEEbERG 
snídaně, ráno odjezd přes nejvýše položenou obec v Krušných 
horách pod Klínovcem a současně hraniční přechod Boží Dar 
do nedalekého horského střediska v Sasku Oberwiesenthal pod 
horou Fichtelberg, zastávka, dopoledne pokračování do horského 
městečka proslaveného těžbou stříbra Annaberg-Bucholz – pěší 
prohlídka centra s gotickým kostelem sv. Anny, obchůdky s typic-
kými krajkami, odpoledne zastávka v městečku Schwarzenberg 
- volno, možnost prohlídky místního zámku, který se vypíná nad 
městečkem,  k  večeru  zastávka  v  hornickém  městečku 
Schneeberg s kostelem sv. Wolfganga, návrat, večeře, nocleh
3.  den  –  KLÍNOVEc  –  bOŽIDARsKé  RAšELINIšTě  – 
KLÁšTEREc NAD OhŘÍ – KADAň
snídaně, ráno návštěva naší nejvýše položené přírodní rezervace 
Božidarské rašeliniště, dopoledne výjezd lanovkou na Klínovec – 
panorama Krušných hor, odpoledne přejezd do Klášterce nad Ohří 
– procházka místními lázněmi Evženie, volno, možnost prohlídky 
místního zámku, pozdě odpoledne přejezd přes historické město 
Kadaň – procházka podél Ohře, Mírové náměstí s kostelem, radni-
cí a sloupem Nejsvětější trojice, večer odjezd do nástupních míst.

KRUŠNÉ	HORY	
z	české	i	německé	strany

Číslo zájezdu:  CZ 2-0509  Termín:  5. 9.–7. 9.
cena za osobu:    3 500 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování 
v hotelu, 2x polopenze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh  
v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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PROGRAM:
1. den – ŽELÍZy – hRAD KOKOŘÍN – KOKOŘÍNsKý DŮL
odjezd ráno přes Brno a Prahu do oblasti Kokořínska – zastávka 
v Želízech, krátká vycházka ke známým pískovcovým skalám – 
Čertovy hlavy, odpoledne program v Kokořínském dole – prohlíd-
ka romantického hradu Kokořín uprostřed krajiny malebných 
lesů, volno, možnost nenáročné turistiky v Kokořínském dole – 
skalní útvary Pokličky, večer přejezd na ubytování, nocleh
2. den – MNIchOVO hRADIšTě – hRAD bEZDěZ – DOKsy – 
MÁchOVO JEZERO
snídaně, dopoledne zastávka k prohlídce zámku Mnichovo 
Hradiště – komplex jednoho z velkolepých valdštejnských sídel, 
kolem poledne přejezd k návštěvě Bezdězu – volno, možnost 
výstupu na hrad proslavený návštěvami K. H. Máchy, k večeru 
zastávka v městečku Doksy u Máchova jezera, volno, možnost 
plavby po jezeře, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den – LITOMěŘIcE – hORA ŘÍP – MěLNÍK
snídaně, dopoledne zastávka v jednom z nejstarších českých 
královských měst Litoměřice – pěší prohlídka historického jádra 
s katedrálou sv. Štěpána na Dómském vrchu, centrum města 
s řadou památek a divadlem K. H. Máchy, kolem poledne přejezd 
do oblasti hory Říp – možnost výstupu na nejslavnější českou horu 
s rotundou sv. Jiří (příp. volno s možností návštěvy muzea hory Říp 
v Roudnici nad Labem), pozdě odpoledne přejezd do nedalekého 
Mělníka – zastávka ve městě českých králů, procházka centrem 
města se zámkem, výhled na soutok Labe s Vltavou, volno, k veče-
ru odjezd přes Prahu do Brna a nástupních míst

KOKOŘÍNSKO	
a	Máchův	kraj

Číslo zájezdu:  CZ 2-2507  Termín:  25. 7.–27. 7.
cena za osobu:  2 950 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování 
v hotelu, 2x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ZÁMEK DuchcOV – TIsKé sTěNy – DěČÍN
odjezd v ranních hodinách přes Brno a Prahu do severních 
Čech,  dopoledne  návštěva  velkolepého  barokního  zámku 
Duchcov,  který  se  proslavil  pobytem  slavného  Casanovy, 
kolem  poledne  přejezd  do  oblasti  Děčínského  Sněžníku, 
zastávka  v  Tisé  –  nenáročná  procházka  skalním  městem 
Tiských stěn, k večeru příjezd do Děčína – pěší procházka 
historickým centrem se zámkem, ubytování, nocleh
2. den – LÁZNě RAThEN – bAsTEI – PIRNA
snídaně, odjezd podél Labe Děčínským kaňonem přes Hřensko 
a lázně Bad Schandau do Oberrathenu, přívozem přes Labe 
do romantických saských lázní Rathen pod masivem Bastei, 
volno  –  možnost  výstupu  na  jednu  z  nejstarších  vyhlídek 
Saského Švýcarska – skalní most Bastei (německá Pravčická 
brána) a ke zřícenině hradu Neurathen, příp. nenáročná turis-
tika ke Kosímu jezeru s možností plavby na lodičkách, pozdě 
odpoledne návštěva historického střediska oblasti – města 
Pirna s renesanční radnicí, kostely Panny Marie a sv. Jindřicha, 
pískovcovými kašnami a měšťanskými domy, návrat na nocleh
3. den – DIVOKÁ sOuTěsKA – JETŘIchOVIcE – JANsKÁ – 
RAbšTEJN – KyTLIcE 
snídaně, odjezd do Mezné, sestup do soutěsek – pěší turistika 
Divokou soutěskou (část na  lodičkách, část pěšky), kolem 
poledne návrat na  Mezní  Louku, přejezd do  Jetřichovic – 
volno, možnost oběda, příp. procházky, odpoledne pokračová-
ní do vesničky Janská s ojedinělou podzemní leteckou továr-
nou ze 2. sv. války Rabštejn – možnost návštěvy, k večeru 
pokračování přes oblíbené středisko rekreace umělců Kytlice 
přes Prahu do nástupních míst, příjezd pozdě večer

LABSKÉ	PÍSKOVCE
a	Českosaské	Švýcarsko

Číslo zájezdu:  CZ 2-2208  Termín:  22. 8.–24. 8.
cena za osobu:   3 200 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování,  
2x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – PANsKÁ sKÁLA – JETŘIchOVIcKé sKÁLy
časně ráno odjezd do severních Čech – odpoledne příjezd 
k Panské skále u Kamenického Šenova (čedičové varhany), 
přejezd  do  Jetřichovic  –  pěší  turistická  cesta  oblastí 
Jetřichovických  skal  (Maríina  a  Vilemínina  vyhlídka), 
ubytování, nocleh
2. den – bAD schANDAu – KöNIGsTEIN – DRÁŽĎANy
snídaně,  ráno  odjezd  do  lázní  Bad  Schandau  –  cestou 
návštěva skalní pevnosti Königstein, odpoledne návštěva 
Drážďan – prohlídka centra hlavního města Saska (divadlo, 
muzea, Zwinger) – volno, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den – MEZNÍ LOuKA – TIchÁ A DIVOKÁ sOuTěsKA – 
hŘENsKO – PRAVČIcKÁ bRÁNA
snídaně, výjezd na Mezní louku, sestup do soutěsky a plavba 
na  lodičkách Tichou a Divokou soutěskou, kolem poledne 
návštěva Hřenska – pěší výstup k Pravčické bráně, procházka 
křídelními stěnami na Meznou, k večeru odjezd do nástupních 
míst, příjezd v nočních hodinách

ČESKOSASKÉ	ŠVÝCARSKO	
s	výletem	do	Drážďan

Číslo zájezdu:  CZD 2-0407  Termín:  4. 7.–6. 7.
cena za osobu:    3 200 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  300 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování,  
2x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – PEcKA – JILEMNIcE – šPINDLERŮV MLýN
odjezd v časných ranních hodinách z nástupních míst přes 
Hradec Králové, dopoledne zastávka k návštěvě hradu Pecka 
s úchvatným výhledem na Krkonoše, před polednem přejezd 
do Jilemnice – procházka centrem, volno, možnost návštěvy 
Krkonošského muzea v zámku rodu Harrachů, odpoledne 
přejezd do střediska Špindlerův Mlýn – procházka malebným 
centrem při toku Bílého Labe, volno, možnost nenáročné pěší 
turistiky, příp. výjezd lanovkou na Medvědín nebo Sv.Petr, 
volno, večer příjezd na ubytování, nocleh 
2. den – KARPAcZ – PEc POD sNěŽKOu – sNěŽKA – MALÁ úPA 
snídaně, dopoledne příjezd do horského střediska Karpacz 
pod Sněžkou z polské strany s unikátními horskými stavbami 
– zejména dřevěný kostel Wang, který sem byl přestěhován 
z Norska, možnost výjezdu na horu Kopa pod Sněžkou, pěší 
turistikou na Sněžku, zájemci o turistiku mohou pokračovat 
Obřím dolem nebo přes Růžohorky do Pece pod Sněžkou, 
ostatní  pozdě  odpoledne  přejezd  do  Pece  pod  Sněžkou, 
k večeru návštěva střediska Malá Úpa, návrat na nocleh
3. den –sZKLARsKA POREbA – hARRAchOV – MuMLAVsKé 
VODOPÁDy 
snídaně, dopoledne odjezd do známého polského střediska 
Szklarska Poreba, které je proslaveno jako nejvýznamnější 
naleziště minerálů v Polsku – procházka,možnost návštěvy 
místního  muzea  -  krátká  vycházka,  odpoledne  návštěva 
střediska Harrachov s  tradicí sklářských hutí  založených 
hraběcím rodem Harrachů v údolí říčky Mumlavy – procházka, 
možnost návštěvy jedné z nejstarších skláren, pěší nenáročná 
turistika  k  Mumlavským  vodopádům,  večer  návrat 
na ubytování, nocleh
4. den – JANsKé LÁZNě – ČERNÁ hORA – TRuTNOV 
snídaně, dopoledne prohlídka Janských Lázní –  lázeňské 
domy, kolonáda, volno, možnost výjezdu lanovkou na Černou 
horu – procházka k černohorskému rašeliništi, odpoledne 
příjezd do Trutnova – procházka centrem města s unikátními 
stavbami  a  Krakonošovou  kašnou,  zastávka  u  památníku 
rakousko-pruské války, k večeru přejezd přes Hradec Králové 
do nástupních míst

KRKONOŠE	
z	české	i	polské	strany

Číslo zájezdu:  CZ 2-1408  Termín:  14. 8.–17. 8.
cena za osobu:   3 950 Kč
Fakultativní příplatky:  3x večeře  450 Kč
cena  zahrnuje:  dopravu  klimatizovaným  autobusem,  3x  nocleh,  
3x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – ČEsKý RÁJ – PRAchOVsKé sKÁLy – LIbEREc – 
JEšTěD 
ráno odjezd přes Jičín do oblasti Českého ráje – pěší turistikou 
za krásami Prachovských skal – procházka roklemi a skalním 
labyrintem Skalního města, k večeru odjezd do Liberce – 
výjezd na Ještěd (panorama Jizerských hor – krátká turistická 
vycházka), ubytování, volno, nocleh
2. den – JIZERsKé hORy – LÁZNě LIbVERDA – FRýDLANT – 
bAbyLON
snídaně, výlet do Jizerských hor – dopoledne pěší turistika 
v oblasti Bedřichova, kolem poledne odjezd do lázní Libverda 
– procházka, volno (možnost oběda v restauraci Obří sud), 
odpoledne návštěva zámku ve Frýdlantě, k večeru návrat 
do Liberce – volno k návštěvě aquacentra Babylon, nocleh
3. den – sychROV – sObOTKA – hRAD KOsT
snídaně, dopoledne odjezd přes Sychrov – prohlídka zámku, 
kolem  poledne  odjezd  oblastí  pod  Troskami  (zastávka) 
do Sobotky – volno, pěší procházka k návštěvě hradu Kost, 
volno, pozdě odpoledne přejezd do nástupních míst, příjezd 
ve večerních hodinách

ČESKÝ	RÁJ	
a	Liberecko	

Číslo zájezdu:  CZ 2-0808  Termín:  8. 8.–10. 8.
cena za osobu:   2 950 Kč
Fakultativní příplatky:  2x večeře  300 Kč
cena  zahrnuje:  dopravu  klimatizovaným  autobusem,  2x  nocleh,  
2x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – TŘEbÍČ – JIhLAVA – KuTNÁ hORA 
odjezd z nástupních míst přes Brno do Třebíče – prohlídka 
Židovské čtvrti s bazilikou sv. Prokopa, synagoga, hřbitov, před 
polednem pokračování Vysočinou do Jihlavy – procházka 
centrem,  volno  k  obědu,  možnost  návštěvy  unikátního 
středověkého podzemí, odpoledne pokračování do Kutné Hory 
– prohlídka centra s chrámem sv. Barbory, Vlašský dvůr, 
možnost návštěvy historických dolů na stříbro a mincovny, 
ubytování, večeře, nocleh
2. den – sEDLEc – JEVANy – POsÁZAVsKý PAcIFIK – 
ČEsKý šTERNbERK
snídaně, návštěva místní části Sedlec s katedrálou Nanebevzetí 
Panny  Marie,  klášterem  a  unikátní  kostnicí,  dopoledne 
pokračování přes Jevany – zastávka v místě proslaveném 
letními sídly umělců a české smetánky, kolem poledne přejezd 
do Čerčan – jízda unikátním Posázavským pacifikem (vláček 
vede malebnou krajinou kolem řeky Sázavy, kolem Sázavského 
kláštera), později odpoledne příjezd do stanice Český Šternberk 
– volno, možnost prohlídky monumentálního středověkého 
hradu nad řekou Sázavou, příp. možnost projížďky na lodičkách, 
návrat na ubytování, večeře, nocleh
3. den – ŽĎÁR NAD sÁZAVOu – ZELENÁ hORA – PERNšTEJN 
snídaně, dopoledne návštěva Žďáru nad Sázavou – procházka, 
návštěva  areálu  poutního  místa  sv.  Jana  Nepomuckého 
na  Zelené  Hoře,  odpoledne  návštěva  slavného  hradu 
Pernštejn  –  volno,  prohlídka,  k  večeru  odjezd  přes  Brno 
do nástupních míst, příjezd ve večerních hodinách

Vysočinou	a	Posázavím	
za	památkami	UNESCO

Číslo zájezdu:  CZ 2-0108  Termín:  1. 8.–3. 8.
cena za osobu:   2 950 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x nocleh,  
2x polopenze (snídaně, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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PROGRAM:
1. den POTšTEJN – ČAsTOLOVIcE - RychNOV NAD KNěŽNOu 
– ORLIcKé hORy
ráno odjezd z nástupních míst do Potštejna – prohlídka centra 
městečka se zámkem, pěší výstup ke stejnojmennému hradu, 
dopoledne přejezd  do  Častolovic –  prohlídka  malebného 
zámku s oborou a zahradami, odpoledne pokračování v cestě 
přes Rychnov nad Kněžnou – procházka městem, později 
odpoledne výjezd přes Deštné v Orlických horách na Šerlich 
– vycházka k Masarykově chatě s úžasnými výhledy nejen 
na celé Orlické hory, volno – možnost pěší vycházky po trase 
Bukačka – Šerlišský mlýn nebo na Malou a Velkou Deštnou, 
večer přejezd na ubytování, večeře, nocleh
2. den bROuMOVsKé sTěNy – bROuMOV – VAMbEŘIcE – 
KuDOWA ZDROJ 
snídaně, ráno odjezd na parkoviště Hvězda – pěší turistika 
v Broumovských stěnách (poutní kaple Hvězda – Supí hnízdo 
–  Kovářova  rokle),  kolem  poledne  návštěva  Broumova  – 
prohlídka  areálu  kláštera  a  centra  městečka,  odpoledne 
přejezd  do  polského  poutního  místa  Vambeřice  –  známé 
poutní  místo  s  barokní  bazilikou  Panny  Marie  a  Kalvárií, 
k večeru přejezd přes Stolové hory do lázní Kudowa Zdroj, 
procházka  centrem  lázní a parkem, návrat na ubytování, 
večeře, nocleh
3. den NÁchOD – PEVNOsT DObROšOV – DObRušKA – 
OPOČNO
snídaně, dopoledne návštěva Náchoda – prohlídka centra 
města,  volno,  možnost  prohlídky  zámku,  před  polednem 
přejezd k pevnosti Dobrošov – volno k individuální turistice 
k  Jiráskově  chatě  nebo  prohlídce  komplexu  opevnění 
Dobrošov,  odpoledne  odjezd  přes  Dobrušku  –  zastávka 
ve městě proslaveném románem A. Jiráska F. L. Věk, později 
odpoledne návštěva Opočna – prohlídka zámku a zahrad, 
k večeru odjezd do nástupních míst

ORLICKÉ	HORY	
a	BROUMOVSKO	
s	výletem	do	polského	Kladska

Číslo zájezdu:  CZ 2-0808  Termín:  8. 8.–10. 8.
cena za osobu:   2 950 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatiz. autobusem, 2x ubytování, 2x polopen-
ze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
1. den – hRADEc KRÁLOVé - hRÁDEK u NEchANIc – KuKs 
– bRAuNŮV bETLéM
ráno odjezd do Hradce Králové – pěší procházka historickým 
centrem s Velkým náměstím a chrámem sv. Ducha, kolem 
poledne pokračování k návštěvě jednoho z nejromantičtějších 
českých zámků v Hrádku u Nechanic, později odpoledne 
přejezd do Kuksu – prohlídka areálu barokního hospitalu 
s jednou z nejstarších lékáren, k večeru procházka k lesnímu 
Braunovu Betlému, večer ubytování, večeře, nocleh
2. den – TEPLIcKO-ADRšPAšsKé sKÁLy – KsIAZ
snídaně, odjezd do Adršpachu – pěší procházka areálem 
Adršpašských  skal  přes  Skalní  město  k  jezírku  s  Velkým 
a  Malým  vodopádem,  volno,  možnost  pokračování  přes 
Teplické  stěny,  odpoledne  výlet  do  Polska  –  návštěva 
největšího zámku Slezska Ksiaz, návrat na ubytování, večeře, 
nocleh
3. den – RATIbOŘIcE - bAbIČČINO úDOLÍ – NOVé MěsTO 
NAD METuJÍ - LITOMyšL
snídaně, ráno odjezd do Ratibořic - návštěva zámku, prohlídka 
Babiččina  údolí  (Staré  Bělidlo,  mlýn,  Viktorčin  splav), 
odpoledne zastávka v Novém Městě nad Metují – procházka 
městskou  památkovou  rezervací,  k  večeru  zastávka 
v  Litomyšli  –  procházka  historickým  centrem  s  areálem 
zámku, večer odjezd do nástupních míst

VÝCHODNÍ	ČECHY	
a	ADRŠPACH	
s	výletem	na	zámek	Ksiaz

Číslo zájezdu:  CZ 2-2706  Termín:  27. 6.–29. 6.
cena za osobu:   2 950 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatiz. autobusem, 2x ubytování, 2x polopen-
ze (snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

PROGRAM:
–  ráno odjezd z Brna, Vyškova, Kroměříže, Přerova a Olomouce 

přes Hradec Králové do Dvora Králové n. Labem
–  dopoledne návštěva SAFARIPARKU (ZOO převážně s afric-

kými zvířaty, část prohlídky pěšky, část autobusem),
–  odpoledne přejezd do Ratibořic – návštěva Babiččina údolí
–  večer odjezd do nástupních míst.

PROGRAM:
–  ráno  odjezd  ze  Zlína,  Kroměříže,  Přerova,  Olomouce, 

Prostějova, Vyškova, Rousínova a Brna do Znojma
–  dopoledne prohlídka historického centra města s unikátním 

sklepením a Radniční věží
–  kolem poledne pokračování přes vesničku Čížov v národním 

parku Podyjí - možnost pěší vycházky na vyhlídku s údolím 
Dyje a rakouské městečko Hardegg nebo volno k obědu 
ve vesničce Lesná s unikátní restaurací ve větrném mlýně 

–  později  odpoledne  návštěva  Vranova  nad  Dyjí  –  volno, 
možnost pěší procházky nebo prohlídky zámku

–  k večeru návštěva Slavonic – prohlídka unikátního rene-
sančního centra města, volno, možnost návštěvy ateliéru 
mařížské keramiky

–  pozdě večer odjezd do nástupních míst

SAFARIPARK	–
Babiččino	údolí

PODYJÍ	a	SLAVONICE

Číslo zájezdu:  CZ 2-1207  Termín:  12. 7.
cena za osobu:   750 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Číslo zájezdu:  CZ 2-0609  Termín:  6. 9.
cena za osobu:   750 Kč
cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

USA	/	ISLANDpoznávací	zájezdy	/	klub	cestovatelů

PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy 
odlet z Prahy do New Yorku, transfer z letiště na ubytování v centru velkoměsta – Manhattan, volno, nocleh
2. den – NEW yORK
ráno trajekt na ostrov Svobody, kde si prohlédneme Sochu Svobody – nádherné pohledy na město, kolem poledne 
přejezd na další z ostrůvků – Ellis s muzeem přistěhovalců, odpoledne trajekt na Manhattan – prohlídka Radnice, Wall 
Street, budova newyorské burzy, Battery Park s možností prohlídky pevnosti Castle Clinton, kostel sv. Trojice, 
Frauncesova taverna, památník vietnamským veteránům, South Street Seaport – historická čtvrť dolního Manhattanu, 
večer volno, příp. procházka s průvodcem po brooklynském mostě, nocleh
3. den – NEW yORK 
dopoledne návštěva mrakodrapu Empire State Building (443 m) – od roku 1931 nejvyšší budova ve městě, před 
polednem pěší procházka okolo impozantní budovy knihovny New York Public Library k nejkrásnějšímu mrakodrapu 
Chrystal Building, odpoledne návštěva čtvrti OSN – prohlídka katedrály Sv. Patrika, Rockefellerova centra, návštěva 
Times Square – nejznámější náměstí New Yorku, obchodní dům Macy‘s, nocleh
4. den – NEW yORK 
dopoledne návštěva jednoho z největších muzeí umění na světě The Metropolitan Museum of Art, před polednem 
možnost procházky kouzelným odpočinkovým místem Central Parkem se zoologickou zahradou, zelení a jezírky, 
odpoledne návštěva nejrozsáhlejšího přírodovědného muzea světa American Museum of Natural History – procházka 
kolem slavné síně Carnegie Hall, kde hostují renomovaní umělci z celého světa, prohlídka budovy Metropolitní opery 
v Lincolnově centru múzických umění, volno, nocleh
5.den – NEW yORK - WAshINGTON
celodenní  volno  k  individuálním  prohlídkám  New  Yorku,  příp.  možnost  celodenního  fakultativního  výletu 
do Washingtonu  rychlovlakem z nádraží Penn Station a návazně ve Washingtonu kombinace pěší prohlídky 
s autobusovou dopravou během které uvidíte známá místa jako Kapitol, Bílý dům, budovu Kongresu, Washingtonův 
monument, Lincolnův památník,  Jeffersonův památník, Arlingtonský hřbitov,…), nocleh
6. den – NEW yORK – ODLET DO PRAhy
volno k individuálním prohlídkám, příp. nákupům, odlet z New Yorku do Prahy
7. den – PŘÍLET DO PRAhy

PROGRAM:
1.den – ODLET Z PRAhy DO REyKJAVÍKu
odlet na Island, transfer, nocleh
2. den – REyKJANEs
poloostrov Reykjanes - útes Karl, ptačí  rezervace, geotermální oblast Gunnuhver. Koupání v Modré  laguně - 
islandském „Mrtvém moři“ (podobně léčivé i slané, také s bahnem, jen ještě mnohem teplejší)
3. a 4. den – REyKJAVÍK – hVERAGERDI
hlavní město Reykjavík - radnice, katedrála, vodárna, vila Höfđi (místo setkání Reagana s Gorbačovem r. 1986), přístav 
aj., farma Bessastađir - sídlo islandských prezidentů, výstup k nejvyššímu vodopádu Islandu - Glymuru (200 m) 
s úchvatnými pohledy do kaňonu vodopádu. Hveragerđi - metropole skleníků s teplomilnou květenou, ovocem 
a zeleninou. Pěší výlet v bublajícím a dýmajícím údolí Reykjadalur: geotermální jevy, koupání v teplé řece
5. den – hVERAGERDI – hELLA 
největší jezero Islandu - Thingvallavatn. národní park Thingvellir: aktivní rift aneb „z Evropy do Ameriky a zpět“ za pár 
vteřin, Althing - nejstarší evropský parlament. Gejzíry Strokkur a nejslavnější Geysir, snad nejkrásnější z nesčetných 
vodopádů - „Zlatý“ Gullfoss, sídlo islandských biskupů Skálholt
6. a 7. den – VEsTMANNAEyJAR  
lodí na nejmladší souostroví v Evropě - Vestmannaeyjar (ostrov Surtsey vznikl erupcí r. 1963), pobyt na ostrově 
Heimaey, mořské akvárium, činná sopka Eldfell, Pompeje severu, útesy s papuchalky aj.
8. den – sKóGAR – sKAFTAFELL
vodopády Seljalandsfoss, Glúfrafoss a Skógafoss - každý úplně jiný a všechny krásné. Vik -rozeklané útesy Dyrhólaey, 
nedotčené černé pláže, lávová pole, pěší výlet u Kirkjubaejarklausturu: čedičová „kostelní dlažba“, vodopád
9. den – NÁRODNÍ PARK sKAFTAFELL
národní park Skaftafell pod nejvyšší horou Islandu Hvannadalshnúkur (2119 m) - vodopád Svartifoss, pěší výlet k okraji 
největšího evropského ledovce Vatnajökull, splazy, laguny, náplavové sandury. Možnost výstupu na Kristínartindar 
(1126 m) mezi ledovci. Ledovcové jezero Jökulsárlón s plovoucími krami evokující drsnou Arktidu
10. a 11. den -  sKAFTAFELL – REyKJAVÍK – ODLET DO PRAhy
ukončení zájezdu – přejezd do Reykjavíku, odpočinek v termálech, odlet do Prahy

NEW YORK – město, které nikdy nespí
s možností výletu do Washingtonu

ISLAND A VESTMANNAEYJAR – ostrovy ohně a ledu
REYKJANES	•	REYKJAVÍK	•	HVERAgERDI	•	HELLA	•	VESTMANNAEYJAR	•	SKÓgAR	
NÁRODNÍ	PARK	SKAFTAFELL

Číslo zájezdu:  NY 9-2210      Termín:  22. 10.–28. 10.
cena za osobu:        36 950 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  650 Kč
cena zahrnuje: letenku Praha – New York – Praha včetně letištních a bezpečnostních tax, palivový příplatek, transfery letiště – hotel 
– letiště v New Yorku, 5x ubytování v hotelu na Manhattanu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, stravování, jízdné v New Yorku (cca 30 USD), fakultativní výlet do Washingtonu (cca 150 USD), vyřízení 
vstupních formalit do USA (ESTA – cca 14 USD, nutno mít biometrický cestovní pas)

Číslo zájezdu:  IS 9-1808      Termín:  18. 8.–28. 8.
cena za osobu:        34 690 Kč
Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění  360 Kč
cena zahrnuje: letecká doprava z Prahy do Reykjavíjku a zpět vč. letištních tax a poplatků, doprava autobusem, popř. i minibusem a taxi 
po trase, trajekt na Vestmannaeyjar, polopenze (česká polní kuchyně), ubytování v kempech (většinou s prádelnami a sušičkami, často 
s termálními bazény přímo v areálu nebo blízkém okolí), český průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
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PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy
odlet z Prahy se společností Emirates přes Dubaj do Colomba
2. den – DAMbuLA
přílet na Srí Lanku, přejezd na ubytování v Dambule, možnost relaxace v tropické zahradě u bazénu, večeře, nocleh 
3. den – ANuRADhAPuRA 
snídaně, celodenní výlet do Anuradhapury - prvního královského města Srí Lanky. V tomto svatém  městě budhistů  
budeme obdivovat chrámy a dágoby (pagody), uvidíme posvátný a snad nejstarší strom na světě „Srí Maha Bodhi“, 
vysazený v r. 245 př. n. l., zbytky Bronzového paláce, velkou bílou dágobu Ruvanveliseya, největší klášter Srí Lanky 
a dágobu Abhaya giri ze 2. století, dágobu Jetavana ze 3. století (dosud největší cihlovou stavbu  světa), odpoledne 
návštěva skalního chrámu Ran Giri (fresky a sochy Buddhy a králů), večer návrat na hotel, večeře, nocleh
4. den – sIGIRIyA – MATALA - KANDy
snídaně, odjezd do Sigiriye – pěší výstup na 180 m vysokou Lví skálu, na které stojí skalní pevnost se slavnými freskami 
žen, „zrcadlová stěna“, zahrady. Návštěva řezbářské manufaktury (možnost nákupu suvenýrů), zastávka v zahradě 
koření v Matale (možnost zakoupení léčebných, podpůrných a kosmetických výrobků v ajurvédské lékárně), návštěva 
hinduistického chrámu Sri Muthumariamman, přejezd do města Kandy – posledního hlavního města sinhálského krá-
lovství na břehu jezera ve výšce 500 m nad mořem, ubytování, večeře, nocleh
5. den – KANDy– PERADENyIA – sLAVNOsT EsALA PERAhERA
snídaně, návštěva chrámu Posvátného Buddhova zubu v Kandy, ve kterém je uchována nejcennější relikvie Srí Lanky, 
přejezd do botanické zahrady v Peradenyi (jedna z nejlepších v Asii). Účast na slavnosti Esala Perahera v centru Kandy, 
která je životním zážitkem. Návrat na hotel, večeře, nocleh 
6. den – ČAJOVé PLANTÁŽE – PINNAWELA - hIKKADuWA
snídaně, odjezd do Giragama,návštěva čajových plantáží a továrny na zpracování čaje - ochutnávka skvělých cejlon-
ských čajů s možností nákupu v tovární prodejně. Návštěva „sloního sirotčince“ v Pinnawele, kde se dnes nachází 
kolem 100 slonů. Odjezd na ubytování,večeře,nocleh
7. – 9. den – PObyT u INDIcKéhO OcEÁNu 
snídaně, pobyt v hotelu s výhledem na moře, relaxace, koupání, večeře, nocleh 
10. den – cOLOMbO
snídaně, dopoledne volno k relaxaci na plážích Indického oceánu, odjezd do Colomba - prohlídka významných budov 
a památek, večeře v koloniální restauraci, pozdě večer odjezd na letiště
11. den – PŘÍLET DO PRAhy

SRÍ LANKA – rajský	ostrov	v	Indickém	oceánu

MYANMAR – okruh Barmou

DAMBULA	•	ANURADHAPURA	•	SIgIRIYA	•	ZAHRADA	KOŘENÍ	MATALA	•	KANDY	
PERADENYIA	•	ESALA	PERAHERA	•	PINNAWELA	•	HIKKADUWA	•	COLOMBO

YANgON	•	BAgAN	•	MANDALAY	•	AMARAPURA	•	AVA	•	SAgAINg	•	JEZERO	INLE	

Číslo zájezdu:  SRL  9-0208  Termín:      2. 8.–12. 8.               cena za osobu:            49 900 Kč 
Příplatky:   komplexní pojištění      700 Kč
  jednolůžkový pokoj      5 900 Kč
cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Colombo – Praha s leteckou společností Emirates vč.letištních a  bezpečnostních tax, palivový 
příplatek, dopravu klimatizovaným busem na Srí Lance, 8x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím (hotely 3*),  
polopenzi dle programu, vstupné uvedené v programu, doprovod českého odborného průvodce  již z Prahy, výklad v češtině po celou dobu 
zájezdu, doprovod místního průvodce dle zákona, pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
Cena nezahrnuje: bakšišné (40 USD, příp. 30 EUR za osobu – vybírá se na místě), vstupní vízum na Srí Lanku - 30 USD

Číslo zájezdu:  MYA 9-1502  Termín:      15. 2.–25. 2.    cena za osobu:   72 500 Kč 
  MYA 9-1111      11. 11.–21. 11.        72 500 Kč
Fakultativní příplatky:  jednolůžkový pokoj  5 500 Kč
  připojištění storno poplatků  590 Kč
   vízum  1 500 Kč
cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy do Yangonu a zpět vč. letištních tax, ubytování ve 3* hotelech, polopenze, dopravu v Myanmaru 
klimatizovaným minibusem, 4x vnitrostátní leteckou přepravu, vstupy dle programu, českého a místního průvodce, pojištění léčebných výloh
Cena nezahrnuje: bakšišné (cca 30 USD), odletový poplatek v Yangonu (cca 15 USD)

PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy DO yANGONu
2. den – PŘÍLET DO yANGONu
přílet do hlavního města Myanmaru – Yangonu (dříve Rangun), jednoho z fascinujících velkoměst jihovýchodní 
Asie, ubytování v hotelu, večeře, nocleh v Yangonu
3. den – yANGON
snídaně, prohlídka města, během níž navštívíme Narodní muzeum se slavným Lvím trůnem posledního laoského 
krále Thibawa, pagodu Kyauktagyi se 70 m dlouhou sochou ležícího Buddhy a dominantu metropole pozlacenou, 
drahými kameny vykládanou pagodu Shwedagon – nejvýznamnější barmskou svatyni, večeře, nocleh v Yangonu
4. den – bAGAN
snídaně, odlet do Baganu – tajemného města na březích řeky Irravaddí, které bylo v 11.–13. století hlavním městem 
Myanmaru s více jak tisíci chrámů a stup, z nichž některé navštívíme pěšky i na bryčkách – pagodu Shewezigon, 
chrám Htilominlo, klášter Ananda, chrámy Thatbyinnyu, Sulamani a Dhammayangyi, večeře, nocleh v Baganu
5. den – bAGAN A OKOLÍ
pokračování v prohlídce  této významné  lokality, poznáme hinduistické chrámy Bagan, Manuha a Nanpay 
a neobvyklou architekturu tantrického buddhismu v chrámech Lemyethna a Nandamannya. Projdeme se vesnicí 
Minnathu a seznámíme se s tradiční rukodělnou výrobou lakových ozdobných předmětů. Nocleh v Baganu 
6. den – MANDALAy
po snídani odlét do kulturního centra Mandalay, která byla dlouhou dobu střediskem nejzručnějších řemeslníků, 
kteří svými výrobky zásobovali královský dvůr. Navštívíme dílny dřevořezbářů, tkalců tapiserií a kameníků a zlatníků. 
V pagodě Kuthoday budeme obdivovat buddhistické svaté texty vtesané do 729 bloků mramoru (známé jako 
největší kniha na světě) a v klášteře Shwenandaw obdivuhodné dřevořezby. Nocleh v Mandalay 
7. den – AMARAPuRA – AVA – sAGAING 
celodenní výlet do někdejších hlavních měst Amarapury, Avy a Sagaingu. V Amarapuře, hlavním městě Myanmaru  
v 18. století, navštívíme největší barmský buddhistický klášter Mahagandayon, ve kterém žije v současnosti přes tisíc 
mnichů a manufakturu na rukokodělné zpracování hedvábí. V Avě, hlavním městě 14.–18. stol. pojedeme bryčkou navštívit 
starý dřevěný klášter Bagaya a zbytky královského paláce a pevnosti. V Sagaingu, religiozním centru Barmy s 3 000 
mnichy a stovkou meditačních center, budeme obdivovat 600 bíle omítnutých staveb pagod a klášterů. Nocleh v Mandalay 
8. den – hEhO – JEZERO INLE
ráno odlet z Mandalay do Heho v blízkosti jezera Inle. Vyhlídková plavba po jezeře s návštěvou plovoucích zahrad, 
plovoucích vesnic a tržišť. Prohlídka pagody Phaung Daw Oo a kláštera Skákající kočky. Nocleh u jezera Inle 
9. den – JEZERO INLE – yANGON
po snídani odjezd motorových člunem do vesnice In Dein. Během procesí vesnicí navštívíme místní školu a vyjdeme 
krytým schodištěm na vyhlídku Alaung Sitthou zdobenou starými vegetací porostlými stupami, odkud je nádherný 
výhled na jezero. Návrat motorovým člunem a odlet z Heho do Yangonu. Nocleh v Yangonu 
10. den – ODLET Z yANGONu – PŘÍLET DO PRAhy 11. den

PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy
odlet z Prahy do Tel Avivu
2. den – TEL AVIV – JAFFO – cAEsAREA – hAIFA – AKKO – NAZARET
přílet do Tel Avivu, odjezd do města Jaffo – brána do Svaté země, prohlídka nejstaršího přístavu světa, okruh Tel 
Avivem, pokračování podél pobřeží Středozemního moře do národního parku Caesarea (římské divadlo, zbytky 
Herodova mořského paláce, hippodrom, unikátní přístav). Podél pohoří Karmel příjezd do Haify – výhled na město 
z vrcholu Karmelu a návštěva teras víry Bahá´i. Příjezd do města Akko (UNESCO) - prohlídky unikátních zachovalých 
hal, sálů a podzemních chodeb gotické pevnosti řádu johanitů. Odjezd do Nazaretu (město, kde vyrostl a dospěl Ježíš), 
ubytování, večeře, nocleh
3. den – NAZARET – GALILEJsKé JEZERO – hORA bLAhOsLAVENsTVÍ – GOLANsKé VýšINy – KAFARNAuM 
snídaně, návštěva baziliky Zvěstování a Josefovy dílny, odjezd ke Galilejskému jezeru přes údolí Ginosar, hora 
Blahoslavenství - místo Kristova „Kázání na hoře“ s kostelem zasazeným v subtropické vegetaci. Oběd s tradiční rybou 
svatého Petra v Kafarnaum, cesta na Golanské výšiny (zastávka), návrat ke Gallilejskému jezeru (návštěva pravoslav-
ného kostela), návrat na ubytování, večeře, nocleh
4. den –– JERIchO – JERuZALéM – bETLéM   
snídaně, odjezd z Nazaretu, cesta údolím Jordánu do Jericha – návštěva křestního místa na Jordánu, kde byl pokřtěn 
Ježíš od Jana Křtitele, prohlídka pravoslavného kláštera. Odjezd do Jeruzaléma, výjezd na horu Sion, prohlídka sym-
bolického hrobu krále Davida, místnosti Poslední večeře Páně a chrámu Zesnutí Panny Marie. Cesta přes Židovskou 
čtvrť a kolem synagogy Hurva ke Zdi nářků, odjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh. Po večeři fakultativně okruh 
večerním Jeruzalémem.
5. den – JERuZALéM – bETLéM
snídaně, odjezd do Jeruzaléma, výjezd na Olivovou horu, krátká prohlídka největšího židovského hřbitova na světě, 
kostel Dominus Flevit, návštěva Getsemanské zahrady, chrámu Všech národů, hrob Panny Marie. Pokračování 
na Křížovou cestu, kde podél prvních deseti zastavení vede cesta do chrámu Božího hrobu – prohlídka, volno v křes-
ťanské čtvrti. Odjezd do Betléma, prohlídka baziliky Zrození Páně a přilehlého kostela sv.Kateřiny, odjezd  do hotelu, 
večeře, nocleh
6. den – PEVNOsT MAsADA –  EILAT  
snídaně, odjezd k Mrtvému moři (zastávka v továrně na výrovu léčebné kosmetiky AHAVA s možností nákupu), poté 
cesta kolem Mrtvého moře až k pevnosti Masada, výjezd lanovkou na vrchol - prohlídka opevnění, zbytků skladů, lázní 
a paláců. Příjezd k Mrtvému moři - možnost koupání. Poté cesta podél solného pohoří Sodom krajinou zaniklých 
biblických měst Sodomy a Gomory, příjezd do letoviska Eilat u Rudého moře, ubytování, večeře, nocleh
7. den – EILAT – PETRA  
snídaně, volný den v Eilatu, možnost návštěvy podmořské observatoře Korálový svět (cca 26 USD),
popř. Delfíního útesu (cca 18 USD), večeře, nocleh v Eilatu
Fakultativně lze také na tento den zajistit  jednodenní výlet do jordánské Petry (cca 320 USD). 
8. den – NEGEVsKÁ POušť–  MAchTEš RAMON – ODLET DO PRAhy
snídaně, návštěva brusírny eilatského kamene, přejezd přes Negevskou poušť, zastávka u kráteru  Machteš Ramon. 
Odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet do Prahy

PROGRAM:
1. den – ODLET Z PRAhy do Tel Avivu
2. den – TEL AVIV – JAFFO – cAEsAREA – hAIFA – AKKO – NAZARET
přílet do Tel Avivu, odjezd do města Jaffo – brána do Svaté země, prohlídka starého města, okruh Tel Avivem, pokračování podél pobřeží Středozemního moře do národního parku Caesarea (římské 
divadlo, zbytky Herodova mořského paláce, hippodrom, unikátní přístav). Odjezd do Haify – výhled z vrcholu Karmelu na terasy, zahrady a svatyni víry Bahá´i. Odjezd do města Akko (UNESCO) - 
prohlídky unikátních zachovalých hal,sálů a podzemních chodeb gotické pevnosti řádu johanitů. Procházka orientálním městem, se súky, mešitami a minarety, průchod únikovým tunelem řádu 
templářů. Odjezd do Nazaretu (město, kde vyrostl a dospěl Ježíš), ubytování, večeře, nocleh
3. den – GALILEJsKé JEZERO – TAbGhA – hORA bLAhOsLAVENsTVÍ – sAFED – GOLANsKé VýšINy – KAFARNAuM 
snídaně, návštěva baziliky Zvěstování a Josefovy dílny, odjezd ke Galilejskému jezeru k místu zvanému Tabgha – bazilika Rozmnožení chlebů a ryb se vzácnými mozaikami, hora Blahoslavenství 
- místo Kristova „Kázání na hoře“ s kostelem zasazeným v subtropické vegetaci. Odjezd do horského města Safed, svatého města judaismu, centra židovské mystiky kabaly, návštěva ortodoxní 
čtvrti se starými synagogami. Přejezd přes Golanské výšiny (zastávka) do Kafarnaum na břehu Galilejského jezera (návštěva pravoslavného kostela), návrat na ubytování, večeře, nocleh
4. den –– PEVNOsT MAsADA – MRTVé MOŘE – EILAT   
snídaně, odjezd k Mrtvému moři (zastávka s možností nákupu kosmetiky AHAVA), poté výjezd lanovkou na pevnost Masada - prohlídka opevnění, skladů, lázní a paláců. Příjezd k Mrtvému moři -  
možnost koupání. Poté cesta údolím Arava, krajinou zaniklých biblických měst Sodomy a Gomory, příjezd do letoviska Eilat u Rudého moře, ubytování, večeře, nocleh
5. den – EILAT – PETRA  
snídaně, volno v Eilatu, možnost návštěvy podmořské observatoře Korálový svět (cca 26 USD), Delfíní útes (cca 18 USD) nebo jednodenní výlet do jordánské Petry (cca 320 USD), večeře, nocleh.
6. den – hAI bAR yOTVATA – NEGEVsKÁ POušť–  MAchTEš RAMON – bETLéM
snídaně, návštěva  brusírny eilatského kamene, dále návštěva přírodní rezervace Hai bar Yotvata se zvířaty z biblických dob. Přejezd přes Negevskou poušť, zastávka u kráteru  Machteš Ramon. 
Pokračování do Betléma, prohlídka baziliky Zrození Páně s betlémskou hvězdou, ubytování v Betlémě, večeře. Po večeři fakultativně okruh večerním Jeruzalémem.
7. den – JERuZALéM
snídaně, odjezd do Jeruzaléma, výjezd na Olivovou horu, krátká prohlídka největšího židovského hřbitova na světě, kostel Dominus Flevit, návštěva Getsemanské zahrady, chrámu Všech národů, 
hrob Panny Marie, odjezd na horu Sion, prohlídka místnosti Poslední večeře Páně, symbolického hrobu krále Davida a kostela Zesnutí Panny Marie. Cesta přes Židovskou čtvrť a kolem synagogy 
Hurva ke Zdi nářků, odjezd do Betléma, večeře, nocleh.
8. den – JERuZALéM
snídaně, pokračování v prohlídce Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s muslimskými svatyněmi Al Aksa a Dóm na skále (pouze exteriéry), pokračování na Křížovou cestu, kde podél prvních 
deseti zastavení vede cesta do chrámu Božího hrobu – prohlídka, volno v křesťanské čtvrti. Odjezd do západního Jeruzaléma, zastavení u plastiky Menora, návrat do Betléma, večeře, nocleh. 
9. den – bET sAhuR –  JERIchO – ODLET DO PRAhy
snídaně, odjezd na Pastýřská pole v Bet Sahur, pokračování do Jericha – návštěva křestního místa na Jordánu, kde byl pokřtěn Ježíš od Jana Křtitele. Odjezd na letiště, odlet do Prahy, přílet 
do Prahy v nočních hodinách

IZRAEL – jarní poznávací okruh

IZRAEL – rozšířený podzimní poznávací okruh

TEL	AVIV	•	JAFFO	•	CAESAREA	•	HAIFA	•	AKKO	•	NAZARET	•	gALILEJSKÉ	JEZERO	
gOLANSKÉ	VÝŠINY	•	KAFARNAUM	•	JERICHO	•	JERUZALÉM	•	BETLÉM	•	PEVNOST	
MASADA	•	MRTVÉ	MOŘE	•	EILAT	•	NEgEVSKÁ	POUŠŤ	•	MACHTEŠ	RAMON

TEL	AVIV	•	JAFFO	•	CAESAREA	•	HAIFA	•	AKKO	•	NAZARET	•	gALILEJSKÉ	JEZERO	•	TABgHA	•	SAFED	•	gOLANSKÉ	VÝŠINY	•	KAFARNAUM	
PEVNOST	MASADA	•	MRTVÉ	MOŘE	•	EILAT	•	HAI	BAR	YOTVATA	•		NEgEVSKÁ	POUŠŤ	•	MACHTEŠ	RAMON	•	BETLÉM	•	JERUZALÉM	•	JERICHO

Číslo zájezdu:  IZR 9-2404    Termín:  24. 4.–1. 5.  cena za osobu:  27 900 Kč
Fakultativní příplatky:  jednolůžkový pokoj  4 500 Kč
    komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: letecká doprava Praha – Tel Aviv – Praha včetně letištních poplatků, 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polo-
penzí, autobusová doprava v Izraeli, vstupné dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: bakšišné  (40 USD, příp. 30 EUR za osobu)

Číslo zájezdu:  IZR 9-2210    Termín:  22. 10.–30. 10.  cena za osobu:  28 900 Kč
Fakultativní příplatky:  jednolůžkový pokoj  5 800 Kč
    komplexní pojištění  300 Kč
cena zahrnuje: letecká doprava Praha – Tel Aviv – Praha včetně letištních poplatků, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polo-
penzí, autobusová doprava v Izraeli, vstupné dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: bakšišné  (40 USD, příp. 30 EUR za osobu)

nabidka dalších poznávacích zájezdů
do exotických zemí na www.rialto.cz
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ŘECKO poznávací	zájezdyPŘEHLED ZÁJEZDŮ DLE TERMÍNŮ

TERMÍN  ZEMĚ  ZÁJEZD  strana TERMÍN  ZEMĚ  ZÁJEZD  strana

ÚNOR
28.2.–2.3. ITÁLIE Karneval v Benátkách - bez noclehu 23
28.2.–2.3. ITÁLIE karneval v Benátkách - s noclehem 23
15.2.–25.2. MYANMAR Myanmar - okruh Barmou 54

BŘEZEN
14.3.–16.3. ŠVÝCARSKO Autosalon Ženeva 2014 - s noclehem 34
14.3.–16.3. ŠVÝCARSKO Autosalon Ženeva 2014 - bez noclehu 34

DUBEN
17.4.–21.4. FRANCIE Paříž a Versailles 28
17.4.–21.4. FRANCIE Paříž a Versailles + Asterix park 29
19.4.–21.4. MAĎARSKO Maďarská inspirace - Eger, Tokaj, Budapešť 44
19.4.–21.4. MAĎARSKO Bükfürdö a Sárvár 44
24.4.–1.5. IZRAEL Izrael - jarní poznávací okruh 55
26.4. RAKOUSKO Císařská Vídeň 45
30.4.–4.5. BENELUX Květinové korzo s návštěvou Keukenhofu a Alkmaaru 33
30.4.–4.5. ITÁLIE Pisa - Florencie - Bologna - Řím 22

KVĚTEN
1.5.–3.5. MAĎARSKO Budapešť a lázně Györ a Sárvár 44
6.5.–11.5. NĚMECKO Kouzlo Rýna a Mosely  42
6.5.–11.5. BENELUX Lucemburskem a Belgií do země větrných mlýnů 33
8.5. POLSKO Krakow a solné doly Wieliczka 41
8.5.–10.5. NĚMECKO Německý Legoland 43
13.5.–18.5. ITÁLIE To nejkrásnější z jižní Itálie 22
13.5.–18.5. FRANCIE Paříž pro náročné 28
15.5.–18.5. MAĎARSKO Lázně východního Maďarska 44
16.5.–18.5. MAĎARSKO Bükfürdö a Sárvár 44
16.5.–18.5. ČR Praha a památky středních Čech 47
21.5.–25.5. VELKÁ BRITÁNIE Prodloužený víkend v Londýně 36
23.5.–25.5. ČR Perly jižních Čech 47
24.5. RAKOUSKO Vídeň a Prátr 45
28.5.–1.6. FRANCIE Paříž a Versailles 28
28.5.–1.6. FRANCIE Paříž a Versailles + Eurodisneyland 29
29.5.–1.6. RAKOUSKO Kouzlo Solnohradska 44
30.5.–1.6. MAĎARSKO Maďarská inspirace - Eger, Tokaj, Budapešť 44
30.5.–1.6. SLOVENSKO Slovensko za krásami přírody 46
30.5.–8.6. ITÁLIE Sardinie - za krásami smaragdového ostrova 26

ČERVEN
1.6. RAKOUSKO Festival narcisů v Bad Aussee 44
6.6.–15.6. FRANCIE Krásy jižní Francie s pobytem ve Lví zátoce 31
6.6.–15.6. ITÁLIE Italská mozaika  27
7.6. RAKOUSKO Císařská Vídeň 45
7.6.–16.6. FRANCIE Korsika - krásy Napoleonova ostrova 32
10.6.–15.6. ITÁLIE Toskánsko a ostrov Elba 25
14.6. RAKOUSKO Krásy okolí Vídně 45
15.6.–27.6. ŘECKO Za památkami antiky - busem 16
16.6.–26.6. ŘECKO Za památkami antiky - letecky 16
19.6.–22.6. ČR Jižní Čechy a Solnohradsko 47
20.6.–24.6. NĚMECKO Romantika Bavorska 42
26.6.–1.7. ITÁLIE To nejkrásnější ze severní Itálie 23
27.6.–29.6. ČR Východní Čechy a Adršpach 52
28.6.–8.7. NORSKO Příroda severního Norska, Lofoty a Vesterály 39

ČERVENEC
1.7.–6.7. VELKÁ BRITÁNIE Londýn a malebná jihovýchodní Anglie 36
1.7.–6.7. ITÁLIE Kulinářské srdce Itálie 24
2.7.–14.7. TURECKO Istanbul a antické poklady Malé Asie - busem 18
3.7.–13.7. TURECKO Istanbul a antické poklady Malé Asie - letecky 18
4.7.–6.7. ČR Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan 50
4.7.–13.7. ŠPANĚLSKO Costa Brava - krásy Katalánska 20
8.7.–13.7. FRANCIE Paříž pro náročné 28
8.7.–13.7. NĚMECKO Okruh severním Německem 42
9.7.–13.7. ITÁLIE Pisa - Florencie - Bologna - Řím 22
10.7.–13.7. MAĎARSKO Lázně východního Maďarska 44
10.7.–13.7. ČR Krásy západních Čech 49
12.7. ČR Safaripark - Babiččino údolí 52
12.7.–17.7. ŠVÝCARSKO Švýcarskem pod Mont Blanc 35
14.7.–20.7. FRANCIE Provence a krásy francouzského jihu 30
18.7.–20.7. ČR Šumava z české i německé strany 48
19.7. RAKOUSKO Do podhůří Alp 45
21.7.–28.7. POLSKO Velký okruh Polskem 41
21.7.–28.7. NORSKO Cestou Trollů za krásami norských fjordů 39
25.7.–27.7. SLOVENSKO Romantické toulky Slovenskem 46
25.7.–27.7. ČR Kokořínsko a Máchův kraj 50
27.7.–3.8. POBALTÍ Velký okruh Pobaltím 40
28.7.–3.8. FRANCIE Normandie - Bretagne 30
29.7.–3.8. ITÁLIE Toskánsko a ostrov Elba 25
29.7.–4.8. VELKÁ BRITÁNIE Velký okruh Walesem 37
30.7.–3.8. SLOVINSKO Za krásami Slovinska 43

SRPEN
1.8.–3.8. ČR Vysočinou a Posázavím za památkami UNESCO 51
2.8. RAKOUSKO Rakouské Podyjí 45
2.8.–12.8. SRÍ LANKA Srí Lanka - rajský ostrov v Indickém oceánu 54
3.8.–10.8. ŠVÉDSKO - DÁNSKO Švédsko - Dánsko 40

5.8.–9.8. FRANCIE Alsasko a Vogézy za romantikou kraje vína 30
6.8.–10.8. UKRAJINA Zakarpatská Ukrajina a východní Slovensko 41
8.8.–10.8. ČR Český ráj a Liberecko 51
8.8.–10.8. ČR Orlické hory a Broumovsko 52
11.8.–18.8. VELKÁ BRITÁNIE Skotsko za tajemstvím jezera Loch Ness 37
11.8.–20.8. IRSKO Irsko - okruh zeleným ostrovem 38
12.8.–17.8. ITÁLIE Řím - věčné město a jeho okolí 22
12.8.–17.8. FRANCIE Paříž pro náročné 28
12.8.–18.8. IRSKO Velký okruh Irskem 38
13.8.–16.8. ITÁLIE Benátky a severní Itálie 23
13.8.–17.8. NĚMECKO Od Mohanu k Dunaji 43
13.8.–17.8. ŠVÝCARSKO Za alpskými velikány Švýcarska 34
14.8.–17.8. ČR Krkonoše z české i polské strany 51
15.8.–17.8. SLOVENSKO Slovenská mozaika 46
16.8. RAKOUSKO Laxenburg a Neziderské jezero 45
18.8.–28.8. ISLAND Island a Vestmannaey Jar - ostrovy ohně a ledu 53
19.8.–24.8. ITÁLIE To nejkrásnější z jižní Itálie 22
19.8.–24.8. FRANCIE Paříž - zámky na Loiře 29
19.8.–24.8. BENELUX Lucemburskem a Belgií do země větrných mlýnů 33
19.8.–24.8. ŠVÝCARSKO Toulky jižním Švýcarskem 35
20.8.–1.9. TURECKO Istanbul a antické poklady Malé Asie - busem 18
21.8.–31.8. TURECKO Istanbul a antické poklady Malé Asie - letecky 18
22.8.–24.8. NĚMECKO Německý Legoland 43
22.8.–24.8. ČR Labské pískovce a Českosaské Švýcarsko 50
22.8.–29.8. VELKÁ BRITÁNIE Londýn a jihozápadní Anglie 36
23.8.–27.8. ITÁLIE Dolomity a jižní Tyrolsko 24
27.8.–31.8. FRANCIE Paříž a Versailles 28
27.8.–31.8. FRANCIE Paříž a Versailles + Eurodisneyland 29
27.8.–31.8. ŠVÝCARSKO Švýcarská mozaika 34
29.8.–31.8. ČR Jihozápadní Čechy s výletem do Bavorska 48
29.8.–8.9. FRANCIE Bretagne - kamenná krása Francie 31
29.8.–7.9. ITÁLIE Ostrov Elba - barevný klenot Toskánského souostroví 25

ZÁŘÍ
5.9.–7.9. ČR Krušné hory z české i německé strany 49
6.9. ČR Podyjí a Slavonice 52
7.9.–19.9. ŘECKO Za památkami antiky - busem 16
8.9.–18.9. ŘECKO Za památkami antiky - letecky 16
11.9.–21.9. ITÁLIE Památky UNESCO na jihu Itálie 27
11.9.–22.9. ITÁLIE Sicílie - s možností výletů na Maltu a Liparské ostrovy 26
12.9.–21.9. FRANCIE Azurové pobřeží s návštěvou Monte Carla 32
12.9.–14.9. ČR Krásy jižních Čech s výletem do Berchtesgadenu 48
17.9.–27.9. ŘECKO Řecká mozaika 17
18.9.–27.9. ŘECKO Mozaika antiky a současnosti 17
19.9.–21.9. ČR Perly jižních Čech 47
24.9.–28.9. ITÁLIE Pisa - Florencie - Bologna - Řím 22
24.9.–28.9. FRANCIE Paříž a Versailles 28
24.9.–28.9. FRANCIE Paříž a Versailles + Asterix park 29
25.9.–28.9. ČR Jižní Čechy a Solnohradsko 47
25.9.–28.9. RAKOUSKO Kouzlo Solnohradska 44
25.9.–4.10. ŘECKO Velký okruh Řeckem 17
26.9.–28.9. MAĎARSKO Budapešť a lázně Györ a Sárvár 44
26.9.–28.9. MAĎARSKO Maďarská inspirace - Eger, Tokaj, Budapešť 44
26.9.–28.9. ČR Západočeské lázně s výletem do Bavorska 49
26.9.–1.10. ITÁLIE Za gastronomií kraje Piemonte 24
27.9. RAKOUSKO Wachau - Melk 45
27.9. RAKOUSKO Císařská Vídeň 45
29.9.–12.10. TURECKO Velký okruh Tureckem - busem 19
30.9.–5.10. FRANCIE Paříž pro náročné 28

ŘÍJEN
1.10.–11.10. TURECKO Velký okruh Tureckem - letecky 19
3.10.–5.10. ČR Praha a památky středních Čech 47
9.10.–18.10. ŠPANĚLSKO Krásy jižní Andalusie - letecky 21
9.10.–19.10. ŠPANĚLSKO Krásy jižní Andalusie - busem 20
17.10.–19.10. MAĎARSKO Bükfürdö a Sárvár 44
19.10.–26.10. PORTUGALSKO Velký okruh Portugalskem 21
22.10.–28.10. USA New York - město, které nikdy nespí 53
22.10.–30.10. IZRAEL Izrael - rozšířený podzimní poznávací okruh 55
24.10.–27.10. ITÁLIE Benátky a severní Itálie 23
24.10.–27.10. MAĎARSKO Lázně východního Maďarska 44
24.10.–28.10. VELKÁ BRITÁNIE Prodloužený víkend v Londýně 36
25.10. RAKOUSKO Vídeň a Prátr 45
28.10. POLSKO Krakow a solné doly Wieliczka 41

LISTOPAD
11.11.–21.11. MYANMAR Myanmar - okruh Barmou 54
29.11. RAKOUSKO Advent v podhůří Alp 45

PROSINEC
2.12.–7.12. FRANCIE Paříž pro náročné 28
6.12. POLSKO Krakow a solné doly Wieliczka 41

Jednodenní adventní a předvánoční zájezdy 
do PRAHY, VÍDNĚ, SALZBURGU, DRÁŽĎAN, WROCLAWI, KRAKOVA apod. 

naleznete aktuálně na našich webových stránkách a nabídkových letácích.

Tati úsměv! Přece něco vydržíš.

Cestovní pojištění UNIQA

www.uniqa.cz

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenční služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

Pokud jste si vybrali některý ze zájezdů z nabídky naší CK, máte možnost si jej objednat 
některým z níže uvedených způsobů:

•  osobně v naší cestovní kanceláři v Přerově, kde Vám naši pracovníci pomohou s výběrem, 
podají podrobné informace k pobytu či zájezdu a sepíší s Vámi cestovní smlouvu nebo 
u kterékoliv smluvní cestovní agentury 

•  poštou / faxem / e-mailem můžete zaslat své požadavky a rezervace a my Vám obratem 
zašleme cestovní smlouvu poštou na Vaši adresu s následným potvrzením nebo budete 
kontaktování našimi pracovníky telefonicky pro upřesnění informací

•  přímo prostřednictvím našich stránek www.rialto.cz, kde naleznete formulář cestovní 
smlouvy a po vyplnění stisknete jen tlačítko Odeslat. O ostatní se postarají naši pracovníci 
a zašlou obratem potvrzený originál cestovní smlouvy poštou s informacemi k úhradě

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

RIALTO
KRATOCHVÍLOVA 11, 750 02 PŘEROV

tel.: 581 217 568, 581 217 844
fax: 581 217 844

e-mail: rialto@rialto.cz

www.rialto.cz

Rádi Vám poradíme s výběrem Vaší dovolené
a těšíme se na Vaši návštěvu

Vážení zákazníci, milí cestovatelé,

dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši dosavadní přízeň 
i za to, že pro výběr Vaší příští dovolené otevíráte opět 
katalog naší CK.
Již 23. rok k Vám přicházíme s nabídkou pobytů u moře 
a oblíbených kombinovaných pobytově poznávacích 
zájezdů, ale  především se širokým výběrem zájezdů 
poznávacích, na které se naše cestovní kancelář zaměřuje 
již od svého založení. Našich zkušeností  získaných během 
dlouhé doby naší působnosti se snažíme využívat 
k neustálému zkvalitňování našich služeb, z Vašich 
připomínek a námětů vycházíme při sestavování programů 
a nabídek, klademe velký důraz na přípravu o organizaci 
zájezdů, na kterých se podílí celý tým našich zkušených 
pracovníků a průvodců.

Naším zaměřením je hlavně poznávání evropských 
destinací, ale nezapomínáme ani na toulavé boty těch, 
kterým je Evropa už malá.
Věříme, že naše nabídka zájezdů na rok 2014 je sestavena 
tak, aby si z ní mohl vybrat každý milovník cestování dle 
svých možností – od krátkodobých zájezdů až po náročné 
poznávací okruhy, nezapomínáme ani na příznivce turistiky, 
rodiny s dětmi, organizujeme řadu zajímavých jednodenních 
zájezdů…

Budeme potěšeni, když Vás naše nabídka zaujme a inspiruje 
k výběru Vaší dovolené. 23 let existence naší CK můžeme 
označit za úspěšnou zejména díky Vám, našim klientům 
a tato skutečnost nás zavazuje k tomu, abychom v našem 
úsilí nejen nepolevili, ale abychom dosáhli ještě 
kvalitnějších služeb k Vaší plné spokojenosti.
I přes negativní ekonomické vlivy a společenské dění kolem 
nás má cestování stále svůj neměnný význam, neboť 
vzpomínky a zážitky z cest jsou investicí, která svou hodnotu 
neztrácí.

Věříme, že naše nabídka zaujme jak naše věrné a stálé 
klienty, kteří s námi cestují již po několikáté, tak i ty, kteří se 
rozhodnou s námi vycestovat poprvé. A ujišťujeme Vás, že 
naší snahou bude, aby jste všichni prožili příjemnou 
dovolenou a vrátili se domů obohaceni o spoustu nových 
zážitků.

Na setkání s Vámi v roce 2014 se těší pracovníci CK RIALTO
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      REZERVACE A OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU

NAVšTiVTE NÁS V NAšÍ KANCELÁŘi 
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ
RIALTO

KRATOCHVÍLOVA 11, 750 02 PŘEROV

tel.: 581 217 568, 581 217 844
fax: 581 217 844
rialto@rialto.cz




