
do svých rukou dostáváte jubilejní 25. katalog cestovní kanceláře 
ČEBUS. Nebudu lhát, když napíšu, že mě to naplňuje určitou hrdostí. 
Hrdostí nad tím, že jsme na našem trhu uspěli, i nad tím, kolika tisícům 
klientů jsme za to čtvrtstoletí mohli splnit jejich cestovatelské sny. Rád 
bych proto poděkoval všem, kteří nám dali svou důvěru v kvalitu našich 

služeb. Také bych chtěl poděkovat nejen svým současným spolupracovníkům za jejich 
skvělou práci, ale i všem jejich předchůdcům, kteří ČEBUS na počátku 90. let minulého 
století založili a úspěšně rozvinuli jeho podnikatelskou cestu.

Pětadvacet let je za námi a upřímně věřím, že přinejmenším stejný počet i před námi. 
Nový katalog opět obsahuje vše, na co jste si u nás zvykli, co jste si oblíbili a kam stále 
jezdíte. Přibyla však řada turistických výletů do Rakouska a na Slovensko. Rozšířili jsme 
i nabídku jednodenních cest po Čechách, Moravě a Slezsku. 

Co se týče čím dál oblíbenějších exotických cest, v naší nabídce dostávají čím dál větší 
prioritu bezpečné destinace na Dálném východě a v Latinské Americe.

Jsme cestovní kanceláří, která se jako jedna z prvních začala zaměřovat na tematické 
poznávací zájezdy. Nejoblíbenějšími jsou ty s vinařskou tematikou, s nimiž jsme začali 
už v roce 1993. I zde přináší letošní katalog řadu novinek – ta nejočekávanější směřuje 
na Sicílii a v nabídce je po letech opět i proslulá španělská vinařská oblast Rioja.

Ve druhé tematické oblasti, tedy v cestách do světa za operou, baletem i muzikálem, 
sázíme na prověřenou klasiku. Proto i letos s námi můžete odjet do Metropolitní opery 
v New Yorku, do Mariinského divadla v Petrohradě nebo Semperovy opery v Drážďa-
nech. Nově i do Velkého divadla v Moskvě a po létech znovu do slavného Gran Teatro 
la Fenice v Benátkách.

Věřím, že vás náš nový katalog potěší i uspokojí současně a že zůstanete i nadále našimi 
stálými klienty. Ty, kteří drží naši nabídku ve svých rukou poprvé, bych pak chtěl přivítat 
do klubu cestovatelů s CK Čebus.

     Mgr. Miroslav Polák
     ředitel CK ČEBUS Brno 
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nová nástupní místa
U vybraných zájezdů jsme rozšířili nabídku nástupních míst, abychom 
uspokojili ze jména klienty ze severní a východní Moravy. Pro větší 
přehlednost jsou tato místa uvedena vždy u konkrétního zájezdu:

– Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín za příplatek 400 Kč*

– Hranice, Přerov, Zlín a Kroměříž za příplatek 350 Kč*

– Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí (dálnice), Jihlava  
 (dálnice), Praha, Plzeň zdarma*

Transfery k leteckým zájezdům z Brna:

– Praha, letiště Václava Havla – 500 Kč jedním směrem

– Vídeň, letiště Wien Schwechat – 450 Kč jedním směrem

– Bratislava, letiště M. R. Štefánika – 400 Kč jedním směrem
                          * pokud není uvedeno jinak



7 důvodů, proč cestovat s CK ČEBUS

Dobrý poměr ceny a kvality služeb
Snažíme se, aby základní cena zájezdu již obsahovala co nejvíce služeb bez dalších příplatků. Pokud 
není uvedeno jinak, obsahuje tato cena standardně ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním  
p říslušenstvím a minimálně snídani. Do ceny zájezdu není zahrnuto pojištění pro cesty a pobyt, které  
je velmi důležité a zároveň individuální, a proto vám naši referenti pomohou poskládat z nabídky  
produktů pojišťovny Kooperativa, a. s. ideální balíček pojištění přesně podle vašich představ. 

Poznávejte Evropu odpočinutí a vyspaní
Chceme, abyste se s námi cítili pohodlně a bezpečně, a proto se snažíme trasy a programy našich  
zájezdů rok co rok vylepšovat. V letošní nabídce už najdete u naprosté většiny autokarových zájezdů 
denní přejezd na cestě tam, eventuálně nocleh na cestě. Vaše první dojmy z Paříže, Londýna či Říma  
budou mnohem příjemnější. Vyzkoušejte to.

Transfery k leteckým zájezdům aneb Dopravu na letiště nechte na nás
CK ČEBUS využívá pro organizování leteckých poznávacích zájezdů letiště v Bratislavě, ve Vídni  
a v Praze. Nespornou výhodou je, že ke každému odletu a příletu letadla zajišťujeme za poplatek  
transfer autokarem nebo letecký přípoj z Brna a ihned po příletu zpět do Brna. Odpadne Vám tak  
s tarost, jak se dostat na letiště, zejména když letadlo odlétá časně ráno a vrací se pozdě večer. A utokar 
navíc čeká na skupin u i v případě jakkoliv velkého zpoždění letadla.

Cestujete sami a zdá se Vám příplatek za jedno lůžkový pokoj příliš vysoký?
Pokud budete při podpisu cestovní smlouvy souhlasit s doobsazením, to znamená, že Vám najdeme 
další osobu, která s Vámi bude ubytovaná ve dvoulůžkovém pokoji, nemusíte platit příplatek  
na jednolůžkový pokoj. Pokud nikoho takového nenajdeme, dostanete jednolůžkový pokoj na náklady  
CK ČEBUS. Příplatek za jednolůžkový pokoj se samozřejmě připočítává k ceně zájezdu jen v případě,  
že jej budete požadovat.

Domluvte si s námi kalendář splátek!
Velice nám záleží na tom, aby kontakt s každým klientem byl individuální a přátelský. Zejména  
u dražších zájezdů do vzdálenějších destinací nemáme žádná přísná pravidla platby. Letecké zájezdy 
musí být sice plně uhrazeny měsíc před odletem, ale výši a počet jednotlivých záloh si můžete určit  
Vy podle svých finančních potřeb.

Průvodci našich zájezdů
U poznávacích zájezdů je průvodce velmi důležitý. Spolupracujeme s velmi zkušenými a léty  
prověřenými profesionály ve svém oboru. CK ČEBUS si také sama vyhledává a vychovává nové talent y 
pro tuto mnohdy náročnou práci – spoluorganizujeme v Brně kurzy průvodců cestovního ruchu.  
Máte-li zájem o tuto práci, přijďte se k nám zeptat na další podrobnosti.

Zájezdy šité na míru pro skupiny a firemní kolektivy
Cestujete rádi ve větší skupině s velkou partou přátel nebo kolegů ze zaměstnání? Právě pro vás jsme 
schopní připravit zájezd šitý na míru podle vašich požadavků a finančních představ. Jako inspirace  
poslouží tento katalog, ale samozřejmě vám pomůžeme poskládat váš ideální program, zajistíme  
vhodný typ ubytování a dopravy. Nedělejte si starosti s tím, že vás je méně a nenaplníte celý autokar, 
pomůžeme vám zájezd doplnit dalšími klienty, aby cena byla co nejzajímavější.

www.cebus.cz | info@cebus.cz
Běhounská 19, 656 34 Brno | pondělí až pátek 9.00 – 17.30
telefon | 542 217 898 | 542 210 046 | 542 215 145 | fax | 542 216 185 

Všechny vícedenní zájezdy naší cestovní kanceláře jsou pojištěny dle zákona č. 159/1999 Sb. 
Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a pobytech jsou součástí cestovní smlouvy. 

Design a realizace katalogu | Gorgona Books, s. r. o. | gorgona@gorgona.eu 

V katalogu byly použity snímky oficiálně poskytnuté organizacemi Agjencia Kombëtare e Turizmit e Shqipërisë, Bali Tourism Board, Deutsche Zentrale für Tourismus, 
Hrvatska turistička zajednica, Consejo De Promoción Turística De México, Costa Rica Tourism Board, Eesti Turismifirmade Liit, China National Tourist Office, Japan Nati-
onal Tourism Organization, Jordan Tourism Board, L'Agence de Développement Touristique France, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, London & Partners, 
Office National Marocain du Tourisme, Official Tourism Board in Dubai, Oficina de Turisme de Catalunya, Österreich Werbung, Ministry of Tourism India, Ministry of 
Tourism Israel, Nacionalnoje ahentstvo po turizmu Belarus, Rio de Janeiro Turismo, Singapore Tourism Board, Sri Lanka Tourism Head Office, South African Tourism, 
TheBrandUSA.com, Tổng cục du lịch Việt Nam, Tourism Authority Thailand, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, Turismo de Portugal, VisitScotland a dalšími. 



8 % do 31. ledna 
5 % do 29. února 
3 % do 31. března

10 % do 31. ledna 
7 % do 29. února 
5 % do 31. března

4 % do 31. ledna

Podmínkou je složení nejméně 50% 
zálohy. Sleva platí pro autobusové 
zájezdy a nevztahuje se na jedno-
denní a letecké zájezdy. Maximální 
výše slevy je 1000 Kč.

Granadský sultanát je dobyt a mla dičká 
Maurka prchá z učení u staletého nekro-
manta. Ovládá černou magii a netají se 
lesbickými sklony. V renesanční Evropě 
jsou přitom lidé upalováni za méně.

Píše se rok 1364. Evropu sužuje mor, 
hereze a bratři Grossbartové. Zbožní 
vykradači hrobů potkávají šílené kněze, 
vilné čarodějnice i morové dé mony. 
Naživu však nenechají nikoho.

Americký mistr bizarní historické fan-
tastiky. S bezbřehou imaginací a humor-
nou nadsázkou předkládá vlastní verze 
dochovaných historických příběhů.

Hlavní hrdinové jeho pikareskních děl 
bývají vyčleněni ze společnosti a bojují 
s nedobrovolným údělem. Bullingtonovy 
knihy jsou kromě reálného dějinného zá-
kladu okořeněny špetkou satiry a černého 
humoru. Ale pozor! Jeho noir romány jsou 
tak šokující a groteskní, že se budete smát, 
bát a červenat zároveň. 

Sleva pro klienty, kteří se alespoň tři-
krát zúčastnili některého z našich více-
denních zájezdů. Podmínkou je složení 
nejméně 30% zálohy. Sleva platí pro 
autobusové zájezdy a nevztahuje se 
na jednodenní a letecké zájezdy.  
Maximální výše slevy je 1000 Kč.

Sleva pro klienty, kteří se alespoň 
dvakrát zúčastnili některého z našich 
vícedenních zájezdů. Podmínkou je 
složení nejméně 30% z álohy. Sleva 
platí pro letecké zájezdy a ne vztahuje 
se na jednodenní a autobusové zá-
jezdy. Maximální výše slevy je 500 Kč.

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ!

NA CESTY S HISTORICKÝM ROMÁNEM...

Tyto a další fantastické knihy nakladatelství Gorgona  
exkluzivně v naší cestovní kanceláři za nakladatelské ceny!

SLEVA
při včasné rezervaci 

NEPŘEHLÉDNĚ TE NAŠI  ŠIROKOU NABÍDKU SLE V

BESTSELLERY JESSEHO BULLINGTONA U NÁS Z A EXKLUZIVNÍ CENU!

SLEVA
pro stálé klienty

SLEVA
na letecké zájezdy



politické změny, válka, stávky a podobně). Dále CK může odstoupit 
od smlouvy, když zákazník neplní své finanční závazky k CK podle 
těchto podmínek.
2. Stornovací podmínky
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit před zahájením zájezdu 
osobně nebo písemným oznámením. Není-li důvodem odstoupení 
porušení povinností ze strany CK anebo změna smlouvy ze strany 
CK, je zákazník povinen zaplatit odstupné (storno) v následující výši:

• u akcí, jejichž cena nepřevyšuje částku 500 Kč na osobu, je storno 
poplatek ve výši 30 % ceny, nejméně však 100 Kč za osobu, do 8 
dnů před odjezdem zájezdu nebo nástupem na pobyt (při stornu 
ve lhůtě do 7 dnů je storno poplatek ve výši 100 % ceny akce);

• základní stornovací poplatek u  zájezdů a  pobytů, jejichž cena 
převyšuje částku 500 Kč na osobu, činí 10 %, nejméně však částku 
350 Kč za osobu, a to jen v případech, když ke stornování dojde ve 
lhůtě do 61 dnů před odjezdem zájezdu nebo pobytu;

• u  zájezdů nebo pobytů, jejichž cena převyšuje 20 000 Kč na 
osobu, činí základní stornovací poplatek skutečně vzniklé nák-
lady, minimálně však 2000 Kč za osobu v době do 90 dní před 
odjezdem;

• skutečně vzniklé náklady CK, nejméně však 50 % z ceny akce, 
když dojde ke stornu v  době od 60 do 20 dní před odjezdem 
zájezdu nebo nástupem na pobyt. U zájezdů s cenou nad 20 000 
Kč se tato lhůta prodlužuje na rozsah od 89 do 20 dní;

• skutečně vzniklé náklady CK, nejméně však 80 % z ceny akce, 
když dojde ke stornu v  době od 19 do 8 dní před odjezdem 
zájezdu nebo nástupem na pobyt; 

• v  době od 7 dnů a  kratší a  v  případě nenastoupení na akci je 
stornovací poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu či pobytu. Při 
určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného 
počtu dnů nezapočítává den, kdy došlo ke stornování zájezdu ani 
den odjezdu zájezdu. V případě změny rezervace, jíž je myšlena 
změna jména cestujícího nebo změna termínu zájezdu, zaplatí 
účastník zájezdu paušální poplatek 150 Kč na osobu. Pokud 
skutečně vynaložené náklady, ke kterým došlo změnou rez-
ervace budou vyšší než 150 Kč na osobu, je zákazník povinen 
uhradit tento rozdíl. U  leteckých zájezdů je k  částce účtován 
i  manipulační poplatek dle podmínek letecké společnosti 
a eventuálně další náklady spojené se změnou;

• Zákazník má také v  souladu s  § 2532 Občanského zákoníku  
právo postoupit svou smlouvu třetí osobě, pokud tato splňuje 
podmínky účasti na zájezdu

3. Povinné pojištění CK proti úpadku
CK je povinna mít po celou dobu své činnosti uzavřené povinné 
smluvní pojištění podle příslušných ustanovení zákona 214/2006 
Sb. pro případ svého úpadku. CK  je povinna předat zákazníkovi 
současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující ná-
zev pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné 
události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s  potvrzením 
o úhradě ceny zájezdu. Na jednodenní akce se toto pojištění ze zá-
kona nevztahuje!

4. Cestovní pojištění
S ohledem na skutečnost, že stále větší počet klientů má uzavřené 
individuální pojištění, stává se cestovní pojištění účastníků akcí 
včetně pojištění léčebných výloh a pojištění pro případ storna stále 
více fakultativní (dobrovolnou) záležitostí, je tedy zajišťováno jen na 
výslovné přání klienta. U CK není nikdy zahrnuto toto pojištění v ceně 
zájezdů! Fakultativní cestovní pojištění je sdružené pojištění účast-
níků hromadných zájezdů, které za účastníky příslušné akce sjed-
nává CK se společností Kooperativa pojišťovna, a. s. CK seznámí s po-
jistnými podmínkami, rozsahem a výší pojistného krytí. Z provoz-
ních důvodů je možné pojištění sjednat při sepsání cestovní smlouvy, 
nejpozději však 48 hodin (kromě pojištění pro případ storna) před 
odjezdem/odletem zájezdu. U zemí mimo Evropskou unii v Evropě 
a  do všech mimoevropských států si CK vyhrazuje právo odmít-
nout zařadit do skupiny klienta, který nebude mít řádně uzavřené 
výše uvedené pojištění. CK kromě svého produktu nabízí svým kli-
entům i produkty některých tuzemských i zahraničních touroperá-
torů. Tito většinou pojišťují klienty přímo. Povinností CK je sezná-

1. Smlouva na zájezd nebo pobyt 
(potvrzení zájezdu dle § 2525 občanského zákoníku)
Zákazníci si místa v zájezdu nebo pobytu rezervují osobně, písemně, 
faxem, prostřednictvím internetu, případně i telefo nicky v CK. Zá-
vazná účast na zájezdech nebo na pobytech se potvrzuje uzavře-
ním smlouvy podle ustanovení § 2521 občanského zákoníku. Nedíl-
nou součástí smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky. Smlouvou se 
CK zavazuje zákazníkovi poskytnout zájezd a zákazník se zavazuje 
zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva vždy obsahuje označení účast-
níků včetně jména (obchodního jména), bydliště nebo sídla, data na-
rození nebo identifikačního čísla, vy mezení zájezdu, zejména ter-
mín akce a rozsah poskytovaných služeb cestovního ruchu zahrnu-
tých do ceny zájezdu, pokud neodkáže na číslo zájezdu v katalogu 
zpřístupněném zákazníkovi, cenu zájezdu včetně výše záloh. V sou-
ladu se zněním § 2525 Občanského záko níku plní  smlouva vysta-
vená CK ČEBUS  i funkci „potvrzení zájezdu“ (viz znění druhého od-
stavce). Smlouvu lze měnit jen pí semnými dodatky. Zákazník je po-
vinen při uzavření smlouvy složit zálohu ve výši nejméně 50 % z ceny 
zájezdu,není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha zaplacena v hoto-
vosti nebo zaslána na účet CK převodním příkazem, složenkou nebo 
jinou formou bezhotovostního styku v den uzavření smlouvy, platí, 
že smlou va zaniká, jestliže záloha nebude připsána na účet CK do 
7 dnů od uzavření smlouvy. V případě zániku smlouvy je CK opráv-
něna prodat zájezd jinému zákazníkovi. Doplatek ceny zájezdu zá-
kazník musí zaplatit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu, 
není-li dohodnuto jinak. Bude-li CK nucena z objektivních důvodů 
před zahá jením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může zákazní-
kovi navrhnout změnu smlouvy. Pokud do 5 dnů od doručení návrhu 
zákazník práva odstoupit nevyužije, platí, že se změnou smlouvy 
souhlasí. Využitím práva mu vznikne nárok požadovat poskytnutí ji-
ného zájezdu nejméně ve srovnatelné kvalitě. Tento nárok má i v pří-
padě, že CK odstoupí od smlouvy z důvodů zrušení zájezdu. Nárok je 
nutné uplatnit do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. CK 
je oprávněna jednostranně změnit cenu zájezdu písemným oznáme-
ním zákazníkovi odeslaným nejpozději 21 dní před zahájením zá-
jezdu, jestliže dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohon-
ných hmot anebo ke zvýšení plateb spojených s dopravou zahrnu-
tých v ceně zájezdu anebo směnného kursu Kč použitého pro stano-
vení ceny zájezdu o více než 10 %. (§ 2530 Občanského zákoníku). 
Zá kazník CK má v souladu s § 2533 právo odstoupit od smlouvy vždy,  
bez jakýchkoliv poplatků pak v těchto případech: 

• pokud byl zájezd či pobyt posunut na odjezdu či délce trvání 
o více než 72 hodin; 

• v případě zvýšení dohodnuté ceny o více než 10 %;
• při závažné změně programu (za závažnou změnu se ne po važuje 

změna ubytování při zachování kategorie a třídy uby tovacího za-
řízení, stravovacího objektu, případně změna typu autokaru, po-
kud je ubytování, stravování, nebo doprava poskytnuta ve stejné 
kvalitě a CK nemohla tuto skutečnost ovlivnit, CK si vyhrazuje 
právo změny čísel sedadel při změně typu autokaru).

Zvýšení ceny nad 10 % je možné jen formou písemného dodatku ke 
smlouvě podepsaného oběma stranami.
V ceně zájezdů nejsou zahrnuté místní pobytové taxy, které některá 
letoviska i města začala nově vybírat. Taxy jsou obvykle stanovené 
obecní vyhláškou a inkasují je od klientů recepce hotelů a penziónů. 
Průvodci CK ČEBUS budou klientům všemožně nápomocni během to-
hoto inkasa na místě samém
CK je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální po-
čet účastníků zájezdu, zájezd zrušit a to na základě ustanovení, která 
ředitel CK ČEBUS v souladu s § 2528 Občanského zákoníku, odsta-
vec 1 stanovil (není-li v katalogu u příslušného zájezdu uve deno ji-
nak) obecně takto:

• alespoň 20 osob u zájezdů s leteckou dopravou s lhůtou ozná-
mení o zrušení do sedmi dnů před odletem.

• alespoň 30 osob u zájezdů s autokarovou dopravou s lhůtou ozná-
mení o zrušení do 7 dnů před odjezdem u vícedenních zájezdů 
a s lhůtou oznámení o zrušení do 3 dnů před odjezdem u jedno-
denních výjezdů.

CK může odstoupit od smlouvy, když se vyskytnou okolnosti, které 
nemůže vlastními silami ovlivnit a které nedovolují poskytnout do-
hodnuté služby (jde o projev tzv. vyšší moci např. živelné pohromy, 

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a pobytech zajišťovaných a organizovaných společností ČEBUS, cestovní 
kancelář, s. r. o., IČ 26222094, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37951

mit klienta s rozsahem pojištění a pokud není součástí akce, nabíd-
nout mu své pojištění.
5. Reklamace
Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně 
a včas, je povinností zákazníka ihned uplatnit svou reklamaci u prů-
vodce CK nebo obchodního zástupce. Průvodce, delegát či obchodní 
zástupce je povinen ihned na místě nedostatky řešit. Pokud není 
možné nedostatek na místě vyřešit nebo s řešením není klient spo-
kojen, je povinností průvodce nebo delegáta sepsat s klientem re-
klamační protokol, který oba podepíší. Klient musí své právo na re-
klamaci uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskuteč-
nil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, 
jinak právo zaniká. Reklamace se uplatňují zásadně písemnou for-
mou s přiložením dokladů o závadách. Ředitel CK je povinen rekla-
maci řešit a s výsledkem řešení seznámit klienta do 30 dnů od doru-
čení reklamace. Stejnou lhůtu má ředitel CK na vyřešení reklamač-
ních protokolů, které mu odevzdají průvodci (povinností průvodce 
je odevzdat reklamační protokol nejpozději do 3 dnů po návratu).

6. Obchodní zastoupení anebo zprostředkování služeb
cestovního ruchu
Kromě svých vlastních produktů (na které se vztahují tyto Všeo-
becné podmínky) nabízí CK svým klientům i produkty cestovního 
ruchu od jiných domácích i zahraničních touroperátorů. V těchto 
případech je jeho právní vztah definován podle Obchodního záko-
níku buď jako obchodního zástupce, nebo zprostředkovatele, a to 
buď s omezeným nebo dokonce nulovým ručením za závazky tře-
tích osob. V těch případech, kdy se přihláška na akci sepisuje na ji-
ných tiskopisech než CK, tedy na tiskopisu příslušného tourope-
rátora, neplatí tyto Všeobecné podmínky, ale podmínky organi-
zátora akce.

7. Různé
Všechny pokyny, které vydají v průběhu akce průvodci nebo jiní zá-
stupci CK, jsou pro klienty směrodatné a závazné. Na druhé straně 
však nikdo nemá právo nutit klienty – pokud se tak rozhodnou – aby 
se jimi řídili. Proto CK bere na vědomí, že když se klient nedostaví 
k odletu letadla anebo k odjezdu jiného dopravního prostředku, ne-
zúčastní se společného stravování či jiného společného programu, 
činí tak s vědomím, že tyto zaplacené a pro něho zajištěné služby 
propadnou bez nároku na jakoukoliv náhradu a  že si sám zajistí 
služby náhradní.
Zájezdy a ostatní akce z produkce cestovní kanceláře ČEBUS, s. r. o. 
mají (pokud není v programu výslovně uvedeno jinak) tato výchozí 
(odjezdová či odletová) místa:

• u autobusových zájezdů vždy město Brno;
• u akcí s  leteckou dopravou odletovou halu příslušného letiště, 

jehož název (nebo alternativy) musí být vždy uveden v cestovní 
smlouvě.

Jsou-li u zájezdů CK ČEBUS (i ostatních akcí této CK) klientům nabí-
zeny transfery (na letiště či do přístavů) či svozy z jiných míst ČR i SR, 
pak určení formy těchto transferů a svozů je výlučně v kompetenci CK 
ČEBUS – nesouhlas s formou těchto transferů a svozů nebude pova-
žován za akceptovatelný důvod ke stornování účasti na akci.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla 
nebo data narození uvedeného ve smlouvě zpracovávala CK v sou-
ladu se zákonem 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby 
jeho odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze 
zaměstnancům CK, a dále osobám, které jsou oprávněny služby 
CK nabízet a poskytovat. Dále prohlašuje, že je zmocněn a pod-
pisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona 
č. 101/2000 Sb. rovněž jménem všech osob uvedených na této 
smlouvě.

Mgr. Miroslav Polák
jednatel společnosti ČEBUS, cestovní kancelář, s. r. o.

Platnost od 1. 1. 2015

Vztah mezi zákazníky (jednotlivci, organizacemi včetně cestovních kanceláří a agentur) na jedné straně a ČEBUS, cestovní kancelář, s.r.o., (dále jen „CK“) na straně druhé se řídí usta-
novením zákona č. 214/2006 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012  Sb. a je dále upraven těmito Všeobecnými a záručními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“), které tvoří 
nedílnou součást každé smlouvy.



ko le pého sídla Ludvíka XIV. a  jeho zahrad. 
Přesun zpět do centra, zbytek od poledne lze 
věno vat náv štěvě muzeí, na pří klad Louvre 
s Mo nou Lisou, Mu sée d’Or say s francouz-
skými impresionisty nebo Muzeum moder-
ního umění v Centre Pompidou a další.
4. den: Po snídani přesun metrem do středu 
Paříže a  procházka v  okolí Opery – Place 
Ven dôme, Ná městí Svornosti, Louvre 
a podél Seiny ke ka ted rále Notre-Dame a na 
ostrov Cité, bulvár Saint Michel a La tinská 
čtvrť. Další pro cházka přes Les Hal les, čtvrtí 
Marais na Ná městí Bastilly.
5. den: Po snídani individuální volno. Poté 
transfer autokarem na letiště Charles de 
Gaulle a  odlet do Prahy/Vídně. Možnost 
transferu do Brna, příjezd na stanoviště Če-
busu k hotelu Grand. 

Vítězný oblouk

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince 
do Paříže a zpět, letištní taxy a pali vový 
příplatek 2 400 Kč (částka může podléhat 
změnám), trans fer autokarem do hotelu 
a zpět, 4x uby to vání v hotelu s příslušenstvím 
v Pa říži (dvoulůžkové po koje), 4x kontinen-
tální snídani, odborného průvodce, po jištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých 
památek, případné pobytové taxy, pojištění.
Fakultativně | večerní projížďka lodí po 
Seině 350 Kč, panorama tický okruh autoka-
rem s prů  vodcem (minimálně 3 hodiny) 
690 Kč. V případě zájmu zajistí prů vodce na 
místě společné večeře.
Doporučujeme komplexní po jiš tění (storna, 
lé čebných výloh a úrazové) za 29 Kč/den.  
Upozorňujeme na možnost využít transfer 
Brno–letiště–Brno (informace v CK). 
Cena le tenky | 6 500 Kč včetně le tištních 
poplatků.

Termíny | 5.–9. května | 2.–6. července | 24.–28. září | 27.–31. října
Cena | 12 990 Kč (včetně letištních tax) | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 800 Kč

FR ANCIE

1. den: Odlet z  Prahy/Vídně (bude upřes-
něno, pro zájemce mož nost společného 
transferu z Brna) do Pa říže, po příletu trans-
fer autokarem do hotelu. Přesun metrem, 
pěší okruh po Montmartru – ba zi lika Sa-
cré-Cœur, ná městí malířů du Tertre, kabaret 
Mou lin Rouge. Ubyto vání v hotelu.  
2. den: Po snídani procházka po nejslavnější 
ulici světa, třídě Champs Elysées k  Ví těz-
nému oblouku, Eiffelově věži s  možností 
vyjet výta hem na horu a  vy chutnat si vý-
hled na Paříž. Mar tova pole, Invali dovna 
s vo jenským muzeem a hrobkou císaře Na-
poleona. Navečer možnost společné roman-
tické pro jížďky lodí po Seině.
3. den: Po snídani možnost společného 
půldenního výletu příměstským vlakem 
s prů  vodcem do Versailles – prohlídka vel-

Paříž letecky | 5 dní/4 noci v hotelu v Paříži

Poznejte s námi jedno z nejúžas něj ších světových velkoměst, perlu na Seině – metropoli 
Paříž. Město, jehož sláva pře trvala do dnešních dnů a které nadále udává tón ne jen světové 
módě, ale i kultuře, umění, architektuře, gastronomii a politic kému dění. Če kají na Vás 
bohaté sbírky paříž ských muzeí a galerií, ty pické ka várny, re staurace, ne opa  ko vatelná 
at mo sféra úzkých uli ček plných krámků a bu  tiků i lesk ši ro kých bulvárů. Zájezd je po celou 
dobu doprovázen odborným českým průvodcem. Vy užijte maxi mální pohodlí společné 
dopravy na letiště a ihned po příletu zpět do Brna.

Eiffelova věž

Nôtre  Dame

Sacré-Cœur

Termíny | 4.–8. května | 8.–12. června | 2.–6. července | 17.–21. srpna | 24.–28. září | 26.–30. října
Cena | 6 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Paříž a Versailles | ubytování 3 noci v jednom hotelu

1. den: Odjezd z Brna v 5.15, z Prahy v 7.30, 
jízda přes SRN, krátká zastávka u katedrály 
v Remeši, příjezd na uby tování v oblasti Pa-
říže v pozdních večerních hodinách.
2. den: Po snídani odjezd do Paříže, pro-
hlídka města – Ná městí Bastilly, Náměstí 
Republiky, bulváry Montmartru se slav-
nými varietními lokály jako Moulin Rouge, 
Náměstí Pigalle, bazilika Sacré-Cœur, 

pro cházka po náměstí du Tertre, pl ném 
kavárniček a  malujících umělců. Po kra čo-
vání okružní jízdy –  Pa řížská o pera, bul-
váry Capucines a  Ma deleine se známým 
chrá mem v  řeckém stylu, Palais Bourbon, 
Place Ven   dôme –  os mi hranné ná městí se 
Slav kovským slou pem, vy tvořeným podle 
Tra já nova sloupu v Římě s vly sem z 1200 děl, 
ukořis tě ných Napoleonem v  bitvě u  Slav-
kova. Dále Náměstí Svornosti s egyptským 
obeliskem z Luxoru a nádhernými kaš nami, 
Ely sej ská pole, Vítězný oblouk, zastávka 
na Tro ca déru s  po hle dem na Mar tovo 
pole se slavnou Eiffellov kou – možnost 
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto ka-
rem, 3x ubytování se snídaní v oblasti Paříže 
ve dvou lůžkových pokojích (na požádání 
i třílůžkových s přistýlkou), služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | stravování mimo 3 sní-
daně, vstupy do objektů, komplexní pojištění 
(doporučujeme sjednat v naší CK nebo ve Vaší 
pojišťovně).
Sleva třetí osoba (přistýlka – omezený počet!) 
je 500 Kč. 
Ceny vstupů | Ver sailles 15 € (do 25 let 
zdarma), Eiffe lova věž III. patro 17 € (do 11 let 
10 €), Louvre 15 € (do 25 let zdarma), mu zeum 
d’Orsay 11 €, Pantheon 8,50 € (ceny z před-
chozí sezóny).
Fakultativně | projížďka lodí po Seině 350 Kč, 
v případě zájmu zajistí průvodce na místě 
společné večeře.

vyjet nahoru výtahem, nebo jít pěšky po 
scho dech. Odpo ledne zbytek okružní jízdy 
– bul vár a  věž Montparnasse, Lucem bur-
ské zahrady, Sorbonna, Pantheon posta-
vený k uctění pa mátky slavných Francouzů 
– s  hro bem Rousseauo vým, In  va li dovna 
(hrob Napoleona) – navečer volno či pro-
cházka s prů vodcem po středu města k Cen-
tre Pompi dou a  Forum des Halles, vy-
stavěnému na místě bý valé pa řížské tržnice, 
známé ze Zolových románů jako „břicho Pa-
říže“. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Versailles  – 
královské sídlo, pro slulé svým zámkem i za-
hradami. Možnost návštěvy in te  riérů za hr-
nujících kapli, recepční místnosti, po koje 
Ma dame de Pompadour a  Madame du 
B arry, stovky obrazů, portréty králů a slav-
ných dvořanů atd. Poté odjezd do centra Pa-
říže, kde buď volno nebo návštěva Louvru 
se svě toznámými sbírkami, z nichž vy nikají 
v edle Mony Lisy sochy Sedící písař, Venuše 

Velký oblouk, La Défense

Miloská, Niké Samothrácká, obrazy Tizi a-
novy, Raffaelovy, van Dycka, Rubense a dal-
ších. Po skončení návštěvy volno či spo lečná 
procházka s  průvodcem po ná břeží Seiny, 
prohlídka katedrály Notre-Dame, náv štěva 
Latinské čtvrti, spojená s  mož ností pose-
zení v po uliční kavár ničce, večer jízda osvět-
lenou Paříží, nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani pokračování v prohlídce 
Paříže, zahrnující moderní čtvrť La Défense, 
skládající se z více než 20 mra  ko drapů ne-
obyčejných tvarů a  barev, odtud odjezd 
do středu města, nejméně devítihodinové 
volno, v  němž průvodce nabídne možnost 
společné projížďky lodí po Seině a  poradí 
ve výběru dalších pamětihodností. Možnost 
prohlídky muzea Cluny – paláce z 15. století, 
v němž je nyní umístěna sbírka stře dověkého 
umění – s are álem římských lázní, prohlídka 
prostor slavné pařížské Ope ry, muzea Gré-
vin s voskovými figurínami, případně Inva-
lidovny – komplexu bu dov, dómu a kostela, 
vybudovaného v 17. století pro invalidní vo-
jáky. Nyní hostí v ná dvoří a paláci vojenské 
muzeum a v dómu jsou ulo ženy ostatky Na-
poleona Bonaparta a jeho příbuzných, Ro-
dinovo mu zeum, návštěva muzea d’Orsay 
v bu dově bývalého nádraží se sbír kou umění 
19. a  20. století na ploše 45 000  m2. Večer 
odjezd, noční jízda přes Německo s nej nut-
nějšími zdravotními zastávkami.
5. den: Překročení českých hranic v Rozva-
dově v ran ních hodinách, plá novaný příjezd 
do Prahy ve 12.00, do Brna pak kolem 15.00.

4. den: Snídaně, ráno zastávka u zříceniny 
hradu Chinon, pokračování k  návštěvě 
komplexu kláštera ve Fontevraud, kde 
je pohřbena řada královských osobností, 
kolem poledne pokračování k  návštěvě 
zámku Clermont, který vlastnil Louis de 
Funès – možnost prohlídky muzea slav-
ného herce, odpoledne přejezd k návštěvě 
města Nantes – pěší prohlídka centra města 
s palácem bretaňských vévodů, katedrálou 
Petra a Pavla, největší secesní kavárnou La 
Cigale, nábřeží Loiry – dům spisovatele 
Julese Verna, průkopníka science fiction, 
volno. Možnost návštěvy zábavního parku 
Les Grandes Machines – monumentální 

1. den: Ojezd v  časných ranních hodinách 
přes Německo do Francie, večer ubytování 
v oblasti Loiry, nocleh.
2. den: Snídaně, zastávka v městečku Blois 
s královským zámkem, dopoledne návštěva 
největšího zámku Františka I. Chambord, 
který je typický svými komínky a věžičkami,  
odpoledne odjezd kolem zámku Chaumont 
do městečka Amboise – zastávka, možnost 
návštěvy zámečku Le Clos-Lucé, místa po-
sledního pobytu Leonarda da Vinci, volno, 
večer návrat na nocleh.
3. den: Snídaně, dopoledne návštěva nej-
krásnějšího zámku Chenonceau na řece 
Cher, kolem poledne přejezd k  romantic-
kému vodnímu zámku Azay-le-Rideau 
na řece Indre, odpoledne příjezd k  areálu 
zámku Villandry s  unikátním parkem ze-
leninových záhonů, k večeru návštěva his-
torického centra města Tours s  kostelem 
sv. Martina, volno, večer návrat na nocleh.

Termíny | 25.–29. května | 24.–28. srpna
Cena | 7 950 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Zámky na Loiře s návštěvou zábavního parku Les Grandes Machines v Nantes
Blois • Chambord • Chaumont • Amboise • Chenonceau • Azay-le-Rideau • Villandry

Amboise

Chambord

Chenonceau

Opera
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stroje ze smyšlených světů Julese Verna, 
mechanického světa Leonarda da Vinciho 
a pohyblivých loutek a technické zázraky na 
Ostrově snů, v pozdních večerních hodinách 
odjezd do Německa a ČR. 
5. den: Příjezd do nástupních míst v odpo-
ledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu 
(pokoje s vlastním sociálním zařízením), 3x snídaně, průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění.

Chaumont

Termín | 3.–10. července
Cena | 10 990 Kč při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 10 390 Kč při ubytování ve třílůžkovém pokoji
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov 

Velký okruh Bretaní | Mont St. Michel • St. Malo • Carnac • Quimper • Concarneau

1. den: Odjezd z  Brna ve 4.30 přes Prahu, 
Rozvadov a  Německo do Francie. Průjezd 
Lotrinskem a  krajem Champagne, nocleh 
v okolí Paříže.
2. den: Ráno příjezd do Chartres, pro hlídka 
jedné z  nej cen nějších gotických ka  ted rál 
Notre-Dame s nádhernými vitrá že mi a so-
chař skou výzdobou. Zastávka ve Fou gères 
u mohutného středověkého hradu z 12. sto-
letí, exteriéry. Přejezd na ubytování.
3. den: Přejezd k perle Normandie – ro man-
tickému kláš ter nímu ostrovu Mont-Saint-
-Michel s  opat stvím (prohlídka kláštera). 
Průjezd typickým bretaňským městečkem 
Dol-de-Bretagne se zastavením u  men-
hiru de Champ-Dolent, jednoho z nej krás-
nějších v Bretani (9,5 m). Podél pobřeží do 
rybářského pří  stavu Cancale (chov ústřic, 
degustace 2 €). Zastávka v Saint Malo, bý-

va lém přístavu korzárů a  objevitelů No-
vého světa, pro cházka po hradbách starého 
města, kolem pláží s výhledem na ostrůvek 
s hrobem spisovatele Chateaubrianda. Pře-
jezd po hrázi přílivové elektrárny na řece 
Rance na jedno z nej po zo ruhodnějších míst 
bretaňského pobřeží Cap Fréhel – divoký 
mys s nádhernými výhledy na Smaragdo vé 
pobřeží, s vřesovišti, hnízdištěm racků a kor-
moránů. Podél malebných písečných pláží 
Le Val-André přejezd na nocleh v okolí Saint 
Brieuc.
4. den: Výjezd přes Paimpol (malý ry bář ský 
přístav s tradičními trhy) k dalším atraktiv-
ním místům se verní Bretaně – na Pobřeží 
růžového granitu. Průjezd lázněmi Perros-
-Guirec na ma lebné pobřeží v okolí malého 
rybářského přístavu Plou ma nach. Pro-
cházka kolem skal bizarních tvarů. Průjezd 
venkovem přes přírodní park Armorique 
s  prohlíd kou unikátních farních usedlostí 
z  16. a  17. století: Saint-Thégonnec, Gui-
milliau, Pley ben – kostel, hřbi tov, kal várie, 
kostnice a brána. Nocleh u Quim peru.
5. den: Ráno prohlídka Quimperu, města fa-
jánse s gotickou katedrálou sv. Corentina. 
Přes his to rické mě s tečko Locronan s rene-
sančními domy (zastávka) a kolem přístavu 
Douarnenez na nejzápadnější výběžek 
Francie – úchvatný skal natý mys Pointe du 
Raz. Dle času kou pání v zátoce Baie de Tré-
passés. Degustace bretaňských specialit  – 
cidre, destiláty, sušenky. Návrat na nocleh.
6. den: Prohlídka Concarneau, opevněného 
rybářského pří stavu ze 14. století. Carnac –
pro hlídka záhadných megali tic kých polí, 
kamenných men hirů a  dolmenů starých 
více než 3000 let. Krátké volno k procházce 
městečkem a  po pláži, možnost koupání. 

Bretaň – dcera oceánu, tajuplná země na pobřeží A tlantiku, opře dená starodávnými 
keltskými legendami, s bohatými li do  vými a náboženskými tradicemi vás okouzlí svým 
divo kým skalnatým pobřežím, mořským příbojem, drsnou i ro man tickou přírodou, 
farními dvory s kalváriemi, megali tic kými kameny, jemností vyšívaných krajek.

Navečer prohlídka staro bylého přístavního 
města Vannes. Nocleh.
7. den: Krajem bájného lesa Brocéliande, 
odpradávna spojo vaného s po věstmi o králi 
Artušovi a  čaroději Merlinovi, pro cházka 
svéráznou vesničkou Paimpont. Přejezd po 
trase Rennes–Troyes na ubytování s  krát-
kými zastávkami v  Sens (nejstarší gotická 
kated rála ve Francii) a  v  Troyes (půvabné 
historické městečko v  Cham pagne s  hráz-
děnými domy a gotickými kostely). Noc leh.
8. den: Přejezd do Německa přes Champ-
agne, Lotrinsko, ná vrat přes Prahu do Brna 
kolem 23.00.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 7 noclehů bez snídaní (6 x v hotelech 
typu Première Classe a Ibis Budget, 1x F1), 
průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | v stupné (max. 20 €), 
3 společné večeře cca 35 €, komplexní 
pojištění (možno sjednat v naší CK). 
Fakultativně | 7 hotelových snídaní 1370 Kč, 
příplatek za jednolůžkový pokoj 4890 Kč
Poznámka | podmínkou uskutečnění zájezdu 
je minimální počet 35 účastníků.

Cap Fréhel

Saint-Thégonnec
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Termíny | 17.–22. května | 23.–28. srpna  
Cena | 7 780 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 450 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov 

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
4 noc lehy se snídaní ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím v hotelu ** v oblasti Paříže, 
služby odborného průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění (lze sjed-
nat v CK), vstupné od 26 let: Louvre 15 €, zdarma 
do 25 let), Orsay 11 € (občané EU do 25 let zdar-
ma), Eiffelova věž výtah II. patro 11 €, III. patro 
17 € (12–24 let 10 € a 14,50 €), pěšky II. patro 7 € 
(12–24 let 4 €), zámek Versailles 15 € (občané EU 
do 26 let zdarma), za hrady Versailles 9 €, loď po 
Seině 350 Kč, 3 společné večeře (cca 45 €) – ceny 
z předchozí sezóny.

1. den: Odjezd z Brna v 5.15, nástup v Praze 
v  8.00, možnost nástupu na motorestech 
po trase na Rozvadov. Průjezd Německem 
do Remeše, prohlídka exteriérů koruno-
vační katedrály francouzských králů Notre-
-Dame. Ubytování a nocleh v oblasti Paříže.
2. den: Po snídani odjezd do centra Pa-
říže, orientační projížďka: podél nábřeží 
Seiny, katedrály Notre-Dame, Louvru, 
Tuillerij ských zahrad, přes Place de la 
Concorde a Champs-Elysées k Vítěznému 
oblouku. Odpoledne výstup na Eiffelovu 
věž, okružní jízda (Invalidovna, Vojenská 
akademie, čtvrť Montparnasse, Latinská 
čtvrť). Po fakultativní večeři prohlídka 
Montmartru s  průvodcem: kabaret Mou-
lin Rouge, bazilika Sacré-Cœur, náměstí 
malířů Place du Tertre a přilehlé malebné 
uličky. Pozdě večer návrat do hotelu.

3. den: Po snídani celodenní individuální 
volno v centru Příže k návštěvám muzeí, 
nákupům atd. nebo celodenní pobyt v pa-
řížském zábavním parku Disneyland nebo 
celodenní výlet s průvodcem na jihovýchod 
Paříže: renesanční zámek Fontainebleau 
(UNESCO) a poté barokní zámek Vaux-le-
-Vicomte s nádhernými zahradami. 
4. den: Ráno odjezd do Versailles. Indivi-
duální prohlídka královského zámku Lud-
víka XIV. a procházka světoznámými zahra-
dami. Návrat do Paříže kolem Buloňského 
lesa, průjezd po okružním bulváru moderní 
čtvrti La Défense, přejezd do luxusní čtvrti 
Opery – chrám Sainte Madeleine, Opera, 
náměstí Vendôme se Slavkovským slou-
pem a  hotelem Ritz. Návštěva Muzea 
parfumerie s  výkladem (možnost výhod-
ného nákupu originálních francouzských 
parfémů za tovární ceny). Individuální pro-
hlídka muzea d'Orsay s  unikátní sbírkou 
francouzských impresionistů. Fakultativní 
večeře. Návrat do hotelu.
5. den: Dopoledne individuální prohlídka 
muzea Louvre. Pěší okruh s  průvodcem 
(autobus má povinnou devítihodinovou 
pauzu) po nábřeží Seiny na ostrov La Cité, 
exteriéry Justičního paláce, Sainte Cha-
pelle a  Conciergerie, tradiční Květinový 
trh. Prohlídka katedrály Notre-Dame. Od-

Conciergerie

poledne volno. Fakultativní večeře a fakul-
tativní plavba lodí po Seině. Odjezd z Paříže 
po 22.00, noční přejezd do Německa.
6. den: Cesta přes Německo s bezpečnost-
ními a zdravotními zastávkami na motores-
tech. Návrat přes Prahu do Brna v odpoled-
ních hodinách.

1. den: Odjezd z ČR v časných ranních ho-
dinách přes SRN, nocleh ve Francii.
2. den: Po snídani cesta malebným údolím 
Seiny, zastávka v  Giverny – prohlídka za-

Termíny | 6.–12. června | 15.–21. srpna
Cena | 8 390 Kč při ubytování ve 1/2 pokoji
 | 7 490 Kč při ubytování ve 1/3 pokoji
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké 
Me ziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

Normandie a Bretaň s návštěvou Paříže Étretat

normanského krále Viléma Dobyva tele, 
zastávka u  hradu, kos tela sv. Petra a  muž-
ského kláštera. Poté pro hlídka malebného 
kláštera Mont-Saint-Michel, který je dru-
hým nej navštěvovanějším místem ve Francii. 
Procházka někdejším pirátským městečkem 
Saint-Malo, rodištěm námořního kapitána, 
cestovatele a  obje vitele Kanady (1534) Ja-
cquesa Cartiera, možnost kou pání na měst-
ských plážích. Nocleh.
5. den: Po snídani ná vštěva megalitických 
památek v Carnaku s mnoha menhiry, dol-
meny a mohylami. Poté zastávka na plážích 
poloostrova Quiberon, podle časových mož-
ností koupání. Přejezd do Le Mans, podve-
černí procházka historickým centrem města. 

Saint-Malo

hrady a domku, ve kterém strávil posledních 
43 let svého života impresionista Claude 
Monet. Další zastávka u Château Gaillard - 
zřícenina hradu krále Richarda Lvího Srdce, 
průjezd městečkem Les Andelys pod hra-
dem. Odpoledne projížďka přírodním par-
kem Parc naturel régional des Boucles de 
la Seine normande v meandrech kroutící se 
Seiny, návštěva starobylého opatství Jumiè-
ges. Dále historický Rouen – místo upálení 
Jo hanky z  Arku, Hodinová věž, ka tedrála 
Notre Dame. Přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani Étretat – pobřežní měs-
tečko se skalními branami vysokými 70 me-
trů. Přejezd moderního mostu Normandie 
přes řeku Seinu ne daleko přístavu Le Havre. 
Poté Bayeux – ko lébka vévodů z Normandie, 
návštěva muzea s proslulou sedmdesátimet-
rovou tapiserií z 11. století, známou jako ča-
loun z Bayeux. Americký hřbitov, návštěva 
míst spojených s  vyloděním u  Arroman-
ches-les-Bains s plážemi Gold Beach, kde 
se dochovaly trosky umělého přístavu z ope-
race Overlord (1944). Nocleh.
4. den: Po snídani Caen, oblíbené město 

Paříž a okolí| Remeš • Versailles • Fontainebleau • Vaux-le-Vicomte • Disneyland 
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Cena zahrnuje | 1x ubytování u Štras bur ku, 
2x ubytování u Colmaru, 3x snídani, dopravu 
luxusním au to karem, služ by prů vodce, 
pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy do muzeí a pa-
mátek, degustaci vína, komplexní pojištění.

Cena zahrnuje | pět noclehů ve dvou- nebo 
třílůžkových pokojích hotelů tu ris tické  
kategorie, dopravu luxusním autokarem, 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné pobytové taxy.
Příplatky | 5× snídaně 750 Kč na osobu, 
3× večeře 840 Kč na osobu, samostatný 
jednolůžkový pokoj na všech 5 nocí 3 500 Kč.

Termíny | 22.–26. června | 7.–11. září
Cena | 5 390 Kč (ubytování v 1/3 pokoji) | 5 990 Kč (ubytování v 1/2 pokoji)
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí ( dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov

Po kračování po slavné alsaské vinné stezce 
s  de gu stací v  jednom z  četných vinařství. 
Poté návštěva Obernai, malebného měs-
tečka v hradbách se středověkými hrázdě-
nými domy. Od po ledne návštěva do mi nanty 
kraje – majestátního hradu Haut-Kœnigs-
bourg (ně mecky Hochkönigsburg), poprvé 
zmiňovaného ve 12. století. Na ve čer pro-
cházka pe strobarevným středověkým měs-
tečkem Colmar a ubyto vání v jeho blízkosti.
3. den: Dokončení prohlídky Col maru 
s  mož  ností návštěvy muzea Unterlinden 
(Ukři žování od Mathiase Grünewalda). 
Ma  leb ná městečka Riquewihr a Ribeau villé 
a výjezd do po hoří Vogézy po horské sil nici 
Route des Crêtes s  jezery Lac Blanc a Lac 
Noir, průsmyk Col de la Schlucht (1139 m), 
vrcholy Grand Ballon (1424 m) a  Le Hoh-
neck (1362  m) – panorama tické vý hledy. 
Návrat na ubytování do Colmaru.
4. den: Prohlídka města Mylhúz a poté ná-
vštěva některého ze zdejších proslulých mu-
zeí – Collection Schlumpf – nej větší svě   tové 
muzeum automobilů s opravdu uni kát ními 
expo náty nebo Muzeum fran couz ských 

1. den: Odjezd z Brna v 5.00, z Prahy v 7.15, 
z  Plzně v  8.30. Průjezd Německem, kolem 
16.  hodiny příjezd do Štras burku – města 
evropských in sti tucí, pro  hlídka historického 
centra, katedrála z  rů žového gra nitu, Ro-
hanský palác, malebná čtvrť Petite France, 
na  ve čer možnost pro jížďky lodí historickým 
centrem a kolem moderních budov Ev rop-
ského parlamentu a  Rady Evropy. Ve čer 
ubytování u Štrasburku.
2. den: Prohlídka nejnavštěvovanějšího 
pout ního místa Al saska, kláštera na hoře 
Mont Sainte Odile s překrásným vý  hle dem. 

Pohádkové Alsasko | Štrasburk • Haut-Kœnigsbourg • Colmar • Mylhúzy

Štrasburk

Haut-Kœnigsbourg

Riquewihr

6. den: Po snídani zastávka v  Chartres – 
prohlídka známé francouz ské katedrály. Ko-
lem poledne příjezd do centra Paříže, indi-
viduální volno nebo prohlídka s průvodcem 
– katedrála Notre Dame, nádvoří Louvru, 
náměstí Concorde, možnost plavby lodí po 
Seině  a další. V pozdních večerních hodi-
nách odjezd zpět do ČR.
7. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Pont de Normandie

Alsasko – francouzský kraj s německým duchem. V malebných městečcích obehnaných 
středověkými hradbami uprostřed vinohradů se snoubí to nejlepší z tradice obou národů. 
M  ohutné královské hrady, rozsáhlé vinice rodící jiskrné víno, hluboké lesy na svazích Vogéz 
s krásnými vyhlídkami do kraje – Alsasko čeká na vás, až ho objevíte...

železnic mapující historii železniční do-
pravy od počátků do současnosti. Mož nost 
ná vštěvy Ecomusée – alsaského skan zenu 
s ukázkami tra dič ního života a ře me sel. Od-
poledne přejezd do Švý car ska a  pro   hlídka 
Basileje. Navečer odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy ráno, do Brna v do-
poledních hodinách.

Termín | 10.–19. září
Cena | 12 950 Kč (tří- a čtyřlůžkové apartmány) | 13 950 Kč (dvoulůžkové apartmány)
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Korsika | Krásy Napoleonova ostrova

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách přes 
Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno trajekt na Korsiku – připlutí do 
Bastie, přejezd vnitrozemím ostrova do uni-
verzitního města Corte připomínajícího „orlí 
hnízdo“ (dříve tajné hlavní město Korsiky) – 
zastávka, odpoledne pokračování přes měs-
tečko Vizzavona s úchvatným výhledem na 

Monte d'Oro (2  389  m), zastávka u  vodo-
pádů Anglais. Kaskády tvoří řetěz horských 
jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col 
de Vizzavona. Křišťálová voda v tůních, sou-
stava vodopádů a  výhled na Monte d'Oro 
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Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným au-
tokarem s WC, trajekty a výlety dle programu, 
7x ubytování v apartmánech pro 2-4 osoby 
(s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, 
WC, koupelna, balkon), průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné, povlečení, poby-
tovou taxu a závěrečný úklid (cca 25 €/osoba).

Termín | 4.–11. září | Cena | 9 990 Kč – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji |  
9 410 Kč – ubytování ve trojlůžkovém pokoji | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 980 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov

1. den: Odjezd z Brna v 5.15 přes Prahu a Ně-
mecko do Štras burku. Prohlídka historického 
centra s  gotickou ka tedrálou Notre-Dame, 
malebné čtvrti Petite France. Nocleh. 
2. den: Návštěva Magino tovy linie: kase-
maty Esch (exteriéry), muzeum Abri Hat ten, 
odpoledne prohlídka dělostřelecké tvrze 

Verdun

6. 6. 1944: Memoriál Pegasus Bridge v Ran-
ville, věnovaný 6. britské vzdušné výsadkové 
divizi, Muzeum Atlantického valu v ústí řeky 
Orne v Ouistreham, prů jezd podél pláží vy-
lodění: Sword, Juno a Gold Beach do Arro-
manches – Mu zeum vylodění s  maketami 
stavby a  užití umělých přístavů Mulberrys. 
Pobřežní dělostřelecká baterie v  Longues-
-sur-Mer, se zachovanými kanóny, je součástí 
Atlantického valu. Návrat do Caen, fakulta-
tivní večeře, nocleh.
6. den: Vy lo   ďo  vací pláž Omaha Beach 
a  a me rický vojenský hřbitov s  9 387 hroby 
v  Colleville, vojenské muzeum u  pláže 

Speciální tematický zájezd s odbor ným průvodcem pro milovníky vojenské historie po 
stopách dvou světových válek od Maginotovy linie přes Verdunské bojiště první světové 
války, vojenská muzea v Champagni k Atlantic kému valu a plážím spojenec kého vylodění 
v Normandii. V Paříži můžete navštívit největší vojenské muzeum na světě – Invalidovnu.

Francie válečná | Alsasko • Lotrinsko • Champagne • 
Normandie • Paříž • Maginotova linie • Verdun • Atlantický val

Schoe nen bourg. Nocleh ve Verdunu.
3. den: Prohlídka nejznámějšího bojiště pr-
v ní světové války u Verdunu, Mémorial de 
Verdun 1914–1918 (bohatá sbírka vozidel, 
těžkých zbraní a uniforem), kostnice Douau-
mont se hřbitovem, le  gendární bajonetový 
zákop, prohlídka největší tvrze na verdun-
ském bojišti Douaumont s  otočnou dě lo  - 
stře leckou věží. Nocleh u Remeše.
4. den: Ráno prohlídka korunovační kated-
rály Notre-Dame v Remeši a Muzea kapitu-
lace 7. 5. 1945. Přejezd do Normandie, ubyto-
vání u Caen. Fakultativní večeře, nocleh.
5. den: Prohlídka strategických míst invaze 

jsou odměnou návštěvníkům přicházejícím 
obdivovat toto jedinečné dílo přírody. Po-
kračování v cestě na ubytování, nocleh.
3. den: Volný den u moře, nocleh.
4. den: Ráno odjezd horskou cestou do 
střediska megalitických kultur – prehisto-
rické naleziště Filitosa, staré více než 8 000 
let. Archeologické práce zde započaly až 
po roce 1946 zásluhou majitele pozemku, 
rodiny Cesariů, kteří si uvědomili historický 
význam lokality. Místo bylo objeveno již 
v roce 1810, avšak až do roku 1946 bylo po-
važováno za výhodný zdroj stavebního ma-
teriálu. Dnes je přístupná většina památek 
a bylo zde zřízeno muzeum specializující se 
na megalitické památky ostrova. Odpoledne 
přejezd přes skalní městečko Sartène do 
nejjižnějšího přístavu Bonifacio, kde budete 
okouzleni bílými křídovými útesy zrcad lícími 
se v temné modři moře. Bonifacio bylo za-
loženo v  roce 833 a  bylo vybudováno ve 
výšce 60 až 80  m nad mořským zálivem. 
Okolo křídového masivu, na kterém 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, os-
trůvek s patronkou mořeplavců a rybářů, či 
pěší procházku nad útesy. Nejpůsobivějším 
zážitkem je ale projížďka výletní lodí podél 
bělostných útesů, odkud se naskýtá nejkrás-
nější pohled na toto unikátní město. Večer 
návrat na ubytování, nocleh
5. den: Volno, koupání, nocleh.
6. den: Celodenní výlet podél západního   
pobřeží – výjezd do horské vesničky Evisa, 
možnost pěší turistiky v soutěsce Spelunca. 
Soutěska nabízí úchvatné výhledy do hlubo-
kého kaňonu potoka, vytvářejícího v zátoči-
nách tajemné tůně a vodopády. Nenáročná 
turistická cesta je lemovaná strmými skal-
ními stěnami a na několika místech je přeru-
šena starými kamennými můstky přes údolí. 
Odpoledne pokračování v  cestě do Porta. 
Tento starý rybářský přístav uprostřed di-
vokých skal se může pochlubit jednou z nej-
barevnějších 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 jsou přírodní rezer-
vací pod záštitou UNESCO a jsou nejrozsáh-
lejší lokalitou tzv.  voštinového zvětrávání. 
Skály táhnoucí se v  mnoha vrstvách od 
moře až do výšky téměř 1200 m připomínají 
postavy zvířat a lidí. Večer návrat na nocleh.
7. den: Volno, koupání, nocleh.
8. den: Dopoledne výlet do hlavního města 
Korsiky Ajaccia. 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 sou-
časný název ostrova. Až do počátku 19. sto-
letí bylo bezvýznamným přístavem, na 
významu začalo nabývat až za vlády svého 
slavného rodáka Napoleona Bonaparta, je-
hož kult je na Korsice všudypřítomný. Čeká 
nás prohlídka staré části města s  rodným 
domem Napoleona, náměstími, radnicí a pří-
stavem, odpoledne návrat na ubytování, 
volno – koupání, nocleh.
9. den: Uvolnění apartmánů, odjezd do 
Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, 
večer trajekt do Itálie.
10. den: Příjezd pozdě večer.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 6 noclehů se snídaní v hotelu typu 
Première Classe a F1, průvodce CK a služby 
odborného průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, 5x fa-
kultativní večeře cca 50 €, plavbu lodí po Seině 
350 Kč (do 12 let 180 Kč), vstupné cca 80 €.
Podmínkou uskutečnění zájezdu je mini mální 
počet 35 účastníků.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, 5x ubytování v hotelu se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích, odborného 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, kom-
plexní pojištění včetně storna zájezdu.

Omaha Beach, ně mecká pobřežní baterie na 
Pointe du Hoc. Navštěva unikátního Muzea 
Airborne v  Sainte-Mère-Eg lise. Poslední 
zastávka na největším německém hřbitově 
v  Normandii v  La Cambe (21 222 padlých). 
Návrat na ubytování do Caen, fakultativní 
večeře, nocleh.
7. den: Brzy ráno odjezd do Paříže. Bez-
pečnostní pauza au tokaru 9 hodin. Prohlídka 

Invalidovny, největšího vojenského mu   zea 
světa s hrobkou Napoleona. Volný pro gram, 
dle zájmu „lady program“ a  společná pro-
cházka po vybrané pařížské čtvrti. Po fakul-
tativní večeři možnost plavby lodí po Seině, 
po 22.00 od jezd zpět do ČR. Noční přejezd 
Francií a Německem.
8. den: Návrat do Brna v pozdních odpoled-
ních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
busem, 1x ubytování v hotelu (dvoulůžkové 
pokoje), služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
celodenní vstupné do Disneylandu 1 250 Kč, 
plavba lodí po Seině 350 Kč, děti do 12 let 
180 Kč (ceny z předchozí sezóny).

Termíny | 3.–6. července | 18.–21. srpna
Cena | 4 490 Kč (ubytování v 1/2 pokoji) | 4 350 Kč (ubytování v 1/3 pokoji)
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Termín | 22.–28. srpna | Cena | 9 890 Kč 
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov 

Zábavná Paříž | Disneyland, nebo individuální program

Jižní Francie s návštěvou Barcelony a Lyonu

1. den: Odjezd z  Brna v  podvečerních ho-
dinách ze stanoviště CK Čebus naproti ho-
telu Grand. Noční průjezd Německem.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Paříže, 
krátká okružní jízda. Poté devítihodinové 
volno v centru – pěší program s průvodcem: 
návštěva Eiffelovy věže, možnost vyjet vý-
tahem až nahoru nebo jít pěšky do druhého 
patra. Nejlepším seznámením se s  Paříží 
je pro jížďka lodí po Seině. Procházka po 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho di-
nách, průjezd SRN do Francie se zdra vot ními 
zastávkami, uby to vání v oblasti Isère.
2. den: Po snídani Vienne: římský Au gustův 
a  Liviin chrám, zbytky antic kého divadla, 
katedrála sv. Mořice, ve které byl v roce 1312 
zrušen řád templářů. Odpoledne Montpellier, 
metropole kraje Languedoc-Roussil lon: nej-
starší lékařské učení v  Evropě z  roku 1220, 

Champs-Elysées k opeře. Možnost návštěvy 
Muzea voskových figurin Grévin. Osobní 
volno. Večer odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do pařížského 
Disneylandu – celodenní zábava. Lístek do 
Disneylandu je možno objednat předem 
za skupinovou cenu v  CK. Zájemci mohou  
po domluvě s  průvodcem zůstat celý den 
v Paříži. Večer odjezd zpět do ČR.
4. den: Návrat do Brna časně odpoledne. 

středověké centrum, náměstí Place de la 
Comédie, Vítězný oblouk, fakultativně Mu-
zeum Fabre s  jednou z  nej bohatších sbí rek 
krásných umění v Evropě. 
3. den: Po snídani prohlídka pohádkového 
hradu Car cas sonne. Odpoledne Nar bonne, 
domov katarů: mo nu men tální go tická ka ted-
rála sv. Justa a Pastora, Arci biskupský palác. 
Navečer Perpignan: Palác mallorských králů, 
katedrála sv. Jana Křtitele.
4. den: Barcelona: náměstí Plaça de Cata-
lunya, proslulá třída Rambla, Gotická čtvrť 
s katedrálou sv. Kříže a sv. Eulálie, Královský 
palác, kostel El Pi a Santa Marie del Mar, fa-
kul tativně Pi cas sovo muzeum, Güellův palác 
od Antoni Gaudího, Akvárium. Odpoledne 
vrch Montjuïc s  olym pij ským městečkem, 
Národním pa lá cem katalánského umění, 
fakultativně Muzeum Miró, vyjížďka la nov-
kou na pevnost, modelová španělská vesnice 
Poble Español, výstavní pavilon od Miese 
van der Rohe. 
5. den: Po snídani pokračování prohlídky 
katalánské metropole: Gaudího chrám Sa-
grada Familia. V  odpoledních hodinách 
návrat do Francie, prohlídka malebného 
Collioure: ko lébky fauvismu na břehu moře, 
střežené pevností markýze Vaubana, kostel 
Panny Marie Andělů, kaple sv. Vincenta, 

možnost koupání, ubytování v oblasti Gard.
6. den: Po snídani odjezd do Lyonu, gastro-
nomické metropole Francie. Starý Lyon – 
renesanční čtvrť zapsaná v UNESCO, proslulá 
traboules, průchody mezi domy. Bazilika 
Notre-Dame de Fourvière s  překrásným 
výhledem; římský Lyon – divadelní scény 
antického Lugduna, fakultativně Musée 
Gallo-Romain s  množstvím antických mo-
zaik. Nový Lyon – náměstí Place des Ter-
reaux, radnice, moderní opera architekta 
Jeana Nouvela, červené náměstí Belle-Cour. 
Možnost večeře v jedné z proslulých lyonských 
restaurací, tzv. bouchon. Fa kul ta tivně Musée 
des Beaux-Arts, Mu zeum bratří Lumièrů, 
Muzeum hedvábí, pří padně dělnická čtvrť 
La Croix Rousse. Noční přejezd do ČR. 
7. den: Odpoledne návrat do Brna.

Lyon

Carcassonne

Narbonne
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Pont du Gard

Termíny | 18.–24. července | 12.–18. září
Cena | 8 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov

Termíny | 24.–29. května | 1.–6. července | 23.–28. září | 25.–30. října
Cena | 8 290 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 800 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (D1)* | Jihlava (D1)* | Praha* | Plzeň*

Za sluncem a vůněmi francouzské Provence

1. den: Odjezd z Brna ze stanoviště Čebusu 
naproti hotelu Grand v časných ranních ho di-
nách, večer ubytování v oblasti Ženevy.
2. den: Po snídani zastávka v Annecy, oblí-
beném letovisku na břehu stejnojmenného 
jezera v centru Savojských Alp. Cesta úrod-
ným údolím řeky Isère do oblasti Provence. 
Orange, město vý znamných antických pa-
mátek (amfiteátr, triumfální oblouk). Odpo-
ledne prohlídka Avignonu, ně kdejšího sídla 

papežů, kde dodnes stojí mo numentální 
papežský palác, slavný most a další památky. 
Ubytování v hotelu v oblasti Provence.
3. den: Po snídani prohlídka Pont du Gard, 
světoznámého římského akva duktu. Poté 
pro  hlídka Nîmes, staré město, římský am fi-
teátr, Mai   son Carrée – nejlépe zachovaný an-
tický chrám ve Franci i, který Napoleonovi po-
slou žil jako vzor pro stavbu kostela Ma deleine 
v Paříži. Les Baux de Provence, zbytky stře-
do vě kého skalního městečka. Arles, stře do-
věké město spojené se jménem slavného ma-
líře Vincenta van Gogha. Ná vrat do hotelu.
4. den: Po snídani odjezd do Aix-en-Pro-
vence, prohlídka města, ve kterém se na ro  dil 
a většinu svého života strávil další slavný malíř 
Paul Cézanne. Cesta do oblasti im pozantního 
kaňonu řeky Ver don kolem pře krásného 
horského jezera Lac de Ste. Croix, poté prů-
jezd panoramatickou ces tou po úbočí kaňonu 
Verdon s  úchvatnými vy hlídkami. Navečer 
ubyto vání v oblasti Cannes.
5. den: Po snídani prohlídka elegantního 
města Nice, pře zdívaného „krá lovna fran-
couzské riviéry“, poté návštěva vý robny par-
fémů v Éze s možností výhodných nákupů. 
Od po ledne přejezd do Monaka – druhého 
nejmenšího státu na světě, kde bude po vinná 
devítihodinová bez pečnostní pře stávka. 
Prohlídka knížectví, katedrály, mož nost ná-

vštěvy oceá  nografického mu zea a akvá ria 
Jac quesa-Yvese Cousteaua, casino v  pro-
slulé čtvrti Monte Carlo, koupání a pobyt na 
městské pláži. Večer odjezd do ČR, noční jízda 
přes Itálii a Rakousko.
6. den: Příjezd do Brna v časných odpoled-
ních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 4x ubytování v hotelu se snídaní ve dvou-
lůžkových pokojích, odborného prů vodce, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | případné vstupy, kom-
plexní pojištění (možno sjednat v naší CK).
*) Cesta zpět z Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem za příplatek.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách, průjezd Rakouskem a Itálií, ubytování 
v Itálii nebo v oblasti Azurového pobřeží.
2. den: Po snídani přejezd do Nice, jednoho 
z  nejznámějších letovisek Francouzské ri-
viéry: Anglická promenáda, staré město 
s proslulým tržištěm na Cours Saleya, dům 
Henriho Matisse, náměstí Place Rossetti, 
katedrála Sainte Réparate, městký park Le 
Château s překrásným pohledem na Zátoku 
Andělů a starý přístav. Fakultativně Chagal-
lovo muzeum, Matissovo muzeum a římské 

památky ve čtvrti Cimiez, Muzeum moder-
ního umění, koupání na oblázkové pláži. 
Odpoledne prohlídka Antibes: Vaubanova 
pláž, na které se vylodil Napoleon po ná-
vratu z Elby, jachtařský přístav, Vaubanova 
pevnost Fort Carré, Château Grimaldi – bý-
valá rezidence monacké panovnické rodiny, 
později obydlí Pabla Picassa, dnes Musée 
Picasso. Možnost koupání na písčité pláži.
3. den: Po snídani přejezd do Grasse, svě-
tově proslulého hlavního města parfémů: 
prohlídka starého města, návštěva slavných 
výroben parfémů. Odpoledne prohlídka 
Cannes, proslaveného filmovým festivalem: 
Fes tivalový palác, chodník hvězd,  palmová 
promenáda la Croisette, stará čtvrť Le Su-
quet s krásným výhledem na přístav. Výlet 
lodí na souostroví Lérins: ostrov Saint Mar-
guerite s  eukalyptovými a  piniovými háji, 
Vaubanovou pevností, nebo Saint Honorat 

s opevněným cisterciáckým klášterem zalo-
ženým v 5. století. Možnost koupání.
4. den: Po snídani přejezd na proslulý po-
loostrov Saint-Tropez, zastávka ve vesničce 
Ramatuelle, ve které žil a  je pochován ne-
zapomenutelný herec Gérard Philippe. Do-
poledne prohlídka městečka Saint-Tropez: 
věhlasná četnická stanice Louise de Funèse, 
jachtový přístav, výstup k Vaubanově cita-
dele, dnes muzeum města. Plavba lodí do 
uměle vytvořeného lagunového městečka 
Port-Grimaud: procházka unikátním mís-
tem a koupání na písečných plážích.
5. den: Přejezd do přírodního parku Ca-

Azurové pobřeží s návštěvou přírodní rezervace Camargue a koupáním

Avignon

Nice

Marseille
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Termín | 8.–15. července | Cena | 11 990 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň
Nástupní místa za příplatek 300 Kč | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov

Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, 5x ubytování v hotelu se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích, odborného 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, kom-
plexní pojištění včetně storna zájezdu (možno 
sjednat v naší CK).

Od Biskajského zálivu k Pyrenejím
Jihozápadní Francie s návštěvou Baskicka a Andorry

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách. Průjezd Německem do Francie, 
ubytování v oblasti města Sens.
2. den: Po snídani přejezd do historického 
města Orléans na břehu řeky Loiry – pro-
hlídka starobylé katedrály Svatého Kříže. 
Další zastávka v  malebném Poitiers – ro-
mánský kostel Notre-Dame-la-Grande, 
budova Radnice. Odpoledne příjezd na 
pobřeží Atlantického oceánu u Biskajského 
zálivu, návštěva půvabného ostrova Île de 
Ré, spojeného s pevninou tříkilometrovým 
mostem – zastávka v Rivedoux-Plage u Re-
doute de Sablanceaux, pevnosti proslulého 
vojenského inženýra Vaubana, možnost 
koupaní na vyhlášených písečných plážích. 
Navečer prohlídka pevninské La Rochelle, 
starobylé bašty protestantismu, potrestané 
kardinálem Richelieuem – procházka Sta-
rým přístavem, střeženým Řetězovou věží 
a věží svatého Mikuláše, možnost návštěvy 
Akvária.
3. den: Po snídani lázeňské městečko 
Fouras, vyjížďka lodí k  Napo le o nově pev-
nosti Fort Boyard, proslavené na táčením 
televizní soutěže Klíče od pevnosti Boyard. 
Odpoledne přejezd do vinařské oblasti 
Bordeaux, návštěva Saint-Émilionu, kou-
zelného městečka uprostřed vinic, za-
psa ného na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO – Monolitický kostel a  románská 
kaple Nejsvětější Trojice, vystavěná 
na počest poutníka svatého Émiliona, 
který kdysi v  tamních skalách pobýval. 
Možnost degustace vín typu saint-émilion 
a  bordeaux. Navečer prohlídka města 
Bordeaux, správního centra kraje Akvitánie, 

střežícího ústí řeky Garonny – Esplanade 
des Quinconces s památníkem revolučních 
Girondistů, divadlo Grand Théâtre na 
náměstí Place de la Comédie, Burza, 
nábřeží Garonny, Most svatého Petra, čtvrť 
svatého Petra z  18. století, elegantní ulice 
svaté Kateřiny, katedrála svatého Ondřeje.
4. den: Ráno odjezd do oblasti Arca chon-
ského zálivu: výstup na stometrovou 
písečnou dunu Dune du Pilat. Průjezd ne-
konečným pásem borovicových lesů pouštní 
krajiny Les Landes do oblasti francouzského 
Baskicka – zastávka v přímořském letovisku 
Biarritz, oblíbené destinaci císařovny Ev-
že nie, manželky Napoleona III., možnost 
kou pání na písečných plážích. Odpoledne 
návštěva Bayonne, hlavního města fran-
couzské části Baskicka – prohlídka Velkého 
a  Malého Bayonne, oddělených řekami 
Adour a Nive, katedrála Panny Marie, mož-
nost návštěvy Baskického muzea nebo 
Muzea výtvarných umění. 
5. den: Po snídani procházka baskickou 
historií v malebném městečku Saint-Jean-
de-Luz – starobylé centrum ze 17. a  18. 
století, Dům Ludvíka XIV. a  Dům Infantky, 
ve kterých pobývali francouzský král 
a  španělská princezna před svou svatbou 
v roce 1660, možnost koupaní na městských 
písečných plážích. V  poledne průjezd 
Pyrenejemi do horské vesničky Saint-
Jean-Pied-de-Port u  španělských hranic, 
oblíbené zastávky středověkých poutníků 
na cestě do Santiaga de Compostella –  
typický fronton (hřiště) baskické národní 
hry pelota, kostel Notre-Dame-du-Bout-
du-Pont na břehu řeky Nive, dlážděná ulice 

rue de la Citadelle, Vaubanova pevnost 
a  opevnění ze 17. století. Večer návštěva 
poutního místa Lourdy, prohlídka areálu 
svatyň – Massabiellská jeskyně, ve které se 
dívce Bernadette Soubirous zjevila Panna 
Marie, bazilika Pany Marie růžencové, 
krypta s  ostatky Bernadette, pramen 
s léčivou vodou, rozlehlá podzemní bazilika 
svatého Pia X. pro 25 000 osob.

6. den: Po snídani odjezd do historií 
opředeného Foix – zastávka u hradu krále 
Jindřicha IV. Navarského. Jízda přes Pyre-
neje do Andorry, průjezd knížectvím, 
horská oblast Grandvaliry – největší ly žař-
ský areál Pyrenejí a  jižní Evropy (210  km 
sjezdovek). Vesnice Encamp (1300 m) – 
možnost vyjížďky jednou z  nejrychlejších 
lanovek v  Evropě Funicamp na vrchol 
Collada d'Enradort (2506 m) poblíž 
lyžařských středisek Grau Roig a  Pas-
de-la-Casa (součástí Grandvaliry), šesti-

margue v deltě řeky Rhôny, který je známý 
svými růžovými plameňáky, bílými ca-
margskými koňmi a černými býky. Zastávka 
ve vesničce Saintes-Maries-de-la-Mer, kde 
se každoročně koná věhlasná romská pouť 
– poutní kostel Svatých Marií, možnost 
koupání na krásných písečných plážích. Ná-
vštěva Aigues-Morte: citadela sv. Ludvíka. 
Odpoledne prohlídka Cassis: přímořské 

městečko, proslulé skalnatými zátokami 
calanques. Možnost vyjížďky lodí, koupání.
6. den: Po snídani prohlídka Marseille, dru-
hého největšího města a nejvýznamnějšího 
přístavu Francie a zároveň hlavního města 
Provence, které dalo jméno francouzské 
hymně Marseillaise: Starý přístav s  pev-
nostmi sv. Jana a Mikuláše (dnes moderní 
Muzeum evropských a středomořských civi-
lizací MUCÉM, prohlídka), katedrála Sainte-
-Marie-Majeure, historická čtvrť Le Panier, 
výjezd turistickým vláčkem k chrámu Panny 
Marie Strážné s  překrásným výhledem na 
město. Odpoledne výlet lodí na ostrov If 
s pevností, jejímž nejslavnějším vězněm byl 
Dumasův hrabě Monte Christo. Ve večer-
ních hodinách odjezd do ČR, noční přejezd 
Itálií a Rakouskem.
7. den: Odpoledne návrat do Brna.

Antibes

Camargue
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, 6x ubytování v hotelu se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích, odborného 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | případné vstupy, kom-
plexní pojištění (možno sjednat v naší CK).

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
průvodce, informační materiály, 3x nocleh ve 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
2x ubytování v hotelu (1/2 pokoje), průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
vstupné (cca 30 €), ochutnávku a večeři.
Fakultativně | příplatek 380 Kč za 2 snídaně, 
600 Kč za 1 večeři.

Termín | 9.–11. prosince
Cena | 5 490 Kč z Prahy | 5 890 Kč z Brna | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Me ziříčí ( dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Advent v Alsasku | Colmar • Riquewihr • Štrasburk

1. den: Transfer z Brna do Prahy v cca 4.00, 
odjezd z  Prahy v  6.00. Colmar, historické 
centrum Alsaska, čtvrť Malé Benátky 
s  hrázděnými domy ve slavnostním hávu, 
adventní trhy, víno a dobroty.
2. den: Zimní Alsaská vinná stezka: Kay-
ser sberg, procházka zimními vinohrady, 
Ribeauvillé nebo Riquewihr, Eguisheim, 
ochutnávka vína a sýrů münster u místního 

vinaře, vánoční atmosféra, možnost večeře.
3. den: Štrasburk (UNESCO), přezdívaný 
kři žovatka Evropy, katedrála Nôtre-Dame, 
adventní trhy ve čtvrti Petite France s hráz-
děnými domy nad řekou, fakultativně 
oběd, alsaská specialita choucroute nebo 
baeckeoffe, nejkrásnější adventní trhy ve 
Francii, návrat do Prahy před půlnocí, transfer 
do Brna, příjezd kolem jedné hodiny. 

druhu, možnost nákupu v bezcelní zóně.
7. den: Celodenní prohlídka „růžového 
města“ Toulouse – malebné historické 
centrum, monumentální náměstí Place du 
Capitole s  palácem Capitole de Toulouse 
(sídlo radnice, divadla a  archivu), svými 
rozměry unikátní románská bazilika 
svatého Sernina, gotický Jakobínský kostel  
s  ostatky filozofa Tomáše Akvinského, 
katedrála svatého Ondřeje, jedna 
z  nejstarších francouzských univerzit, 
ohromné vodní dílo Canal du Midi. V centru 
města možnost navštívit Augustiniánské 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách, průjezd SRN na ubytovaní v oblasti 
francouzského Briançonu. 
2. den: Po snídani odjezd do města Digne-
-les-Bains na 70. ročník levandulových slav-
ností – průvod alegorických vozů, hudební 
a kulturní vystoupení, stánky s výrobky z le-
vandule, medu a dalších provensál ských darů, 
ukázky parní destilace v desti lačních přístrojích 
nezbytné k  získávání esenciálních olejů po-
třebných k výrobě parfémů, kosmetiky, léčiv. 
Odpoledne odjezd do malebného Sisteronu – 
hrad provensálských hrabat ze 13. století, pře-
stavěný za Jindřicha IV. na pevnost, typicky 
provensálské uličky.
3. den: Po snídani průjezd oblastí Hornopro-
vensálských Alp do kouzelné krajiny levandu-
lových polí, zastávka v Sault – prohlídka mý-
dlárny La Savonnerie en Provence, návštěva 
obchodu Champelle s  možností zakoupit 

Termín | 30. července – 3. srpna | Cena | 6 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 850 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Bratislava

nejrůznější bio výrobky (společnost již devět 
let nepoužívá pesticidy ani umělá hnojiva 
a přispívá tak k ekologickému zemědělství), 
zastávka u  prodejního stánku Levandulové 
farmy. Kolem levandulových polí Saint-Chris-
tol do vesnice Simiane-la-Rotonde, která 
natolik uchvátila českého malíře Otakara 
Kubína, že si v ní ve 20. letech minulého sto-
letí zakoupil dům – prohlídka románské ro-
tundy, tvořící součást hradebního komplexu 
z  11. století. Kolem levandulových polí do 
kraje parku Lubéronu, přes Rustrel a Apt až 
do Coustellet – návštěva Muzea levandule 
v srdci pohoří Lubéron s možností dozvědět 
se o levanduli naprosto vše. Odjezd na nocleh 
v oblasti Francouzské riviéry.
4. den: Po snídani přejezd na poloostrov 
Saint-Tropez, vyhledávanou destinaci Azu-
rového pobřeží. Návštěva hvězdami milo-
vaného letoviska Saint-Tropez, možnost 

devítihodinového volna na individuální od-
počinek, procházky a koupání nebo prohlídka 
s průvodcem – proslulá četnická stanice, pro-
vensálský trh, malebná zákoutí, výstup k Ci-
tadele s  úchvatnými výhledy na pastelové 
městečko a zajímavou expozicí o dějinách pů-
vodní rybářské vesnice, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, přístav posetý luxusními jach-
tami, rozchod na nábřeží. Odpoledne mož-
nost projížďky lodí do nedalekého Port-Gri-
maud – unikátní uměle vytvořené lagunové 
městečko v blízkosti nekonečných písečných 
pláží vybízejících ke koupání a k vyzkoušení 
řady vodních sportů. Navečer odjezd do ČR.
5. den: Časně odpoledne příjezd do Brna.

Provoněná Provence | levandulové korzo a slavnosti v Digne-les-Bains a koupání v Saint-Tropez

Levandulová pole a přírodní scenérie, které inspirovaly mnohé umělce – to je Provence, 
nejkrásnější část Francie. Krajina olivovníků, vinné révy, vonící levandule, umění antiky 
a impresionismu. Slunce, barvy, vůně, architektura a dokonalá kuchyně – to jsou hlavní 
ingredience, ze kterých je namíchaná atmosféra Provence. Kamenné vesničky jsou doslova 
orlími hnízdy vysoko na skalách. Barevně pulzující farmářské trhy, kde od sezónního ovoce 
přes slaměné klobouky a tradiční provensálská mýdla na nás čeká ručně vyrobená čokoláda 
či levandulový med. Božské vůně Provence nás přesvědčí, že jsme se ocitli v největší parfumérii 
světa. Poznejte tuto oblast a navštivte známý festival levandulí v Digne-les-Bains.

kilo met rová trasa přes údolí Vallée des 
Cortals nabízí úchvatné výhledy na okolní 
Pyreneje. Odpoledne návštěva hlavního 
města Andorra la Vella, nejvýše polo žené 
evropské metropole – starobylé his to rické 
centrum, sídlo Generální rady (parlamentu), 
Casa de la Vall, původně vystavěné jako 
panské sídlo ve stylu katalánských horských 
pevností, kostel svatého Štěpána s  věží 
a  kaplí svatého Ondřeje z  12. století, 
náměstí Knížete Benllocha. Rozchod 
na hlavní obchodní tepně Avinguda de 
Meritxell s obchody a  restauracemi všeho 

muzeum, Muzeum Starého Toulouse, 
Muzeum lékařství. Fakultativně možnost 
navštívit Muzeum vesmíru Cité de l’Espace 
nebo Letecké muzeum Aérospatiale na 
předměstí. Noční přejezd do ČR.
8. den: Návrat ve večerních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
4x ubytování v hotelu*** (1/2 pokoje se 
snídaní), průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
vstupy.

Cena zahrnuje | letenku do Říma a zpět, 
letištní taxy a pali vový příplatek 2 400 Kč 
(částka může podléhat změnám), transfer au-
tokarem z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování 
v *** hotelu s pří slušenstvím v Římě, 4x kon ti-
nentální snídani, služby odborného průvodce, 
pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých 
památek, případné pobytové taxy, pojištění.
Upozorňujeme na možnost využít transfer 
Brno–letiště–Brno (informace v CK). 
Cena letenky | 6 500 Kč včetně le tištních tax.

1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy 
(bude upřesněno) s možností transferu z Brna 
na letiště. Transfer do hotelu v Římě, první se-
známení s italskou metropolí, nocleh.
2. den: Pěší okruh, pokračování prohlídky 
římských pamětihodností – Náměstí Re-
publiky, Dio kleciá novy lázně, Fon tána di 
Trevi, Španělské schody. Nocleh.
3. den: Po snídani poznávání antického 

Termíny | 18.–22. května | 2.–6. července | 24.–28. září (5 dnů a 4 noci)
Cena | 12 990 Kč včetně letištních tax | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 800 Kč

Koloseum

Forum Romanum

ITÁLIE
Řím a Vatikán letecky | 5 dnů/4 noci v hotelu v Římě

Vydejte se s námi ke kořenům evrop ské kutury, do třímilio nového Říma. Italská metropole 
na řece Tibeře při ta huje každoročně statisíce ná vštěv níků, kteří při jíždějí obdivovat památky 
staré více než 2 000 let, prohlédnout si umě lecké poklady zdejších mu zeí a ochutnat specia-
lity italské kuchyně. Nejmenší stát světa Vatikán, centrum římsko katolické církve, nav štěvují 
poutníci z celého světa. Po znejte na vlastní oči Kolo seum, Forum Ro ma num, Pantheon 
či chrám sv. P etra. Zájezd je po celou dobu dopro vázen odbor ným českým průvodcem.

Říma – slavná aréna Koloseum, jedinečné 
Forum Romanum a  legendární  pa horek 
Palatin, na němž byl podle pověsti založen 
Řím, císařská fóra, Pan theon. Dále pro-
hlídka Piazza Venezia s pa mát ní kem krále 
Vik tora Emanuela a  uliček středo vě kého 
Říma kolem Piazza Navona, nábřeží řeky 
Tibery s možností posezení v některé z čet-
ných stylových kavárniček nebo restaurací, 
návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Přesun metrem do Vatikánu – An-
dělský hrad, ná  městí sv. Petra s bazilikou, 
lze vyjet vý ta hem na střešní vy hlíd kovou 
terasu baziliky, odkud je nej krás nější výhled 
na Řím. Poté možnost náv štěvy Vatikán-
ských muzeí se slavnou Sixtinskou kaplí 
a  Raffaelovými Stan zemi. Navečer volno 
nebo společná večeře v centru Říma.
5. den: Po snídani individuální volno, které 

je možné využít k  procházkám, návštěvě 
muzeí nebo posezení nad pravou italskou 
kávou či zmrzlinou. Odpoledne transfer na 
letiště Fiumi cino a  odlet do Prahy, Vídně 
nebo Bratislavy. Možnost transferu z  letiště 
do Brna, návrat ve večerních hodinách.

Provoněná Provence | levandulové korzo a slavnosti v Digne-les-Bains a koupání v Saint-Tropez

1. den:  Odjezd v ranních hodinách směr Ví-
deň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Pal-
manova, které je unikátně dochovanou pev-
ností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu 
devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování 
v oblasti Florencie (Montecatini Terme).
2. den: Po snídani cesta do přírodního 
parku Alpi Apuane k  návštěvě jeskyně 
Grotta del Vento, která patří mezi evropsky 
nejbohatší co do prezentace nejrůznějších 
geologických útvarů. Následuje cesta hor-
skou krajinou do města Carrara, proslulého 
dobýváním mramoru, který využíval i  Mi-
chelangelo; prohlídka (středověký Pala-
zzo Cybo Malaspina, divadlo Teatro degli 
Animosi, Duomo, památník obětí mramo-
rových dolů). Poté ještě zastávka v Pianore 

Termín | 9.–14. března | Cena | 6 490 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 2 100 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Toskánsko | svátek kamélií

u  vily Borbone, kde se narodila poslední 
česká královna a rakouská císařovna Zita.
3. den: Dopoledne prohlídka jihotoskán-
ského města Arezzo, rodiště slavného bás-
níka Francesca Petrarcy (Petrarcův rodný 
dům, náměstí Piazza Grande, katedrála San 
Donato, Palazzo Pretorio). Odtud cesta do 
San Regalo v  regionu Chianti, kde se na-
chází hrad Castello Brolio, patřící rodině ba-
ronů Ricasoli, obhospodařující okolní vinice. 
Návštěva areálu s ochutnávkou vína Chianti. 
Do třetice zastávka ve městě Prato se stře-
dověkým hradem Castello Imperatore, za-
loženým císařem Fridrichem I. a katedrálou, 
v níž se nachází tzv. Svatý pás z Prata – vl-
něný pás zdobený výšivkou, který prý věno-
vala Panna Marie sv. Tomášovi.
4. den: Prohlídka města Lucca, bývalé pev-
nosti s komplexně dochovaným hradebním 
systémem, náměstím ve tvaru bývalého an-
tického amfiteátru, rozlehlým vévodským 
palácem, katedrálou sv. Martina nebo rod-
ným domem skladatele Giacoma Pucciniho. 
Ve zbytku dne účast na již 27.   ročníku vý-
stavy kamélií Mostra Antiche Camelie de-
lla Lucchesia v okolí Luccy, kde se nacházejí 

mondénní aristokratické vily se svými parky, 
které každoročně touto dobou otevírají své 
brány, aby návštěvníci z celého světa mohli 
obdivovat krásy barev a vůní právě kvetou-
cích kamélií.
5. den: Po snídani odjezd do Florencie na 
odstavné parkoviště v  Sesto Fiorentino 
a přesun vlakem (15 min) do centra města. 
Celodenní prohlídka – Palazzo Vecchio 
a  Loggia dei Lanzi s  mnoha slavnými so-
chami, Piazza del Duomo s  katedrálou 
a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte 
Vecchio se zlatnickými krámky. Individuální 
volno. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat do Brna v ranních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování v hotelu *** se snídaní, 
pojištění proti úpadku CK, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné pobytové taxy, vstupy.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka rem, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu 
*** se snídaní, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné pobytové taxy, vstupy.

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
V pozdním odpoledni příjezd k největšímu 
italskému jezeru Lago di Garda, procházka 
městečkem Lazise (hrad Castello Scali-
gero, románský kostel San Niccolò, měst-
ská brána Porta San Zeno), ubytování.
2. den: Dopoledne návštěva Mantovy, ro-
diště Vergilia a vyhnanství Shakespearova 
Romea. Město obklopené třemi jezery se 
pyšní katedrálou sv. Petra a Pavla, radnicí 
s orlojem, rotundou sv. Vavřince inspirova-
nou chrámem Božího hrobu nebo hradem 
sv. Jiří. Přejezd do Modeny s  vévodským 
palácem rodu d'Este, katedrálou s nakloně-

1. den: Odjezd v  ranních hodinách (6.15) 
směr Vídeň a Graz. Odpoledne příjezd do 
letoviska Lido di Jesolo. Ubytování, mož-
nost koupání.
2. den: Po snídani cesta do lázeňského 
města Grado, ležícího na ostrově v laguně 
Jaderského moře. Přezdívá se mu Sluneční 
ostrov, nebo pro jeho historii také První 
Benátky; což dokládá bazilika sv. Eufémie 

nou věží Torre Ghirlandina nebo muzeem 
automobilů Ferrari od Jana Kaplického. Do 
třetice Parma – město šunky a parmezánu; 
prohlídka centra: Vévodský palác, Palazzo 
del Governatore, katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie s  jedním z největších baptis-
terií v Itálii…
3. den: Po snídani návštěva Cremony, pro-
slulé svou výrobou houslí a  památkami 
jako jsou Duomo – katedrála v  lombard-
sko-románském stylu, zvonice Torrazzo, 
nejvyšší městská věž v Itálii či Stradivariho 
muzeum. Pokračování do Piacenzy: rene-
sanční kostel Santa Maria in Campagna, 
kde papež Urban II. vyhlásil první křížovou 
výpravu a kde uchovávají zázračnou sochu 
Panny Marie, Piazza Cavalli s dvěma slav-
nými jezdeckými sochami Francesca Mo-
chiho, studenta Giambologni, nebo cihlový 
Palazzo del Comune, zvaný také Il Gotico. 
Následuje prohlídka malebného Bergama, 
skládajícího se ze dvou částí spojených la-
novkou – historického Horního města na 
vrcholu kopce obklopeného obrannými 
zdmi s bastiony a z Dolního města založe-
ného na počátku minulého století.
4. den: Dopoledne návštěva Monzy s his-
torickou katedrálou, která ukrývá lango-
bardskou korunu, s níž bývali korunováni 
italští králové, vilou Reale, postavenou Ma-
rií Terezií pro lombardské guvernéry a se 

s  presbytářem z  5. století (možnost krát-
kého koupání na místní pláži). Odtud cesta 
zpět na pevninu do města Aquileia, která 
se kromě červeného vína chlubí i  pozůs-
tatky antického města a především bazili-
kou Nanebevzetí Panny Marie s proslulými 
mozaikami ze 4. století (UNESCO). Pokračo-
vání do veneciánského Caorle, známého 
pobyty Ernsta Hemingwaye (bazilika San 
Stefano s  relikviářem Kristovou krví po-
třísněné hlíny nebo tzv. Živá skála – do 
pobřežních skal vytesané sochy v rámci ka-
ždoročního festivalu). Návrat na ubytování.
3. den: Celodenní pobyt v Benátkách. Pro-
hlídka města s průvodcem (Canal Grande, 
basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
Ponte di Rialto, náměstí a  basilika San 
Marco, Dóžecí palác) a účast na historické 

Termíny | 2.–5. září | Cena | 4 100 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Termíny | 15.–19. června | 5.–9. října | Cena | 6 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov 
Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Slavnosti gondol v Benátkách  | Historická regata

závodním okruhem Autodromo Nazionale. 
Odpoledne program v Miláně. Prohlídka 
historického centra (Castello Sforzesco, La 
Scala, Galleria Vittorio Emanuele II, Du-
omo). Přejezd na ubytování, nocleh.
5. den:  Po snídani zastávka v městečku 
Este, odkud pocházel věhlasný italský rod 
stejného jména. Prohlídka (hrad Caste-
llo Carrarese, Palazzo degli Scaligeri, věž 
Torre Civica della Porta Vecchia, městské 
opevnění). Příjezd do Brna ve večerních 
hodinách.

regatě Regata Storica s více jak sedmset-
letou tradicí – Canal Grande s gondolami 
a barevnými mnohoveslicemi s posádkami 
v historických kostýmech a s neopakovatel-
nou atmosférou akce. Ve večerních hodi-
nách odjezd do České republiky.
4. den: Příjezd do Brna v  časných ranních 
hodinách.

Umělecká  Lombardie | Mantova • Modena • Cremona • Bergamo • Milán
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, 4x ubytování v hote lích ve dvou-
lůžkových pokojích se snídaní, služby odbor-
ného průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, pří-
padné pobytové taxy, místní dopravu, vstupy.
Ceny vstupného | Vatikánská muzea 14 €, 
Gale rie Uffizi 8 €, Andělský hrad 8 €, Kupole 
sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Fo-
rum Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Řím

Popolo s  egyptským obe liskem, Španěl-
ské schody... Individuální volno k návštěvě 
muzeí. Nocleh.
5. den: Po snídani pokračování v prohlídce 
města. Do po ledne fakultativně návštěva 
Vatikánu a  Vatikánských muzeí (slavné 
Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obra-
zová ga lerie, sbírky antických a  středově-
kých plastik), prohlídka ba ziliky Sv. Petra 
s  mož ností vystoupat do kopule kostela 
s  nádher ným vý hledem na Řím. Odpole-
dne pro cházka po dalších památkách – 
Prezident ský palác na Quirinalu s kaš nou 
Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Volno k po-
sezení v některé z po uličních ka vár en. Večer 
odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.
6. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

Termíny | 3.–8. května | 5.–10. července | 13.–18. září | 25.–30. října
Cena | 7 390 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 1 890 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

1. den: Odjezd z  Brna v  6.00, průjezd Ra-
kouskem se zdra  votními zastávkami, pře-
jezd do oblasti řeky Piavy, známé krva vými 
boji v  době první světové války, pokračo-
vání do Lido di Je solo, ubytování ve dvou-
lůžkových (možno i  jedno- i  tří lůž ko vých) 
pokojích v hotelu v blízkosti pláže, mož nost 
pro cházky po historickém centru, v čer venci 
a v září v případě pří hodného počasí i mož-
nost pozdně od po ledního koupání, nocleh.
2. den: Ráno po snídani odjezd na od-
stavné parkoviště, odtu d lodí vaporetto 
nebo vlakem do centra Be nátek, kde mož-
nost výběru buď sa mo  stat ného programu, 
nebo procházka s prů vod cem po nej dů le-
žitějších památkách – Ná městí San Marco, 
bazilika a zvonice San Marco, Most vzde-
chů, Ponte Rialt o, koste l Dei Frari, Scuola 
San Rocco. Možnost společné návštěvy 
Dóžecího paláce, baziliky San Marco, kos-

tela Dei Frari, případně Galerie Akademie 
a kos tela Santa Maria delle Salute. Odpo-
ledne volno, možnost spo lečného pose zení 
v ně které z malebných pizzerií nebo kavá-
ren, pří padně mož nost návštěvy některého 
z  os trovů v  Benátské laguně (Murano, 
Bu rano, Torcello, Lido). Večer ubyto vání 
v hotelu u Florencie.
3. den: Po snídani odjezd do Florencie: au-
to busem na od stavné parkoviště v  Sesto 
Fio rentino a  přesun vlakem (15 minut) do 
centra Florencie. Prohlídka Piazza della Sig-
noria, Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi 
se slavnými sochami, Piazza del Duomo se 
slavnou katedrálou a  Giottovou zvonicí, 
Bap ti ste rium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio 
se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce 
s  náhrobky slavných osobností, možnost 
náv štěvy galerie Uffizi (individuálně), která 
patří mezi nej vý z namnější obra zárny světa, 
Akademie s  Miche lan gelovým Davidem 
(in dividuálně). V podvečerních hodinách od -
jezd do Říma, nocleh v hotelu u Říma.
4. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší 
okruh „Věčným městem“: Koloseum, Fori 
Imperiali, Kapitol, Forum Roma num, Kapi-
tol ské náměstí s  Palácem Konzervátorů, 
kos tel Santa Maria Maggiore, Sv.  Petr 
v  řetězech. Od po ledne pěší procházka 
od Kapitolu a  pa mátníku Viktora Ema-
nuela: Piazz a Venezia, Pantheon, Piazza 
Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza 

Nejkrásnější města Itálie | Benátky • Florencie • Řím

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd 
z ČR do Itálie. V podvečer příjezd do Soave, 
centra stejnojmenné vinařské oblasti, histo-
rického benátského městečka s hradem a za-
chovaným opevněním. Procházka po měs-
tečku, možnost nákupu vína nebo posezení 

Termín | 12.–18. září | Cena | 10 290 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 2 800 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Požitkářská Itálie | Soave • Bergamo • Barbaresco • Cherasco • Turín • Milán

ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani přejezd do slavné vinař-
ské oblasti Franciacorta, kde se vyrábí šam-
paňskou metodou nejznámější italský sekt 
Franciacorta DOCG. Exkurze v  historickém 
vinařství, degustace vína, možnost nákupu. 
Výlet lodí po krásném jezeře Iseo kolem os-
trovů Monte Isola, Loreto a San Paolo. Pro-
hlídka starobylého středověkého Bergama –  
Horní město s  unikátními středověkými 
a renesančními památkami a několika histo-
rickými kavárnami z 15.–19. století (UNESCO).
Možnost navštívit jednu z nejvýznamnějších 
italských obrazáren Accademia Carrara. Čas 
na večeři, přejezd do hotelu.

Již tradiční podzimní cesta za poznáním kulturních a gastronomických pokladů  
Piemontu, jednoho z nejzajímavějších regionů Itálie. Letos s obnoveným programem 
a zcela bez nočních přejezdů! Každý den možnost nákupů a čas na večeři.

3. den: Prohlídka historického Asti, možnost 
ochutnat a  nakoupit zdejší sladké šumivé 
víno Moscato d’Asti DOCG.  Zastávka ve vi-
nařském městečku Barbaresco a  možnost 
nákupu zdejšího slavného vína. Odpoledne 
uvidíte centrum italského chovu šneků, pů-
vabné Cherasco s  šachovnicovým půdory-
sem, poutním chrámem Madonna del Popolo 
a starobylou cukrárnou Barbero. Pro zájemce 
rezervujeme v Cherascu večeři v osvědčené 
restauraci (menu se šneky nebo bez šneků). 
Ubytování v hotelu v oblasti Alby.
4. den: Po snídani exkurze v manufaktuře, 
kde se zpracovávají vzácné bílé lanýže: 
ochutnávka a hledání lanýžů v  lesíku s tri-

Florencie
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 6x ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce, zákonné pojištění CK 
proti úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, 
vstupné, případné pobytové taxy.

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné 
lince na Sicílii a zpět, letištní taxy a pali vový 
příplatek 2 400 Kč (částka může podléhat 
změnám), 7x ubytování v hote lech *** 
(dvoulůžkové pokoje), 7x snídani, dopravu 
klimatizovaným autokarem po Sicílii, výlet 
na Liparské ostrovy, služby průvodce, po jiš-
tění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | v stupné, komplexní 
pojištění, případné pobytové taxy.
Fakultativně | 7 večeří  v hotelu 2 450 Kč.
Upozorňujeme na možnost využít 
autobu sový transfer Brno–letiště–Brno za 
cenu 500 Kč jedním směrem (transfer se 
uskuteční při minimálním počtu 15 osob).

1. den: Odjezd z  Brna na letiště do Prahy 
nebo Vídně (bude upřesněno). Odlet pravi-
delnou lin kou na Sicílii. Po příletu prohlídka 
barokní Catanie – města ležícího pod sop-
kou Etna a postaveného z černého lávového 
kamene: katedrála s hrobkou skladatele Vin-
cenza Belliniho, jehož ostatky sem byly pře-
neseny z Paříže. Ubytování v Catanii, noc leh.
2. den: Po snídani odjezd do Taorminy, le-
žící na vysoké terase nad Jónským mořem 
a  patřící k  nejkrásněji položeným místům 
na Sicílii. V pozadí se tyčí majestátní kužel 
Etny. K  nej významnějším památkám patří 
řecké divadlo ze 2. století. Výjezd na Etnu 
(3 343 m), která je nejvyšší činnou sopkou 
v  Evropě, možnost výstupu k  některému 
z bočních kráterů. Návrat na ubyto vání.
3. den: Po snídani odjezd na výlet do 
Syra kús. Město ležící na ostrově je jedním 
z nej navštěvovanějších na Sicílii a pyšní se 
bo hatou historií. Nejprve prohlídka archeo-
logického areálu zahrnujícího řecké divadlo 
a  starověké lomy na kámen s  jes kyní na-
zývanou Dionýsovo ucho. Poté střed města 

s centrálním náměstím  Piazza Archimede, 
ob klopeným starými paláci, dóm s barok ním 
průčelím a krásná pobřežní promenáda Foro 
Italico. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd do poklidného 
barokního měs tečka Piazza Armerina. Po-
blíž města se nachází Villa Romana del 
Casale – prohlídka unikátní římské vily ze 
4. století pohřbené ve 12. století nánosem 
bahna a znovuobjevené ve 20. století. Dále 
Agrigento – staré město a nedaleké Údolí 
chrámů se souborem řeckých staveb. Uby-
tování a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Selinunte – 
roz sáhlý archeolo gický park s  výborně 
zachova nými řeckými chrámy v  dórském 
stylu. V  odpoledních hodinách příjezd do 
Palerma – autobu sová a  pěší prohlídka 
hlav ního města Sicílie: katedrála, arci bis-
kupský palác, přístav, Piazza Pretoria, bý-
valý královský zámek. Výlet ke staroby lému 
klášteru Monreale, který je nej vý znam-
nějším poutním místem ostrova. Návrat do 
Palerma, ubytování a nocleh.
6. den: Po snídani individuální volno v Pa-
lermu, nebo možnost výletu do Mondella 
– rekreační oblasti města s krásnými vi lami 
a plážemi, volno na koupání. Odpoledne Ce-
falù – rybářské měs tečko ležící na krásném 
místě mezi mořem a vysokou, té měř kolmou 
skalní stěnou nazývanou La Rocca, které je 
známé svou impozantní katedrálou. Ubyto-
vání, nocleh.

Termín | 9.–16. října | Cena | 22 950 Kč (včetně letištních tax)

Taormina, v pozadí Etna

7. den: Po snídani celodenní výlet na Lipar-
ské os trovy, na zý vané též podle boha větru 
Aiolské, plavba tra jekte m z Mi lazza na os-
trov Vulcano, zde je možný výstup ke krá-
teru sopky a koupel v sirném jezírku nebo 
v moři, které je vyhřáté so pečnými výpary. 
Odpoledne návrat do Milazza a přejezd na 
ubytování.
8. den: Po snídani krátké osobní volno 
a  trans fer na letiště. Odlet do Prahy/Vídně 
s následným transferem zpět do Brna.

Sicílie s výletem na Liparské ostrovy | Palermo 
Agrigento • Syrakúsy • Catania • Taormina • Etna

fulau a  jeho psem. Poté vyhlídková jízda 
proslulou vinařskou oblastí Barolo, degus-
tace vína a exkurze v rodinné vinařské firmě, 
procházka malebným městečkem Barolo 
a  možnost navštívit Muzeum vína. Odpo-
ledne a v podvečer prohlídka historického 
jádra Alby – pozůstatky po starých Říma-
nech, středověké rodové věže, katedrála 
aj. Možnosti nákupů (místní lískové oříšky, 
sladkosti, likér Barolo Chinato, uzeniny), po-
případě posezení v cukrárně nejznámějšího 
italského cukráře L. Montersina. Ubytování 
v hotelu v Turíně nebo blízkém okolí. Večer 
pro zájemce návštěva největšího gastrono-

mického nákupního centra na světě Eataly, 
jehož součástí je i  Muzeum vermutu Car-
pano a  několik restaurací. Eataly není kla-
sický hypermarket, nýbrž moderní tržnice 
s  výrobky producentů sdružených v  orga-
nizaci Slowfood. Naproti stojí slavná avant-
gardní továrna Fiatu Lingotto z let 1916–23.
5. den: Celodenní pobyt v Turíně, bývalém 
hlavním městě Savojska, království Sardinie-
-Piemont a Itálie, milionové metropoli kávy 
a čokolády s širokými bulváry, historickými 
kavárnami a svéráznými barokními památ-
kami. Ráno vyjížďka k Bazilice Superga, mo-
numentálnímu baroknímu chrámu, v němž 
se nachází hrobka sardinsko-piemontských 
králů a z jehož terasy se naskýtá krásná vy-
hlídka na město. V centru prohlídka pamá-
tek se zastávkami u  historických podniků 
– možnost ochutnat nugát, karamely, zmrz-
linu, tramezzini, vše podle starých receptů. 
Ve volném čase si budete moci prohlédnout 
např. Královský palác (UNESCO), Egyptské 
muzeum (druhé největší na světě), nedávno 
otevřenou Savojskou galerii nebo ochut-
nat piemontské sladkosti v některé ze slav-

ných historických kaváren a  cukráren (Ba-
ratti & Milano, Stratta, Al Bicerin, San Carlo 
apod.). Večer návrat do hotelu.
6. den: Po snídani přejezd na rýžové plan-
táže v okolí Vercelli, kde se produkuje nej-
kvalitnější rýže na světě. Exkurze v rodinné 
manufaktuře, degustace pravého risotta, 
možnost nákupu rýže a výrobků z ní. Odpo-
ledne Milán – prohlídka centra města, volný 
čas k  návštěvám muzeí (obrazárna Brera, 
hrad, Museo Poldi-Pezzoli, muzeum divadla 
Alla Scala), posezení v luxusních kavárnách, 
nákupy (slavné lahůdkářství Peck, historické 
cukrárny, „čtyřúhelník módy“). Večer přejezd 
do hotelu.
7. den: Po snídani odjezd z  hotelu, cesta 
přes italské a rakouské Alpy, navečer návrat 
do Česka.

Turín
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem s prodejem teplý c h i studených nápojů, 
ubytování se snídaní ve dvoulůž  kových po ko-
jích hotelu v blíz kosti moře v Lido di Je solo, 
pojištění pro případ úpadku CK, průvodce po 
celou dobu zájezdu.
Cena nezahrnuje | jízdu vaporettem: 1 jízda 
7 €, celodenní lístek 20 €; vstupy do histo-
ric  kých objektů: Dóžecí palác 13 €, Bazilika 
San Marco 5 €, Galerie Akademie 8 € (ceny 
z předchozí sezóny), případné pobytové taxy.
Doporučujeme komplexní pojištění za 25 Kč/
den v naší CK.

Cena zahrnuje | doprava autokarem, 
1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | celodenní jízdenku na 
lodní dopravu v Benátkách (20 €), vstupy do 
objektů, komplexní cestovní pojištění včetně 
storna zájezdu, lze sjednat v CK za 25 Kč/den.

Termíny | 13.–15. května | 10.–12. června | 
9.–11. září | 7.–9. října
Cena | 2 890 Kč

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto ka-
rem, 2x ubytování se snídaní v hotelu *** ve 
dvoulůžkových pokojích, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupné, va poretto (jízda 
7 €, celodenní lístek 20 €, dvoudenní 30 €), 
komplexní pojištění, případné pobytové taxy.
Ceny vstupů | do kostelů od 4 €, Dóžecí palác 
13 €, Academia 8 € (ceny z předchozí sezóny).
Podmínkou uskutečnění zájezdu je nejméně 
35 při hlášených osob.

1. den: Odjezd z Brna v 6.00, prů jezd Ra kous-
kem se zdravotními zastáv kami, pře jezd do 
Itálie ve Villachu, průjezd oblastí řeky Piavy, 
známé krvavými boji v  době první světové 
války, po  kračování do Lido di Jesolo, kde 
ubytování ve dvoulůžkových (lze i  jedno- 
a třílůžkových) pokojích v hotelu v blíz kosti 
pláže, možnost společné pro cházky po his-
torickém středu městečka Jesolo nebo v pří-
padě příhodného počasí i možnost pozdně 
odpoledního koupání. Nocleh.
2. den: Ráno po snídani odjezd na par ko -
viště, odkud spo lečný odjezd lodí vapore-
tto nebo vlakem do Benátek, kde mož nost 
výběru buď sa  mo  statného programu, nebo 
pro  cházka s prů vodcem po nej důležitějších 

1. den: Odjezd z Brna v 6.15 přes Rakousko 
do Itálie, odpoledne ubytování v  letovisku 
Lido di Jesolo, možnost pozdně odpoled-
ního koupání, nocleh.
2. den: Po snídani příjezd na odstavné par-
koviště, odtud lodí vaporetto nebo vlakem do 
Benátek, celodenní prohlídka města na la-
guně: Piazza San Marco se zvo nicí, dó žecím 
palácem, lodžií a ba zilikou San Maco, Most 
vzdechů, Ponte Rialto, rybí tržnice s výhle-

pa mát kách: Ná  městí San Marco, Bazilika 
a Kampanila San Marco, Ponte dei So spiri 
(Most vzdechů), Ponte Rialto, kostel Dei 
Frari, Scuola San Rocco. Možnost společné 
návštěvy Dóžecího paláce, baziliky San 
Marco, kostela Dei Frari, případně Gale-
rie Akademie a kostela Santa Maria delle 
Salute. O výběru navštívených objektů roz-
hodne počet pře dem přihlášených osob. 
Odpo ledne volno, možnost spo lečného 
po sezení v  některé z  vynikajících benát-
ských pizzerií nebo ma lebných ka várniček, 
případně možnost náv štěvy některého z os-
trovů v laguně (Murano, Burano, Torcello, 
Lido) s využitím ce lo den ního lístku na vapo-
retto. Večer odjezd z Be ná tek – ho dinu určí 
průvodce dle po časí, před pokládaný odjezd 
v  19 hodin. Jízda přes noc pouze s  nej-
nutnějšími zdravotními zastávkami.
3. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

dem na palác Casa d’Oro a další paláce kolem 
Canal Grande, ko s tely Dei Frari, San Rocco, 
Santa Maria delle Salute, Most Akademie. 
Pro zájemce možnost prohlídky Galerie Aka-
de mie nebo Guggenheimova muzea, návrat 
do ho telu dle počasí v 19–21 hodin.
3. den: Po snídani odjezd k  přístavišti, 
plavba lodí na ostrovy v Benátské la guně: 
Mu rano, ostrov s tradičními sklárnami, Bu-
rano proslavené krajkářstvím a barevnými 
domy a Torcello, kde dnes žije jen asi dvacet 
obyvatel. Během prohlídky můžeme vidět 
trůn Attily, krále Hunů, byzantskou kated-
rálu (vstupné cca 2 €) a zbytky baptisteria 
Santa Fosca. Odpoledne osobní volno, lze 
využít celodenní permanentku k  projížďce 
po Canal Grande, případně plavba na ostrov 
Lido se spoustou restaurací a krásnou pís-
čitou pláží, možnost koupání. Večer ná vrat 
lodí do Punta Sabbioni, odjezd, noční jízda 
Rakouskem se zdravotními zas táv kami.
4. den: V ranních hodinách příjezd do Brna.

Benátky s noclehem u moře

Benátky

Burano

Termíny | 21. – 24. 4. | 26.–29. 5. | 15.–18. 9. | 
13.–16. 10. | Cena | 4 100 Kč

Termín | 5.–7. února | Cena | 2 990 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
N. Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Benátky a ostrovy | Murano • Burano • Torcello

Karneval v Benátkách

Okřídlený lev sv. Marka – symbol Benátek

1. den: Sraz na stanovišti Čebusu naproti 
hotelu Grand v 7 hodin, odjezd v 7.15 směr 
Mikulov, Vídeň, Graz, Klagenfurt, Udine, na-
večer uby tování v hotelu v Lido di Jesolo.
2. den: Po snídani odjezd do Benátek v do-
provodu průvodce. Prohlídka města a jeho 
nejznámějších historických památek: basi-
lika Santa Maria Gloriosa Dei Frari, Canale 
Grande, Ponte Rialto, náměstí a  basilika 
San Marco, Dóžecí palác. Volný program – 
účast na benátském karnevalu. Odjezd do 
ČR v pozdních večerních hodinách.
3. den: Příjezd do Brna v  časných ranních 
hodinách.
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Neapol 

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
4 noclehy se snídaní v hotelu *** ve 2–3lůžko-
vých pokojích dle objednávky, služby prů vodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, loď na 
Capri cca 27 €, jízdné MHD, vstupné a plavbu 
lodí podél ostrova cca 59 € (info v pokynech), 
2 večeře v hotelu (italské menu) celkem 28 €.
Upozorňujeme, že vycházky po Capri, v ý stup 
na Vesuv, prohlídka Pompejí a zejména pěší 
okruh po Římě jsou náročné na chůzi.

Termín |  28. září–2. října 
Cena | 8 790 Kč

Termín | 28. září – 3. října
Cena | 7 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 960 Kč
Nástupní místa | Olomouc | Prostějov | Zlín | Kroměříž | Vyškov | Brno | Mikulov

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, 3 noclehy v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím a s kontinentální 
snídaní, 3 návštěvy vinařství včetně degustace, 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy.

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd 
z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer 
krátká zastávka v  dokonale zachovaném 
středověkém opevněném městečku Mon-
teriggioni. Přejezd do hotelu.
2. den: Dopoledne pohoří Chianti, věhlasná 
vinařská oblast. Panoramatická cesta po-
hořím se zastávkami na degustaci Chianti 
Classico (možnost nákupu). Odpoledne pro-
hlídka jednoho z nejpůsobivějších italských 
měst: starobylé Volterry s historií sahající až 
do dob Etrusků. Kamenné město v úchvatné 
poloze vysoko nad okolní krajinou je plné 
románských památek a prosycené zvláštní 
atmosférou. Možnost večeře a  nákupu 
v místních lahůdkářstvích. Večer návrat do 
hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka malého středo-
věkého městečka Montalcino, místa původu 

1. den: Odjezd z Brna v 5.30, cesta přes Miku-
lov, Rakousko do Itálie. Nocleh po trase mezi 
Flo rencií a Římem.
2. den: Po snídani odjezd směr Neapolský 
záliv, průjezd po dálnici kolem Říma, za-
stávka v  Tivoli, prohlídka ruin paláco vého 
komplexu chrámů, lázní a  nymfea Hadriá-
novy vily z 2. sto letí v malebné krajině. Ces-
tou na ubytování v  okolí Sorrenta zastávka 
v Casertě, známé jako „neapolské Versailles“. 
Pro zájemce kombinovaný vstup do parku 
a bývalého královského zámku italské větve 
Bourbonů. Pozdě večer ubytování v hotelu. 
3. den: Po snídani dle počasí výjezd autoka-
rem na parkoviště pod vrchol Vesuvu, mož-

Neapolský záliv a Řím | Tivoli • Caserta • Neapol • Vesuv • Pompeje • Sorrento • Capri

Města a vína Toskánska | Siena • Volterra • Montepulciano • San Galgano • Chianti

nost výstupu ke kráteru sopky. Přejezd do 
Pompejí, indivi duální prohlídka s  plánkem 
vykopávek antického města po hřbeného 
pod lávou po výbuchu Vesuvu roku  79. Od-
jezd do Neapole, met ro pole Kampánie, 
krátká prohlídka města s  výhledem na pří-
stav (Castel Nuovo – rezidence neapolských 
králů, Palazzo Reale – původní královský 
zámek, Teatro San Carlo – jedno z největších 
evropských divadel). Návrat do hotelu, fakul-
tativní večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Sorrenta, fa-
kul  tativní výlet lodí na ostrov Capri, spo-
lečná fakultativní, zhruba hodinová plavba 
podél nejkrásnější části ostrova. Procházka 
s  průvodcem městečkem Capri, Augustovy 
za hrady, návštěva parfumerie. Volno, indivi-
duálně možnost pro cházky k  Tiberiově vile 
nebo místní dopravou návštěva Anacapri 
(vila Axela Muntheho), dle času a  počasí 
koupaní na oblázkové pláži vedle přístavu. 
Návrat do hotelu, fakultativní večeře, nocleh.
5. den: Před polednem příjezd do Říma, 
přejezd metrem do centra (povinná bez peč-
nostní pauza autobusu 9 hodin). Pěší okruh 

Capri

Neapol a Vesuv

Siena

jednoho ze „čtyř velkých vín Itálie“, Brunello 
di Montalcino, degustace v  mon talcinské 
pevnosti. Volný čas k  procházce, návštěvě 
vinotéky, posezení v historické kavárně Fi-
aschetteria italiana, jejíž někdejší majitel 
v 19. století vytvořil první Brunello di Mon-
talcino. Vyhlídková cesta údolím Val d’Orcia 
do Pienzy (obojí UNESCO). V  15.  století se 
zde papež Pius II. (Aeneas Silvius Picco-
lomini, známý i  z  českých dějin jako očitý 
svědek husitských bojů) pokusil uskutečnit 
renesanční představy o  ideálním městě. 
Výsledkem je ojedinělý urbanistický celek 
a soubor půvabných raně renesančních pa-
láců a chrámů. Zájemci mohou navštívit pa-
lác Piccolomini s geometricky ztvárněnou 
renesanční zahradou a  nádhernou vyhlíd-
kou do kraje. Přejezd do Montepulciana – 
krátká procházka za město k renesančnímu 
chrámu sv. Blažeje od architekta San Galla 
staršího. Prohlídka půvabného, cenného 
a  výjimečně zachovalého města. Exkurze 
v  rodinném vinařství a  degustace dalšího 
ze „čtyř velkých vín“, Vino Nobile di Monte-
pulciano. Volný čas, např. na večeři a pose-
zení v historické kavárně Poliziano založené 
už roku 1868. Večer návrat do hotelu.
4. den: Po snídani návštěva kláštera Monte 
Oliveto Maggiore, jehož největší chlou bou 
je cyklus fresek od Lucy Signorelliho a An-
tonia Bazziho zvaného Sodoma, pohled do 

typické krajiny oblasti Crete Senesi (Sienské 
jíly). Kolem poledne příjezd do Sieny a po-
drobná prohlídka tohoto neuvěřitelného 
města, ve kterém jako by stále trval středo-
věk: hlavní náměstí lemované gotickými pa-
láci, slavná katedrála s cennými památkami, 
úzké, klikaté ulice. Kolem 21.00 odjezd ze 
Sieny a  jako rozloučení s  Toskánskem za-
stávka v impozantních rozvalinách opatství 
San Galgano, které stojí o samotě uprostřed 
polí a  v  noci bývají sugestivně nasvíceny. 
Odjezd do ČR.
5. den: Dopoledne příjezd do ČR.

s průvodcem s využitím městské do pravy:  Vatikán, 
pro hlíd ka chrámu sv. Petra, Piazza Navona, Pan-
theon, krátké volno, Piazza di Venezia s  památ-
níkem Viktora Emanuela II., výhled z  Kapitolu na 
Římské fórum a Císařská fóra, Fontana di Trevi, Pi-
azza di Spagna a Španělské schody. Po 21. hodině 
odjezd z Říma zpět do ČR.
6. den: Návrat do Brna zhruba v 15 hodin. 
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 4x ubyto vání v hotelu se snídaní, plavbu 
lodí na Elbu, pojištění CK pro případ úpadku 
a služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, 
komplexní pojištění, případné pobytové taxy, 
místní dopravu.

1. den: Odjezd v 5.15 ze stanoviště Čebusu 
naproti hotelu Grand v Brně. Celodenní pře -
jezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních ho-
dinách zastávka v Bologni, hlavním městě 

Termíny | 26. 4. – 1. 5. | 14.–19. 6. | 
16.–21. 8. | 13.–18. 9. | 25.–30. 10.
Cena | 8 490 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 2 240 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Pisa

San Gimignano Toskánsko

pro vincie Emilia-Romagna, sídle arcibis kup-
ství a nejstarší univerzity v Evropě. Ty pická 
architektura z  nepálených cihel a  šikmé 
městské věže. Poté přejezd na ubytování 
v okolí Florencie. Nocleh.
2. den: Dopoledne Lucca – malebné tos-
kánské město obehnané hradbami. Hlavní 
náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na 
místě starého římského divadla, rodný dům 
Giacoma Pucciniho. Odpoledne Pisa  – 
město proslavené šikmou věží, původně 
etruské obchodní centrum, kterým protéká 
řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí ojedi-
nělá skupina staveb: dóm, Šikmá věž a bap-
tisterium. Návrat na ubytování.
3. den: Návštěva malebného městečka San 
Gimignano, které je jedním z  nejatraktiv-
nějších míst v Toskánsku. Prohlídka náměstí 
s fontánou a rodovými věžemi. Poté město 
Siena – prohlídka architektonického kom-
plexu centra. Město je rozděleno na čtvrtě 
zvané kontrády, které nesou jména heral-
dických figur (Vlčice, Jednorožec, Orel...) 
a každoročně spolu soutěží na náměstí del 
Campo v dostizích ve středověkých krojích. 
Ubytování v oblasti Piombina a Volterry.
4. den: Po snídani odjezd do přístavu Piom-
bino, plavba lodí na ostrov Elba do hlavního 
města Portoferraia. Prohlídka města: rad-
nice, kostel Miseriocordia, kde se každý rok 
5. května koná zádušní mše za Napoleona. 
Villa di Molini, bývalá císařova rezidence. 
Odpoledne návrat lodí do Piombina. Pro-

hlídka Volterry, známé zpracováním ala-
bastru. Prohlídka historické části, tvořené 
středověkými paláci a  impozantní radnicí, 
městská brána Arco Etrusco. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Florencie na 
od stavné parkoviště v  Sesto Fiorentino 
a přesun vlakem (15 min) do centra města.  
Celodenní prohlídka – Palazzo Vecchio 
a  Log gia dei Lanzi s  mnoha slavnými so-
chami, Piazza del Duomo s  katedrálou 
a  Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte 
Vecchio se zlatnickými krámky. Individuální 
volno k návštěvě muzeí a dalších památek. 
Večer odjezd do ČR.
6. den: Dopoledne příjezd do Brna.

Termíny | 20.–24. července | 24.–28. srpna
Cena | 6 890 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 1 680 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
busem s prodejem teplých a studených 
nápojů, 3 x ubytování v hotelu se snídaní, 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, 3 večeře za 
1 220 Kč, případné pobytové taxy, vstupy.

Kouzla Dolomit: Lago di Braies • Passo Pordoi • Marmolada • Cortina d’Ampezzo

1. den: Odjezd z Brna v brzkých ranních ho-
dinách. Cesta údolím Pustertal přes Toblach. 
Zastávka u  je zera Lago di Braies (Pragser 
Wildsee) ležící v nad mořské výšce 1 493 m. 
Večer ubytování, nocleh.
2. den: Výjezd do proslulého průsmyku Por-
doi (2 242 m) a odtud lanov kou na tzv. Te-
rasu Dolomit (2 950 m), nezapomenu-

telné vý hledy na An  talao, Pelmo, Civettu, 
Marmo ladu (3 343 m, nejvyšší vrchol Dolo-
mit), Pale di San Mar tino, Lagorai, Latemar, 
Catinaccio, Passo Lungo, Piz Ciavaces. Poté 
pěší túra Bindelovou cestou s  výhledy na 
Marmo ladu k  přehradě Fedaia (2  053  m), 
která je napájena vodami z tajícího ledovce. 
Méně zdatní mohou cestu absolvovat auto-
busem. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Cesta po stopách 1. světové války. 
Výjezd do oblasti průsmyku Falzarego 
(2 105  m) a  o d tud kabinovou lanov kou 
k chatě Lagazuoi. Sestupovat bu deme nit-
rem hory – 1 100 metrů dlouhým tunelem, 
který je nej větší turistickou atrakcí ob-
lasti (lze i  lanovkou). Odpoledne pěší túra 
k  Cinque Torri (Pět věží) s  nádhernými 
roz hledy na růžový masív Tofana (3 243 m), 
Fanes (3 077 m) a další vrcholy (možno i la-
novkou). Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Ráno prohlídka věhlasného ly žař-
ského střediska Cortina D'Am pezzo. Poté je-
zero Misurina (1 756 m) s výhledy na Monte 
Cristallo (3 216 m) a Sorapis (3 205 m). Poté 
vy so ko hor s kou silnicí k  symbolu Dolomit 
– Tre Cime di Lava redo (2 999 m), odkud 
se nám během zhruba tříhodinové pěší 

Nádherné Toskánsko | Lucca • Pisa • Volterra • Siena • Elba • Florencie

túry na skyt ne nezapomenutelný po hled na 
Sextenské Dolomity. V podvečer krátká za-
stávka u vojenského hřbitova nad Toblachem 
a u dómu v Inni chenu. Od jezd do ČR.
5. den: Návrat do Brna v ranních hodinách.
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Termíny | 18.–22. května | 14.–18. září | Cena | 6 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, 6x ubytování v hotelu se snídaní, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupné, večeře.

Termín | 4.–10. července | Cena | 9 490 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

1. den: V 7.00 odjezd z Brna. Odpoledne pří-
jezd do Soave, centra stejnojmenné vinařské 
oblasti, historického benátského městečka 
s  hradem a zachovaným opevněním. Pro-
cházka po městečku, možnost nákupu vína 
nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. 
Ubytování v hotelu.
2. den:  Po snídani exkurze ve staré rodinné 
manufaktuře vyrábějící pravý balzamický 
ocet (ochutnávka min. dvou druhů aceto 
balsamico tradizionale DOP přímo ze sudů, 
z toho jeden druh zrající 100 let; buffet s tra-
dičními místními výrobky a vínem).  Možnost 
nákupu. Poté návštěva Sabbionety, rezi-
dence rodu Gonzaga (UNESCO): vévodské 
paláce, unikátní renesanční Scamozziho 
divadlo (první volně stojící v Evropě). Krátká 
zastávka v  Colornu (zámek Marie-Luisy, 

vdovy po Napoleonovi - exteriér). V podve-
čer prohlídka historického centra Modeny, 
především jedné z nejcennějších románských 
katedrál v  Itálii (UNESCO), volný čas k  pro-
cházkám a na večeři. Přejezd do hotelu.
3. den: Po snídani cesta do Langhirana: 
degustace pravé parmské šunky a exkurze 
v  manufaktuře, možnost nákupu. Na úpatí 
Apenin návštěva dokonale zachovaného 
středověkého městečka Castell’arquato. 
Odpoledne prohlídka starobylé Cremony, 
města spojeného s  Claudiem Montever-
dim, houslařstvím (Stradivariho muzeum), 
středověkou ovocnou směsí mostarda di 
Cremona a nugátem torrone. Volný čas 
k návštěvě historických cremonských cukrá-
ren, popř. k večeři. Návrat do hotelu. 
4. den: Po snídani exkurze v jediné sýrárně, 
která vyrábí pravý parmezán  z mléka vzác-
ných „červených krav“ (vacche rosse), ochut-
návka a možnost nákupu. Podrobná prohlídka 
Parmy s jejím nepřeberným bohatstvím pa-
mátek: dóm, románské baptisterium, Palazzo 
della Pilotta, vévodský park, rodný dům Ar-
tura Toscaniniho, v případě zájmu prohlídka 
interiérů klasicistního Královského divadla. 
Volný čas, možnost večeře. Návrat do hotelu.

Obnovený program naší cesty do „kulinářského srdce Itálie“. Letos s návštěvou Milana, 
„Nejkrásnějšího parku Evropy roku 2015“. Každý den možnost nákupů a čas na večeři.

5. den: Po snídani prohlídka světoznámého 
renesančního kláštera Certosa di Pavia. 
Odpoledne Milán – prohlídka centra města, 
volný čas k návštěvám muzeí (obrazárna 
Brera, hrad, Museo Poldi-Pezzoli, muzeum 
divadla Alla Scala), posezení v luxusních ka-
várnách, nákupy (slavné lahůdkářství Peck, 
historické cukrárny, „čtyřúhelník módy“), ve-
čeři apod. Večer přejezd do hotelu.
6. den: Po snídani přejezd do slavné vinař-
ské oblasti Franciacorta, kde se vyrábí šam-
paňskou metodou nejznámější italský sekt 
(Franciacorta DOCG). Exkurze v historickém 
vinařství, degustace vína, možnost nákupu. 
Odpoledne návštěva „Nejkrásnějšího parku 
Evropy roku 2015“ Giardino Sigurtà poblíž 
Verony a přejezd do hotelu po trase.
7. den: Po snídani přejezd do Salcburku – 
prohlídka pamětihodností. Volný čas, brzy 
odpoledne odjezd, návrat do Brna do 21.00.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích, 3x polopenzi, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojiš-
tění, případné pobytové taxy, vstupné.

1. den: Odjezd z Brna v 5.15 přes rakouské 
Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka román-
ského opatství Pomposa, ubytování v ho-
telu v přímořském letovisku, večeře.
2. den: Dopoledne si prohlédnete rodné 
město malíře Raffaella Santiho Urbino s vé-
vodským palácem (prototyp renesanční 
rezidence) a obrazárnou (UNESCO), odpole-
dne navštívíte samostatnou republiku San 
Marino a  v  podvečer uvidíte středověké 
jádro města Rimini (Tempio Malatestiano, 
románské vládní paláce, hrad Malatestů). 
Návrat do hotelu, večeře.

Italská klenotnice | Urbino • San Marino • Rimini • Ravenna • Bologna • Ferrara

Urbino

San Marino

3. den: Ráno prohlídka byzantského chrámu 
Sant’Apollinare in Classe s cennými mozai-
kami (UNESCO), poté další slavné mozaiky 
v  Ravenně (bazilika San Vitale, která je 
nejdůležitějším příkladem raně křesťanské 
byzantské architektury, mauzoleum Gally 
Placidie, sestry římského císaře Honoria – 
vše UNESCO), odpoledne starobylá, rozlehlá 
„učená, tučná a červená“ Bologna s nejstarší 
evropskou univerzitou, největším farním 
kostelem světa, hrobem sv. Dominika, so-
chařskými díly Michelangela a Jacopa della 
Quercia, jednou z nejdůležitějších obrazá-
ren Itálie a proslulou gastronomií. Návrat do 
hotelu, večeře.
4. den: Dopoledne prohlídka bizarního 
městečka Comacchio, které působí jako 
zmenšenina Benátek a  je známé nakláda-
nými úhoři, v případě zájmu lze v místním 
muzeu vidět starořímskou loď objevenou 
archeology. Po poledni příjezd do Ferrary 
(UNESCO) a podrobná prohlídka tohoto stále 

ještě nedoceněného města: gotická čtvrť, 
renesanční palácová čtvrť, katedrála, hrad 
rodu Este, renesanční letohrádky (Palazzina 
di Marfisa d’Este, Palazzo Schifanoia se 
slavnými freskami). Volno k  procházkám, 
večeři apod. Přejezd na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd do 
Brna ve večerních hodinách.

Parma

Cremona

Gastronomické poklady Pádské nížiny | Modena • Parma • Cremona
p

u
t

o
v

á
n

í
 p

o
 e

v
r

o
p

ě

22



Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 3x ubytování v hotelu *** ve dvoulůž -
kových po ko jích se snídaní, pojištění proti 
úpadku CK, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné pobytové taxy, vstupy, jízdné MHD.

Termíny | 24.–28. března (Velikonoce) | 18.–22. května | 7.–11. září
Cena | 6 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 860 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách, prů jezd Ra kous kem, odpoledne 
prohlídka Ferrary – hrad rodu Este a další pa-
mátky. Večer ubytování v hotelu.

Řím a okolí | Ferrara • Tivoli • Orvieto • Castel Gandolfo
O Velikonocích požehnání Urbi et Orbi na Svatopetrském náměstí

ností vystoupit do kopule kostela s nádher-
ným výhledem na Řím. Ve velikonočním ter-
mínu v  poledne papežské požehnání Urbi 
et Orbi (Městu a  světu) na Svatopetrském 
náměstí (program bude přizpůsoben). Ve ve-
černích hodinách odjezd zpět do ČR.
5. den: Dopoledne příjezd do Brna.

Florencie

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem s klimatizací a pro dejem teplých i stu-
dených nápojů, 3x ubytování v hote lích ve 
dvou lůžkových pokojích se snídaní, služby 
odborného průvodce, zákonné pojištění 
proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné 
pobytové taxy, vstupy, místní dopravu.
Orientační ceny vstupného | Vatikánská 
muzea 14 €, Ga le rie Uffizi 8 €, Andělský 
hrad 8 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, 
Koloseum + pa ho rek Palatin + Forum Ro-
manum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Termíny | 4.–8. května | 6.–10. července | 14.–18. září | 26.–30. října
Cena | 6 890 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 1 560 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Florencie • Řím • Vatikán 

1. den: V 5.15 hodin odjezd z Brna směr Mi-
kulov. Průjezd Rakouskem do Itálie. Pozdě 
od poledne Bologna – hlavní město oblasti 
Emilia-Romagna, sídlo ar ci bi s kupství a nej-
starší univerzity v Evropě. Typická architek-
tura z ne pálených cihel, šikmé městské věže. 
Večer ubyto vání v hotelu u Florencie.
2. den: Po snídani odjezd do Florencie 
na od stavné parkoviště v  Sesto Fiorentino 
a přesun vlakem (15 min) do centra města. 
Prohlídka Piazza della Signoria, Palazzo 
Vecchio a Loggia dei Lanzi se slavnými so-
chami, P iazza del Duomo se slavnou ka ted-
rálou a  Giottovou zvo nicí, Baptiste rium, 
Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými 
krámky, kostel Santa Croce s  ná hrobky 

slavných osobností, možnost náv štěvy ga-
lerie U ffizi (individuálně), která patří mezi 
nej  výz namnější obra zárny světa, Akade-
mie s  Miche lan gelovým Davidem (in di vi-
duálně). V  pod večerních hodinách odjezd 
na ubytování v hotelu u Říma.
3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší 
okruh „Věčným mě  s tem“ – Koloseum, Fori 
Imperiali, Kapitol, Forum Roma num, Kapi-
tol ské náměstí s  Palácem Konzervátorů, 
kos tel Santa Ma ria Maggiore, Sv. Petr v ře-
tězech. Od po ledne procházka od Kapitolu 
a pa mátníku Viktora Emanuela: Piazza Ve-
nezia, Pantheon, Piazza Navona, Augus-
tovo mauzoleum, Piazza Po polo s egypt-
ským obe liskem, Španělské schody. 
Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.
4. den: Po snídani pokračování v prohlídce 
města. Do po ledne možnost návštěvy Va-
tikánu a Vatikánských muzeí (slavné Raf -
faelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová 
galerie, sbírky plastik), prohlídka baziliky 
Sv.  Petr a s  možností vystoupat do kopule 
kostela s nádher ným výhledem na Řím. Od-

poledne pro cházka po dalších pa mátkách: 
Prezidentský palác na Qui rinalu s kašnou 
Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Indivi-
duální volno k pose zení v některé z po ulič-
ních kavárniček. Večer od jezd z Říma, noční 
jízda busem do ČR.
5. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

2. den: Po snídani odjezd do Orvieta, pů-
vodně etruského města s nejkrásnější gotic-
kou katedrálou v  Itálii. Přejezd do Tivoli, 
prohlídka vily d'Este a  jejích nádherných 
zahrad a antické Hadriánovy vily. Navečer 
zastávka v Castel Gandolfo, kde se nachází 
letní papežská rezidence. Ubytování v  ob-
lasti Říma.
3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší 
okruh „Věčným mě  s tem“ – Koloseum, Fori 
Imperiali, Kapitol, Forum Roma num, Kapi-
tol ské náměstí s  Palácem Konzervátorů, 
kos tel Sta. Ma ria Maggiore, Sv. Petr v  ře-
tězech. Od po ledne procházka od Kapitolu 
a pa mátníku Viktora Emanuela: Piazza Ve-
nezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo 
mauzoleum, Piazza Po polo s  egyptským 
obe liskem, Španělské schody. In  di vi du ální 
volno k návštěvě muzeí. Nocleh.
4. den: Po snídani pokračování v prohlídce 
města: bazilika San Giovanni in Laterano, 
do po ledne možnost návštěvy Vatikánu a Va-
tikánských muzeí (slavné Raff  aelovy Stanze, 
Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky 
plastik), prohlídka baziliky Sv. Petr a s mož-
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Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC a nápoji za Kč, 7x ubytování 
v apartmánech s možností vaření, povlečení, 
trajekty na Sardinii, výlety dle programu, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupné, závěrečný úklid 
a povlečení (cca 20 € za osobu), pojištění.
Fakultativně | čtyřlůžková kajuta (při 
zpátečním nočním trajektu) 900 Kč za osobu.

Termín | 26. srpna – 4. zaří
Cena | 11 900 Kč (tří- a čtyřlůžkové apartmány) | 12 900 Kč (dvoulůžkové apartmány)
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Termín | 3.–12. června
Cena | 12 950 Kč (tří- a čtyřlůžkové apartmány) | 13 950 Kč (dvoulůžkové apartmány)
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, 7x ubytování v apartmánech pro 
2–4 osoby s možností vaření, trajekty, výlety 
dle programu, průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné, závěrečný úklid 
a povlečení (cca 20 € za osobu), pojištění.

1. den: Odjezd v  odpoledních hodinách 
přes Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do toskánského měs-
tečka Lucca – prohlídka historického centra 
města s  unikátním náměstím vystavěným 
na základech antické arény, dnes Piazza 
del Mercato. Luccu daroval Napoleon Bo-
naparte své sestře Elise Bacciochi, která 
nechala vybudovat největší náměstí Piazza 
Napoleone s  vévodským palácem. Kolem 
poledne přejezd do přístavu Piombino, tra-
jekt na Elbu, ubytování, volno, nocleh.
3. den: Celodenní volno u moře, nocleh.
4. den: Celodenní výlet na západní část ost-
rova – ráno zastávka v lázních Procchio ve 
stejnojmenném zálivu. Pokračování přes 
lázeňské městečko Marciana Marina do 

1. den: Odjezd v  odpoledních hodinách 
z Brna přes Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do Livorna, trajekt na 
Sardinii, večer ubytování, nocleh.
3. den: Volný den u moře, koupání, nocleh.
4. den: Výlet za krásami jižní části ostrova – 
archeologický komplex Nora, z  9.  století 
př.  n.  l., později sídlo římského místodrží-
cího. Dochovaly se zde ruiny divadla, lázní, 
chrámů a  vil, mozaiky a  dlážděné cesty. 
Hlavní město Cagliari je současně největším 
přístavem ostrova, prohlídka centra – Via 
Roma, náměstí Matteotti s  radnicí, odkud 
je vstup do starého centra města s  paláci 
bývalých místodržících, katedrálou, univer-
zitou a s vyhlídkovou terasou na město i pří-
stav. Cestou zpět zastávka k prohlídce Údolí 
Nuraghů, oblasti tajemných staveb starých 
až 3 500 let, návrat, nocleh.
5. den: Volný den u moře, koupání, nocleh.
6. den: Výlet do severní části ostrova po-
dél zálivu Asinara do Sassari s  nejkrás-
nější barokní katedrálou ostrova. Kolem 
poledne pře jezd do malebného městečka 

Sardinie | Za krásami smaragdového ostrova 

Elba | Barevný klenot Toskánského souostroví

katalánského původu – Alghero, nazýva-
ného také Barcelonetta. Ve dvojjazyčném 
městě dodnes vládne katalánský duch, vět-
šina obyvatel dodnes mluví katalánštinou. 
Historické jádro se zbytky středověkého 
opevnění a věžemi lemuje pobřežní prome-
náda Magellano s bary, restauracemi a ob-
chody. 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 ma-
sivu z  mysu Caccia. Při cestě zpět z  Capo 
Caccia zastavíme k  prohlídce areálu nu-
raghského sídliště Palmavera s  pozůstatky 
kyklopských staveb tajemné civilizace ze 13. 
století před n. l. Návrat na ubytování ve ve-
černích hodinách, nocleh. 
7. den: Volný den u moře, koupání, nocleh.
8. den: Volný den u moře, koupání, nocleh.
9. den: Ráno uvolnění apartmánů, odjezd 
přes vnitrozemí – zastávka u  románské 
baziliky Santa Trinità di Saccargia, posta-

vnitrozemské vesničky Marciana se zříce-
ninou hradu v krásné poloze uprostřed kaš-
tanových lesů. Volno, možnost výjezdu la-
novkou na nejvyšší vrcholek ostrova Monte 
Capanne (1 019 m). Později odpoledne pře-
jezd na jižní pobřeží do letoviska Marina di 
Campo, jedno z nejkrásnějších míst ostrova 
s dlouhou písečnou pláží, půvabným histo-
rickým centrem s  úzkými uličkami plnými 
kavárniček, restaurací a  obchodů – volno, 
možnost koupání, návrat na nocleh.
5. den: Celodenní volno u moře, nocleh.
6. den: Dopoledne výlet do oblasti měs-
tečka Portoferraio – procházka centrem 
s pev ností a přístavem, kostel Misericordia, 
kde se každoročně 5. května konají zádušní 
mše za Napoleona, Villa dei Molini, bývalá 
Napoleonova rezidence s velkou knihov nou. 
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: Celodenní volno u moře, nocleh.
8. den: Dopoledne návštěva vesničky Rio 
nell'Elba a Rio Marina, kolem poledne pře-

jezd do 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: Dopoledne volno u moře, odpoledne 
odjezd na trajekt do Piombina, k večeru za-
stávka v Pise – návštěva náměstí Piazza dei 
Miracoli s baptistériem, Dómem a zejména  
slavnou šikmou věží, večer odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

vené z  kvádrů černého čediče a  bílého vápence, 
pokračování do přístavu Olbia, návštěva místní 
katedrály, dále přejezd do malebných lázní Sma-
ragdového pobřeží – Porto Cervo (zastávka), od-
poledne výjezd na krásnou vyhlídku Capo d'Orso, 
odpoledne volno v Palau u moře (dle času možnost 
koupání nebo fakultativní výlet na ostrovy La Mad-
dalena a Caprera s domem a hrobem Garibaldiho), 
večerní trajekt na pevninu.
10. den: Ráno příjezd do Livorna, cesta přes Ra-
kousko do ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.
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Termíny | 3.–10. června | 21.–28. září | Cena | 19 490 Kč (včetně letištních tax)

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince 
do Málagy a zpět, letištní taxy a pali vový 
příplatek 2 400 Kč (částka může podléhat 
změnám), veškerou autokarovou přepravu 
ve Španělsku, 7x nocleh ve dvoulůžkových 
pokojích v hotelu *** se snídaní, odborného 
prů vodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně pojištění storna, vstupy do objektů.
Fakultativně | vstupné do pevnosti Alham-
bra 620 Kč (vzhledem k vysoké návštěvnosti 
lze v stup garantovat jen při předplacení v naší 
CK), 5x večeře za 1 150 Kč, transfer Brno–
letiště–Brno za 500 Kč jedním směrem. 

1. den: Odpoledne odjezd na letiště do Prahy, 
Vídně nebo Bratislavy (bude upřesněno). Přílet 
do Má lagy, transfer do hotelu. Nocleh v oblasti 
Málagy.
2. den: Prohlídka Málagy, přístavu vy uží-
vaného už Féničany a  Římany. Náv štěva 
do  minanty města – pev nosti Gib ralfaro 
ze 14.  sto letí a  maurského hradu Alcazaba 
s pře  krás nou vyhlídkou na město a okolí. Pa-
seo Ma rítimo u  městské pláže a  Paseo del 
Parque s  buj nými za hra dami lákájí k  osvě-
žujícím procházkám. Staré město s  ka ted-
rálou a křivolakými uličkami, které nás do ve-
dou k  nej no věj šímu klenotu města: Museu 
Picasso, otevřenému v  roce 2003 na po čest 
zdej šího rodáka Pabla Picassa. Ne da leko od-
tud se na chází také jeho rodný dům. Indi vi-
du ální volno, návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Granady, jed-
noho z  nejkrásnějších měst Evropy ležícího 
na úpatí pohoří Sierra Nevada. Návštěva 
Alhambry – dokonalé ukázky arabského 
stavitelského umění a památky UNESCO. Pro-
cházka starobylou čtvrtí Albaicín, ka ted rála 
s  královskou hrobkou a  místem pos ledního 
odpočinku královského páru Isabely Kas-

tilské a Fer dinanda Aragonského. Ná v rat na 
uby tování. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do britské korunní 
kolonie a  nej již  nější části Evropy Gibraltaru 
– prohlídka starého města. Fa kul tativně 
vyjížďka minibusem na gibraltarskou skálu 
s  pro hlíd kou jeskyně sv. Michala a  opičí 
rodinky, která zde volně žije. Při dobré vid-
itelnosti lze vidět břehy Afriky a  rozhraní 
Atlantiku a  Středozemního moře. Návrat na 
ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani volný program ke koupání 
na pláži. Nocleh.
6. den: Po snídani výlet do města Ronda, 
ležícího na okrajích rokle 100  m nad řekou 
Guadalevín. Most nad roklí, Puente Nuevo, 
spojuje starou a  novou část města. Cesta 
pokračuje úze  mím parku přírody Sierra de 
Grazalema, přes pueblos blancos, vesničky 
s charakteristickými bílými domy – zastávka 
v Gra za lema. Návrat na ubytování. Nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do andaluské 
metropole Sevilly. Příjezd kolem poledne, 
prohlídka města: bývalá přístavní čtvrť El 
Arenal, nábřeží řeky Guadalquivir s  býčí 
arénou La Maestranza, maurskou věží To-
rre del Oro, židovská čtvrť Santa Cruz, jež je 

Córdoba

Ronda

díky změti bílých uliček a  dvorků ode dávna 
nejmalebnějším zákoutím města, katedrála 
La Giralda, v níž je pohřben Kryštof Kolum-
bus, možnost výstupu na věž s  vý hledem 
na město. Prohlídka maurské pevnosti Real 
Alcázar s  krásnými středověkými interiéry 
a zahradami… Ubytování v Seville. Nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Córdoby, jež 
byla v  10.  století nejslavnějším městem Ev-
ropy a bývalým hlavním městem arab ského 
kalifátu. Historické centrum se rozprostírá 
kolem me šity v maurském slohu přeměněné 
na katedrálu, staré hradby a  židovská čtvrť, 
římská brána a  středověký most přes řeku 
Guadalquivir. Přejezd do Málagy, odkud ve 
večerních hodinách odlet do Prahy, Vídně 
nebo Bratislavy. Transfer z letiště do Brna.

ŠPANĚLSKO
Kouzelná Andalusie | Málaga • Granada • Gibraltar • Sevilla • Córdoba

Alhambra

Termíny | 10.–14. června | 7.–11. září (5 dní/4 noci v hotelu v Barceloně)
Cena | 12 990 Kč (včetně letištních tax) | příplatek na jed no lůžkový pokoj 2 100 Kč

Barcelona letecky s koupáním v letovisku Sitges

1. den: Odjezd na letiště do Prahy nebo 
Vídně (bude upřesněno). Odlet do Barce-
lony, transfer autokarem do hotelu. Pro zá-
jemce společná večerní pro cházka. Nocleh.
2. den: Po snídani začneme poznávání 
katalánské metropole na Plaça de Colón 
s pomníkem Kryš tofa Kolumba. Odtud ve-
dou ulice Ramblas napříč starým městem, 
zvaným Barri Go tic s nejstaršími památ-
kami – ka ted rála, nádherný příklad kata-

Vydejte se s námi do pulzující met ro pole Katalánska, po klad nice umění a archi tektury, 
dějiště olym pij ských her v roce 1992 – dvou mi li onové Bar ce lony. N echte se unášet 
rytmem přístavního města za zvuků kytar, vychutnejte si kávu v ka vár nič kách sta  rého 
města nebo se vydejte na ná kupy po elegantních městských bulvárech. Využijte ma xi-
mální pohodlí do pravy autokarem na letiště a ihned po příletu zpět do Brna.

lánské go tiky, radnice s gotickou fa sá dou, 
měst ské muzeum a pa lác Real Mayor, kde 
Isabela Kastilská a Fer dinand Aragonský 
přijali mořeplavce Kryštofa Kolumba po 
jeho prvním ná v ratu z Ameriky. Odpoledne 
část města Montjuïc, která strmě stoupá od 
přístavu. V citadele z roku 1640 je dnes vo-
jenské muzeum, za návštěvu stojí Mu zeum 
katalánského umění v  Národním paláci. 
Návrat na ubytování, nocleh.
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3. den: Po snídani možnost dalšího výletu: 
Toledo, krásné město ležící 60 km jižně od 
Madridu na kopci nad řekou Tajo, kde se po 
staletí mísila křesťanská, židovská a  mus-
limská kultura – katedrála, kostel Santo 
Tomé, náměstí Zocodóver a uličky starého 
města. Po návratu prohlídka tzv. bourbon-
ského Mad ridu, procházka po Paseo del 
Prado s vý stavnými náměstími se slavnými 
kašnami, odpočinek v nád her ném parku Re-
tiro. Večer, popřípadě noc je nejlepší strávit 
v něk terém z mnoha barů, protože Madrid je 
pověstný svým nočním životem. Návrat do 
hotelu, nocleh.  
4. den: Po snídani individuální volno, které 
lze využít k dalším procházkám nebo k náv-
štěvě světoznámých muzeí: Galerie Prado 
s nejslavnější sbírkou španělského malířství, 
pří padně naproti stojící Museum Thyssen-
-Bornemisza, jehož základem je sbírka, 
kte rou shromáždil baron Heinrich Thyssen-
Bor ne misza a jeho syn Hans Heinrich. Dalším 
slavným muzeem je Centrum moderního 
umění královny Sofie se slavnou Pi cas  so-
vou Guernikou. Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani individuální volno,  trans-
fer na le  tiště Madrid Barajas, odlet do Prahy 
nebo Vídně s mož ností nava zujícího trans-
feru do Brna.

1. den: Odjezd z  Brna na letiště do Prahy 
nebo Vídně (bude upřesněno), odlet pravi-
delnou linkou do Madridu, po příletu odjezd 
do hotelu v centru města a první se zná mení 
s městem – pěší okruh po památkách špa-
nělské metropole: hlavní ná městí Plaza 
Mayor a  náměstí Puerta del Sol s  přileh-
lými uličkami, náměstí España s pomníkem 
světoznámého literárního klasika Miguela 
de Cer van tes y Saavedra, třída Gran Vía 
a další. Noc leh v hotelu.
2. den: Po snídani možnost výletu do El Es-
corial (UNESCO) – jde o monumentální palác 
krále Filipa II., ležící severozápadně od Mad-
ridu v krásné krajině na úpatí pohoří Sierra 
de Guadarrama. Byl postaven v 16. století 
k uctění sv. Vavřince a jeho umělecké bohat-
ství je soustředěno v mu zeu, ga lerii, kapi-
tul ních síních, kostele, královském pan-
teonu a  kom natách. Nedaleko se nachází 
Valle de los Caidos se 150 metrů vysokým 
křížem nad bazilikou vytesanou do skály, ve 
které je pohřben generál Francisco Franco 
a 40 tisíc vo jáků, kteří položili život na obou 
stranách v občanské válce. Od poledne náv-
rat do Madridu, pokračování okruhu měs-
tem, mož nost prohlídky interiérů krá lov-
ského pa láce a  katedrály La Almudena. 
Návrat do hotelu, nocleh.

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Madridu a zpět, letištní taxy a palivový přípla-
tek 2 400 Kč (částka může podléhat změnám), transfer z letiště na hotel a zpět, 4x ubytování 
v hotelu se snídaní, služby průvodce po celou dobu pobytu, p ojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně storna 29 Kč/osoba/ den, v stupy.
Fakultativně | půldenní výlet El Escorial a Valle de los Caidos 890 Kč (minimálně 15 osob), 
půldenní výlet do Toleda 950 Kč (mini málně 15 osob).
Upozorňujeme na možnost využít transfer z Brna na letiště a zpět – bližší informace v CK.

3. den: Po snídani možnost výletu do kláš-
tera Montserrat v horách nedaleko Barce-
lony, jednoho z nej výz nam nějších pou t ních 
míst Španělska. Podle le gendy byl založen 
kolem roku 880, kdy zde byl pastýři znovu 
objeven obraz Panny Marie, při nesený do 
Barcelony sv. Petrem a  ukrytý v  8. století 

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince 
do Barcelony a zpět, letištní taxy a pa li vový 
příplatek 2 400 Kč (částka může podléhat 
změnám), transfer autokarem do hotelu 
a zpět, 4x ubytování v h otelu s pří slu šen-
stvím (dvoulůžkové po koje), 4x snídani, 
služby prů vodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých 
památek, komplexní pojištění za 29 Kč/den.
Fakultativně | půldenní výlet autokarem 
na Montserrat 750 Kč (min. 10 zájemců), 
komplexní pojištění do zahraničí včetně 
pojištění storna zájezdu. 
Upozorňujeme na možnost využít autobu-
sový transfer z Brna na letiště a zpět – bližší 
informace v CK.

Národní palác

Termíny | 25.–29. května | 14.–18. září (5 dní/4 noci v hotelu v centru)
Cena | 12 490 Kč včetně letištních tax

Madrid letecky | s možností v ýletů do Toleda a do El Escorial

El Escorial

Almudena

během maurské invaze. Odpoledne návrat 
do Barcelony – park Güell od Antonia Gau-
dího. Večer individuální volno.
4. den: Po snídani fakultativní výlet příměst-
ským vlakem (45 min, cca 8 € tam i zpět) do 
oblíbeného letoviska Sitges s krásnými píseč-
nými plážemi, živými restauracemi a pěkným 
historickým centrem. Návrat do Barcelony.
5. den: Po snídani prohlídka nejoriginálnější 
stavby města –  chrámu Sagrada Familia, 
ne dokončeného díla Antonia Gau dího. Pro 
fotbalové nadšence možnost prohlídky sta-
dionu slavného klubu FC Barcelona a mu-
zea klubu. Transfer na letiště a  odlet do 
Prahy nebo Vídně. Ihned po příletu transfer 
do Brna, návrat ve večerních hodinách.

Poznejte s námi jedno z nejele gant nějších evropských vel ko měst – špa něl  skou metropoli 
Madrid. Město překypující energií, jehož muzea nabízejí jedny z nejbohatších sbírek na 
světě. V rámci do plň kových výletů můžete poznat i krásy okolí jako El Escorial a Toledo. 
Využijte ma xi mální po hodlí do pravy autokarem z Brna na letiště a zpět.
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Termíny | 15.–19. června | 12.–16. října
Cena | 12 990 Kč (včetně letištních tax)

Termín | 20.–28. září
Cena | 25 990 Kč včetně letištních tax

Lisabon letecky
PORTUGALSKO

1. den: Dopoledne odjezd z Brna na letiště do 
Prahy/Vídně (bude upřesněno), přílet do Lisa-
bonu, transfer do hotelu, uby tování. Navečer 
možnost společné procházky Li sa bonem. 
2. den: Cesta na sever do Sintry – letní rezi-
dence portugalských králů. Možnost návštěvy 
paláce. Odtud jízda na nejzápadnější vý bě žek 
evropského kontinentu – mys Cabo da Roca, 
útes vypínající se 140 m n. m. Cesta po po-
břeží se zastávkou v  pří moř ském měs tečku 
Cascais a Estorilu zpět do Lisabonu – čtvrť 
Belém s kláš terem sv. Jeronýma a pomní-
kem obje vi tele nových zemí, Vasca da Gamy. 
3. den: Celodenní pobyt v  Lisabonu, pro-
hlídka nejvýznamnějších pamětihodností 
– nábřeží s  domy oblo ženými kachličkami 
zva nými azulejos, pří stav, hrad São Jorge, 
starobylá čtvrť Alfama s římským divadlem, 
plavba lodí k soše Krista.
4. den: Celodenní výlet do oblasti Alentejo 
u špa nělských hra nic. Město Évora (UNESCO) 
s  ka  tedrálou Sé, římským chrá mem v  ko-
rint ském s lohu a s ulič kami lemovanými go-

tickými a  re ne  sančními paláci. Dále do Re-
guengos de Monsaraz, rázovitého měs tečka 
na kopci. Na zpáteční cestě návštěva prehis-
torické lokality Almendres, která je známá 
svými 95 neolitickými menhiry starými více 
než 7000 let. Návrat do Lisabonu.
5. den: Cesta na sever z Lisabonu, návštěva 
středověkého městečka Óbi dos, obehna-
ného mohutnými hradbami. Odpoledne 
Alco  baça, pro hlídka krásného cisterciáckého 
opatství, za loženého ve 12.  století prvním 
portugalským králem. Dále Batalha s  kláš-
terem v  ze leném údolí, proslaveným svým 
ma nuelinským slohem (15. sto letí). Navečer 
zastávka v půvabném rybářském měs tečku 
Nazaré s krásnou pláží. Ubytování v hotelu.
6. den: Návštěva světoznámého poutního 
místa Fátima, poté návštěva Tomaru, města 
památek z ma nu e  lin ského období. Odpole-
dne příjezd do Coimbry, města nad řekou 
Mon dego. Staré uni  verzitní město bylo první 
met ropolí portugalského krá lovství a středis-
kem věd a umění. Ubytování v hotelu.
7. den: Po snídani odjezd do Porta, prohlídka 
druhého nej většího města země, odpo ledne 
výlet do města Guimarães, kolébky Portugal-
ska – klášter s obrannou věží a hrad Castelo 
z 10. století, procházka městem a výstup na 
hrad. Poté prohlídka snad nejfotografovanější 
portugalské památky, poutního místa Bom 
Jesus do Monte s  nádherným scho dištěm 
vedoucím po svahu kopce k chrámu. Návrat 
do Porta, nocleh v hotelu.
8. den: Celodenní výlet do nejznámější a nej-
půvabnější por tugalské vinařské oblasti Porto 

a Douro, kde na strmých sva zích kaňonu řeky 
Douro dozrávají hrozny, ze kterých se vy  rábí 
slavné portské víno. Pro hlídka barokního 
kláštera Mateus u  města Vila Real, v  m ěs-
tečku Sabrosa stojí rodný dům mořeplavce 
Fernãa de Magalhães, který jako první v roce 
1522 obeplul zeměkouli. Návštěva vinař-
ské firmy u obce Pinhão, kde Douro vytváří 
neopakova telné scenérie. Měs tečko Peso da 
Régua – c entrum oblasti a sídlo několika de-
sítek vinařských firem. Večer návrat do Porta, 
nocleh v hotelu.
9. den: V ranních hodinách transfer na le tiště 
do Lisa bonu a od let do Prahy/Vídně. Po pří-
letu transfer zpět do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Lisabonu a zpět, 
letištní taxy 2 700 Kč, 8 noclehů v hotelu 
*** se snídaní, dopravu místní m autoka-
rem, služby prů vodce, zákonné pojištění CK 
proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupné do památko-
vých ob jektů, po jištění lé  čebných výloh.
Upozorňujeme na možnost využít společný 
transfer Brno – letiště – Brno. 

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince 
do Lisabonu a zpět (s možným přestupem), 
letištní taxy cca 2 700 Kč, transfer autokarem 
do hotelu a zpět, 4x ubytování v hotelu *** 
v dosahu metra, 4x snídani, služby průvodce, 
pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | příplatek za jednolůž-
kový pokoj 2 170 Kč, vstupy do jednotlivých 
památek, pojištění.
Fakultativně | celodenní výlet autokarem 
4. den 790 Kč (při min. počtu 15 zájemců).
Upozorňujeme na možnost využít transfer 
na letiště – bližší informace v CK.

Coimbra

Torre de Belém

Velký okruh Portugalskem | Lisabon • Sintra • mys Roca • Coimbra • Porto • Douro

1. den: V odpoledních hodinách pro zájemce 
transfer autokarem na letiště ve Vídni/Praze 
(bude upřesněno). Odlet do Lisabonu. Po pří-
letu transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani prohlídka nejvýznamněj-
ších dominant města – nábřeží s domy oblo-
ženými kachličkami azulejos, hrad São Jorge 
s výhledem na staré město a řeku Tejo, sta-
robylá čtvrť Alfama, katedrála a římské diva-
dlo. Ulice dolního města Baixa s elegantními 
obchody, výstavnými náměstími a  unikát-
ním secesním výtahem do horního města. 
Odpoledne cesta tramvají do čtvrti Belém 
s klášterem sv. Jeronýma v manuelinském 
slohu, kde jsou pohřbeni mořeplavec Vasco 
da Gama a básník Luis de Camões. Památ-
ník objevitelů nových zemí a Torre de Belém, 
dříve věž strážící vjezd do přístavu.
3. den: Po snídani možnost návštěvy are-
álu výstavy Expo ’98: druhé největší Ocea-

nárium v Evropě, více než 8 000 ryb a moř-
ských živočichů, obří vodní nádrž s  řadou 
průhledů, které umožňují přiblížit se na dosah 
žralokům a rejnokům. Odpoledne lze využít 
k  návštěvě muzeí nebo k  nákupům, napří-
klad Gulbenkianovo muzeum s unikátními 
sbírkami evropského i světového umění. Ve-
čer individuální volno, případně po domluvě 
s průvodcem společná večeře s představením 
typické portugalské lidové hudby fado.
4. den: Po snídani buď individuální volno 
v Lisabonu nebo fakultativní celodenní výlet: 
královský palác Queluz z  poloviny 18.  sto-
letí, překrásná ukázka rokokové architektury. 
Sintra – bývalé letní sídlo portugalských 
králů ležící ve stejnojmenném pohoří upro-
střed lesů, možnost prohlídky pohádkového 
královského paláce. Odtud jízda na nejzápad-
nější výběžek Evropy – mys Cabo da Roca, 
vypínající se 140 m nad mořem. Cesta po po-
břeží se zastávkou v  přímořském městečku 
Cascais a dále přes letovisko Estoril zpět do 
Lisabonu. Večer individuální volno. 

5. den: Po snídani individuální volno, transfer 
na letiště, odlet z Lisabonu, přílet do Vídně nebo 
Prahy a následný transfer pro zájemce autoka-
rem do Brna.
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Ostrov věčného jara Madeira leží v Atlantickém oceánu, 300 km se verně od Kanárských 
ostrovů a pouhou ho dinu letu z Li sabonu. Přátelští a pohostinní lidé, strhující přírodní 
krásy a příjemné klima činí z Madeiry malý ráj uprostřed oceánu.

Termín | 1.–8. května | 28. září – 5. října | Cena | 22 580 Kč (včetně letištních tax)

Cena zahrnuje | letenku se společností TAP 
Portugal, letištní taxy a pali vový příplatek 
4 200 Kč (částka může podléhat změnám), 
7x ubytování s bohatou snídaní formou 
švédských stolů v 1/2 pokojích hotelu *** ve 
Funchalu, služby průvodce, transfer z letiště 
do hotelu a zpět, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné 
vstupy a fakultativní výlety (cca 30 €/výlet 
dle počtu přihlášených), spo lečný transfer 
Brno–letiště–Brno (informace v CK). 
Fakultativně | 6x bohatá večeře v hotelu 
(švédské stoly) 2 640 Kč

Cena zahrnuje | zpáteční letenku na Maltu, 5x ubytování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích 
tříhvězdičkového hotelu, uvedené výlety, služby průvodce, transfer z letiště do hotelu a zpět, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí, případné vstupy, transfer z Brna na letiště a zpět (cena 
dle počtu zájemců, info v CK).
Fakultativně | 4 večeře v hotelu 1 560 Kč

Ħaġar Qim

La Valetta

1. den: Odjezd z Brna na letiště ve Vídni, od-
let na Maltu. Po příletu transfer do hotelu, 
seznámení se s okolím. Nocleh.
2. den: Po snídani La Valetta, hlavní město 
ostrova na seznamu UNESCO s dokonalým 
systémem opevnění z  poloviny 16.  století, 
zahrady Baracca s překrásným výhledem na 
přístav, katedrála sv. Jana, Palác velmistrů 
řádu maltézských rytířů, sídlo parlamentu 
a  sídlo prezidenta. Odpoledne tradiční ry-

bářská vesnička Marsaxlokk, s  malebným 
přístavem s  tradičními barevnými čluny, 
plná typických restaurací a taveren nabízejí-
cích převážně ryby a plody moře. Návrat na 
ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka prehistorické 
lokality s  chrámy Ħaġar Qim a  Mnajdra, 
které patří k  nejpůsobivějším maltským 
památkám a  jsou opředené mnoha záha-
dami a  legendami, zdejší okolí skýtá také 
nádherné přímořské scenérie. Odpoledne 
bývalé hlavní město ostrova Mdina, před-
stavující to nejlepší z historické Malty. Zdejší 
úzké uličky lákají k  procházkám, z  terasy 
za katedrálou je úchvatný výhled na celý 
ostrov. Dále Rabat, ve kterém se nacházejí 
katakomby sv. Pavla a  Agáty, ve kterých 
byli pohřbíváni první křesťanští obyvatelé 
ostrova. Zastávka na úchvatných útesech 
Dingli. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov 

Gozo. Z trajektu jsou pěkné pohledy na nej-
menší ostrov maltského souostroví Comino. 
Gozo má svou typickou atmosféru, podle 
legend byl kdysi obývaný nymfou Kalypsó. 
Mezi nejzajímavější atrakce patří prehisto-
rické chrámy Ġgantija zvané Věž obrů, pří-
rodní úkaz Modré okno a tzv. vnitřní moře 
a návštěva hlavního města ostrova Victoria 
s citadelou a katedrálou. Volno k nákupům, 
návrat na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka okolí hlavního 
města La Valetty – zábavní čtvrti St. Juli-
an’s a Paceville, kam se chodí po večerech 
bavit místní mládež. Město Vittoriosa, bý-
valé sídlo řádu maltézských rytířů. Odpo-
ledne volno, které je možné strávit další 
prohlídkou La Valetty nebo procházkami po 
nábřeží ve čtvrti Sliema, nocleh.
6. den: Po snídani osobní volno, odjezd na 
letiště a odlet do Vídně. Po příletu transfer 
do Brna.

Termíny | 6.–11. května | 30. září – 5. října
Cena | 16 990 Kč (včetně letištních tax) | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč 

Ostrovní stát Malta – přestože na většině map připomíná malý flíček – nabízí spousty 
jedinečných krás: od 5000 let starých chrámů přes rozsáhlá opevnění vybudovaná mal-
tézskými rytíři až po vznešenou barokní architekturu. Zdejší přátelští obyvatelé, p otomci 
starověkých Féničanů, žijí v rázovitých vesnicích zasazených do malebné středomořské 
krajiny a jsou právem hrdí na jedinečný charakter své miniaturní země.

Malta a Gozo
MALTA

MADEIR A
Rozkvetlá zahrada Atlantiku | pobyt ve Funchalu, fakultativní výlety a koupání

1. den: V ranních hodinách společný trans-
fer z Brna na letiště. Odlet pravidelnou lin-
kou společnosti TAP Por tu gal na Madeiru 
s přestupem v Li sabonu. Ve večerních hodi-
nách přílet do Fun chalu a následný transfer 
do hotelu. Uby tování a nocleh.
2.–7. den: Pobyt na Madeiře s  možností 
kou pání a fakultativních výletů po ostrově, 
například prohlídka hlavního města Fun-
chalu s  vý jezdem lanovkou k  poutnímu 
kostelu Monte – místu posledního od po-
činku K arla I., posledního rakouského cí saře, 
nádherná botanická zahrada s  květinami 

z celého světa, plavba katamaránem na širé 
moře s  kou páním a  pozorováním delfínů 
a při troše štěstí i velryb, výlety do různých 
částí ostrova, například na nejvyšší mys v Ev-
ropě Cabo Girao, do severozápadního le to-
viska Porto Moniz s možností koupání v pří-
rod ních lávo vých jezírcích, vesnice San tana 
s  tradiční lidovou architekturou, výjezd na 
třetí nejvyšší vrchol ostrova, impozantní 
Pico do Areeiro atd.
8. den: Časně ráno transfer na letiště ve 
Fun chalu a odlet přes Lisabon zpět s návaz-
ným transferem z letiště do Brna.
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Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince 
do Amsterdamu a zpět, letištní poplatky cca 
2 400 Kč, transfer busem z letiště do hotelu 
a zpět, 3x ubytování v hotelu s příslušenstvím 
v dosahu MHD (dvoulůžkové pokoje), 3x snída-
ni, služby odborného průvodce, pojištění CK.
Fakultativně | vstupy do jednotlivých pamá-
tek, komplexní pojištění, transfer z Brna na 
letiště a zpět.

systému grachtů – Singel, Herengracht, 
Kei zersgracht, Prinsengracht s  krásnými 
měš ťanskými domy, útulnými hospůdkami, 
kostely. Dům Anny Frankové, plovoucí kvě-
tinový trh, čtvrť Jordaan atd. Možnost pro-
jížďky lodí po grachtech. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani individuální volno, pří-
padně po dohodě s průvodcem výlet vlakem 
do blízkého města – Haarlem, Utrecht nebo 
Haag. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani uvolnění pokojů a  mož-
nost návštěvy muzejní čtvrti – van Goghovo 

Termíny | 3.–6. července | 25.–28. září | Cena | 11 990 Kč včetně letištních tax

Amsterdam letecky
BENELUX

1. den: Odjezd v ranních hodinách autoka-
rem z Brna do Vídně/Prahy na letiště (bude 
upřesněno). Odlet do Amsterdamu a po pří-
letu transfer do hotelu. Pěší okruh kolem ná-
městí Dam s Královským palácem, Novým 
kostelem (Nieuwe Kerk) a druhým největším 
muzeem voskových figurín na světě. Ubyto-
vání v hotelu. Odpoledne a navečer pokračo-
vání pěšího okruhu: Starý kostel (Oude Kerk), 
čtvrť červených luceren, Rembrandtův dům, 
staré grachty. Nocleh v hotelu. 
2. den: Po snídani prohlídka půlkruhového 

Poznejte s námi jedno z nejpůvabnějších evropských velkoměst, významný přístav 
a centrum světového obchodu – miliónovou nizozemskou metropoli Amsterdam. Najdeme 
zde soustavu vodních kanálů, protestantské kostely a zároveň významné památky 
moderní architektury. Milovníci umění neopomenou navštívit Rembrandtův dům, van 
Goghovo muzeum či proslulé Rijksmuseum. 

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autobusem s  WC a s možností občerstvení za 
Kč, 4x ubytování v hotelích ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4x 
snídani, služby průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění do 
zahraničí, případné pobytové taxy.

dověkými 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, kom-
plex budov Evropské unie, večer pěší pro-
hlídka historického centra s náměstím Grote 
Markt, katedrálou sv. Michaela a  Guduly, 
Královským palácem, volno, návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Antverp –  ná-
vštěva přístavního města, jednoho z nejstar-
ších obchodních center Evropy, prohlídka 
historického centra s  pevností, cechovními 
domy, katedrálou a  také Rubensovým do-
mem. Kolem poledne přejezd do Nizozem-
ska, 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 
Naar den, které se stalo posledním místem 
odpočinku J. A. Komenského, přejezd na uby-
tování, nocleh.
4. den: Po snídani přejezd do Alkmaaru 
pro sla veného tradičním pátečním trhem 
sýrů, kolem poledne přejezd do historického 
města Delft proslaveného svou modrobílou 
fajáns, prohlídka, později odpoledne ná-
vštěva oblasti hlavního města Nizozemska 
Haagu – prohlídka centra s vládními budo-

Termíny | 10.–15. května | 16.–21. srpna
Cena | 9 500 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 250 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (d álnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Velký okruh zeměmi Beneluxu | Lucemburk • Bruggy 
Brusel • Antverpy • Utrecht • Den Haag • Amsterdam

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodi-
nách přes Prahu a Německo, odpoledne pří-
jezd do Lucemburska – pěší prohlídka centra 
hlavního města velkovévodství Lucemburku 
s katedrálou, paláci a slavnými mosty, k ve-
čeru přejezd na ubytování v Belgii, nocleh. 
2. den: Po snídani odjezd do Brugg – pro-
hlídka historického centra starobylého města 
na kanálech, kterému vévodí impozantní 
zvonice, kostel Panny Marie a  řada dalších 
slavných staveb. Odpoledne návštěva Gentu 
– prohlídka centra s katedrálou sv. Bava, stře-

vami Binnenhof, k večeru zastávka u budovy 
Mezinárodního soudního dvora. Večer volno 
v  Scheveningen – lázních na břehu Sever-
ního moře s  vyhlídkovým molem, možnost 
večeře v některé z restaurací s nabídkou ne-
jen rybích specialit. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani návštěva skanzenu Za-
anse Schans s větrnými mlýny, ukázkou vý-
roby sýrů a typických holandských dřeváků 
– možnost nákupů. Před polednem zastávka 
v malebné rybářské vesničce Volendam se-
verně od Amsterdamu. Odpoledne příjezd 
do pulzujícího centra země – Amsterdamu, 
prohlídka města: Muzejní náměstí s možností 
návštěvy Rijksmusea nebo největšího muzea 
Vincenta van Gogha na světě, pozdě odpo-
ledne pěší procházka centrem s Královským 
palácem a řadou historických budov, volno, 
možnost projížďky lodí po grachtech. Večer 
procházka čtvrtí červených luceren, pozdě 
večer odjezd přes Německo do ČR.
6. den: Odpoledne příjezd do Brna.

muzeum, Rijksmuseum se starými holand-
skými mistry, muzeum diamantů ad. Odpo-
ledne transfer na letiště Schiphol a odlet do 
Vídně/Prahy. Ihned po příletu transfer pro 
zájemce autokarem do Brna.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce, prohlídky dle progra-
mu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, které lze dokoupit v naší CK, případné 
vstupy do památek: Madurodam cca 13 €, 
Muzeum Van Gogh 12,50 €, Rijksmuseum 9 €, 
Keukenhof 13,50 € (ceny z předchozí sezóny).

Termín | 21.–26. dubna | Cena | 7 890 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Květinové korzo a květinový park Keukenhof

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách směr Praha, Plzeň, průjezd Němec-
kem. Odpoledne zastávka v Maastrichtu – 
malebném limburském městečku na březích 
řeky Mázy. Večer ubytování v oblasti Lutychu.
2. den: Po snídani program v Belgii: Brusel 
– Grand-Place, zlaté měšťanské a kupecké 
paláce, katedrála sv. Michaela a Guduly, Krá-
lovský palác, Atomium. Dále město Meche-
len (Grote Markt, radnice) a odpoledne pro-
hlídka Antverp, metropole plné gotických 
i moderních památek – katedrála, Rubensův 
dům. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani účast na světoznámém 
Květinovém korzu – přehlídce alegoric-

kých vozů zdobených květinami. Odpole-
dne sídelní město královny Den Haag – pro 
zájemce zábavní park Madurodam (nizo-
zemské miniatury), s  ostatními procházka 
do elegantních přímořských lázní Scheve-
ningen. Navečer Delft a ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani návštěva největšího 
květinového parku v  zemi – Keukenhofu. 
Odpoledne Zaanse Schans – skanzen s vě-
trnými mlýny, sýrárnou a  výrobnou dře-
váků. Poté Edam – středověké městečko, 
odkud pochází stejnojmenný sýr. Prohlídka 
tradičního rybářského městečka Volendam. 
Návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani se nejprve zúčastníte nej-
větší světové aukce květin v Aalsmeeru. Pak 
si podrobně prohlédnete Amsterdam: pro 
zájemce projížďka na lodi po grachtech, ná-
vštěva muzeí, Rembrandtův dům, van Go-
ghovo muzeum, Rijksmuseum, Stedelijk, 
Madame Tussaud’s, Dům Anny Frankové. 
Večer odjezd do ČR.
6. den: Dopoledne návrat do Brna.

Termíny | 12.–17. července | 20.–25. září | Cena | 7 490 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách. 
Odpoledne návštěva Darmstadtu, nejvý-
znamnějšího města německé secese, jehož 
podobu formoval i opavský architekt Josef 
Maria Olbrich (Rezidenční zámek, náměstí 
Luisenplatz s Ludwigovým monumentem, 
výšina Matildenhöhe se secesními symboly 
města – Hochzeitsturm a Ausstellungsge-
bäude a Ruskou kaplí). Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka historického 
centra města Cáchy (Aachen) s katedrálou 
Panny Marie, založenou v 8. století Karlem 
Velikým. Pokračování do Belgie – Lutych  
(Liège) s  katedrálou sv. Pavla, Valonskou 
královskou operou, palácem knížecích 
arcibiskupů nebo historickým schodištěm 
Montagne de Bueren vedoucím k  měst-
ské citadele. Odpoledne příjezd do Lovaně 

(Leuven). Exkurze v  pivovaru Stella Artois, 
z roku 1366. Prohlídka centra s radnicí, která 
je jednou z nejkrásnějších staveb pozdní bra-
bantské gotiky, Univerzitní halou Katolické 
univerzity a s Dvorem bekyní (UNESCO).
3. den: Celodenní program v  belgickém 
Valonsku. Prohlídka města Arlon s nejstarší 
belgickou synagogou a  židovským hřbi-
tovem, opevněným kostelem sv. Donáta 
nebo římskou věží ze 3. století. Poté ná-
vštěva jeskyní Grottes de Han-Sur-Lesse, 
jedné z  největších turistických atrakcí Bel-
gie. Přejezd do Charleroi se slavnou zvonici 
a uhelným dolem Bois de Cazier (UNESCO).
4. den: Dopoledne návštěva Waterloo, kde 
se v roce 1815 uzavřela kapitola napoleon-
ských válek: Lví pahorek, muzeum vosko-
vých figurín, panorama bitvy. Odpoledne 
prohlídka Gentu: zvonice (UNESCO), hrad 
Gravensteen, katedrála sv. Bavona se slav-
ným Gentským oltářem bratří van Eycků. 
Poté cesta za největší atrakcí belgického po-
břeží – nejdelší tramvajovou linkou na světě, 

Cesta do Belgického království | Darmstadt • Cáchy • Lovaň • Waterloo • Brusel • Gent

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích 
se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy (pivovar Stella Artois 8,50 €).

vedoucí v délce 68 km podél písečných dun 
a pláží mezi hranicemi s Francií a Nizozem-
skem. Z města De Panne asi hodinová cesta 
unikátní pobřežní tramvají Kusttram do 
přístavu Oostende, největších belgických 
lázní, kde se kromě přímořské promenády 
s výstavnými hotely, kolonádou nebo králov-
skou rezidencí nachází též Fort Napoleon – 
pevnost postavená v dunách v obavách před 
britským útokem.
5. den: Celodenní program v Bruselu: ka-
tedrála sv. Michala, náměstí Grand Place 
(UNESCO) se středověkou radnicí, čůrající 
chlapeček Manneken-Pis, královský palác, 
královská muzea. Odpoledne možnost ná-
vštěvy Parlamentária – návštěvnického cen-
tra Evropského parlamentu. Večer odjezd 
přes Německo zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Brna kolem poledne.
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Termín | 8.–15. srpna | Cena | 13 950 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me zi říčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
přes Německo do Belgie, večer ubytování, 
nocleh.
2. den: Časně ráno trajekt lodí do Doveru, 
pohled na proslulé bílé útesy, dopoledne ná-
vštěva světoznámého univerzitního města 
Cambridge – prohlídka historického centra, 
odpoledne přejezd do Yorku – hlavního 
města hrabství Yorkshire s unikátní katedrá-

lou a historickým centrem, prohlídka, večer 
ubytování, nocleh.
3. den: Dopoledne panoramatická cesta po-
dél pobřeží a zálivem Robina Hooda, krásné 
scenérie anglického pobřeží a přístavu s hra-
dem Whitby – zrod legendy o hraběti Dra-
culovi, místo pobytu Jamese Cooka. Pozdě 
odpoledne příjezd do Skotska, ubytování 
v oblasti města Stirling, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, dopoledne návštěva hradu 
Glamis Castle, kde se odehrává Shakespea-
rův Macbeth a kde trávila dětství matka krá-
lovny Alžběty, kolem poledne pokračování 
v  cestě po pobřeží k  troskám hradu Dun-
nottar, odpoledne návštěva starodávného 
přístavního městečka a mekky golfu St. An-
drews s  ruinami starého opatství, volno, 
večer návštěva královského města Stirling 
s hradem Stewartovců, návrat na ubytování, 
večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd oblastí nejvyššího 
pohoří Skotska Grampian, zastávka v  Pit-
lochry, návštěva palírny skotské whisky, 
pokračování v  cestě kolem hradu vévody 
z  Athollu Blair Castle k  jezeru Loch Ness, 
panoramatickou cestou pojedeme z Inver-
ness 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.

SKOTSKO

Cena zahrnuje | dopravu luxusním klimati-
zovaným autokarem s prodejem nápojů, 
6x ubytování dle programu, z toho 3x v ho-
telu bez snídaně a 3x v soukromí ve Skotsku 
s polopenzí (snídaně, večeře), trajekty, služby 
odborného průvodce, zákonné pojištění proti 
úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně storna, vstupy do památek.

6. den: Snídaně, dopoledne návštěva Edin-
burghu – hlavního města Skotska a jednoho 
z  nejkrásněji položených měst, prohlídka 
centra s  hradem, palácem Holyrood, Krá-
lovskou mílí, volno, možnost prohlídky krá-
lovské jachty Brittania, k večeru přejezd na 
ubytování v severní Anglii, nocleh.
7.  den: Dopoledne přejezd do Londýna, 
prohlídka centra města – Westminsterské 
opatství, Trafalgarské náměstí, Národní 
galerie, Buckinghamský palác, Parlament, 
Big Ben, volno, odpoledne přejezd lodí 
po řece Temži  k Toweru – volno, možnost 
prohlídky hradu Tower, slavnného mostu 
Tower Bridge nebo anglikánské katedrály 
Sv. Pavla, večer odjezd lodí do Greenwiche 
– zastávka u Královské observatoře, pozdě 
večer odjezd do Doveru, trajekt do Francie, 
přejezd Belgií do Německa (noční přejezd).
8. den: Návrat do ČR v pozdních odpoled-
ních hodinách.

Dunnottar

Edinburgh

Termín | 29. července – 7. srpna | Cena | 19 950 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
přes Prahu, SRN a Belgii do Anglie, nocleh.
2. den: Dopoledne přejezd do přístavu Holy-
head v severním Walesu, trajekt do Dublinu 
v  Irsku, ubytování, večer volno – procházka 
centrem, možnost návštěvy některé z typic-
kých hospůdek s pivem Guiness, nocleh.
3. den: Snídaně, celodenní výlet do pohoří 
a hrabství Wicklow – dopoledne návštěva ty-
pického irského panského sídla Powerscourt 
s ohromujícím parkem a největším irským vo-

dopádem, po poledni zastávka v údolí řeky 
Avoca – oblast proslulá zpracováním vlny, ná-
vštěva 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 opat-
ství založeného sv. Kevinem, k večeru návrat 
do Dublinu – pěší procházka centrem města 
s hradem,  katedrálou sv. Patrika, univerzi-
tou, parky, návrat na nocleh.

IRSKO
Krásy Zeleného ostrova | Dublin • Glendalough • Kilkenny • Rock of Cashel

4.  den: Snídaně, dopoledne zastávka na 
poutním místě Hill of Tara a  u prehistoric-
kých pohřebišť Newgrange v  údolí řeky 
Boyne, odpoledne pokračování přes měs-
tečko Tullamore – zastávka k návštěvě pa-
lírny irské whiskey s ochutnávkou a možností 
nákupu, pozdě odpoledne přejezd do oblasti 
řeky Shannon – zastávka k prohlídce pozůs-
tatků starého kláštera a pohřebiště se zacho-
valými věžemi a  unikátními keltskými kříži 
Clonmacnoise, večer přejezd na ubytování.

Program za krásami Smaragdového ostrova lze uskutečnit i letecky z Prahy v termínu 
30. července – 5. srpna za 25 950 Kč. První den odlet z Prahy do Dublinu, připojení se ke 
skupině autokarového zájezdu, sedmý den odlet z Dublinu zpět do Prahy.

Za tajemstvím jezera Loch Ness | Dunnottar • St. Andrews
Stirling • Loch Ness • Urquhart • Edinburgh • Londýn
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
trajekty dle programu, 8x ubytování (6x v Irsku 
se snídaní, 2x v Anglii), průvodce.
U letecké varianty cena zahrnuje | dopravu 
letecky Praha–Dublin–Praha včetně tax, 
dopravu v Irsku klimatizovaným autobusem, 6x 
ubytování, 6x snídaně, průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

poledne okružní jízda se zastávkou u kated-
rály sv.  Pavla, volno, pěší prohlídka centra 
– Parlament, Westminsterské opatství, 
Buckinghamský palác, londýnské parky, 
pozdě odpoledne volno, případně odjezd lodí 
k hradu Tower, most Tower Bridge, později 
večer odjezd na trajekt do Calais, pokračování 
přes Belgii do Německa.
10. den: Příjezd do nástupních míst v pozd-
ních odpoledních hodinách.5.  den: Snídaně, ráno projížďka tajuplnou 

krajinou národního parku The Burren s me-
galitickým pohřebištěm, zastávka u slavného 
dolmenu Poulnabrone, kolem poledne pře-
jezd panoramatickou silnicí k návštěvě Mo-
hérských útesů – úžasné vyhlídky na oceán, 
k  večeru pokračování přes typickou irskou 
vesničku Adare proslavenou malebnými 
domky s doškovými střechami, večer ubyto-
vání v oblasti Killarney, nocleh.
6.  den: Snídaně, celodenní výlet v  oblasti 
Killarneyského národního parku – ráno za-
stávka u hradu Rose majestátně stojícího na 
břehu jezera Lough Leane, dopoledne po-
kračování v cestě kolem jezera a pozůstatků 
starého opatství k návštěvě stejnojmenného 
panství uprostřed zahrad v Muckross, po po-
ledni projížďka po panoramatické silnici Ring 
of Kerry – zastávka v malebném přístavním 
městečku Kenmare, volno, pokračování do 
letoviska Waterville – procházka po pro-

menádě k soše Charlie Chaplina, který sem 
jezdil pravidelně trávit letní měsíce a oblast si 
zamiloval, večer návrat na nocleh.
7.  den: Snídaně, odjezd do městečka Blar-
ney, možnost návštěvy areálu hradu se 
slavným kamenem výřečnosti nebo nákup-
ního 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 Titaniku a  kde do 
dnešního dne nalezneme původní molo, bu-
dovu lodní společnosti a památník obětem 
katastrofy, volno, možnost návštěvy některé 
z  typických přístavních hospod, odpoledne 
odjezd přes provincii Munster – zastávka 
k prohlídce areálu 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: Snídaně, odjezd na trajekt do Holy-
head, kolem poledne zastávka ve městečku 
Beaumaris s  vodním hradem a  krásnými 
výhledy na pobřeží severního Walesu, odpo-
ledne přejezd přes historické město Conwy 
– procházka starobylým centrem se středově-
kým hradem a dokonale zachovanými měst-
skými hradbami, později odpoledne přejezd 
do Londýna, večer ubytování, nocleh.
9. den: Celodenní návštěva Londýna – do-

Poznejte s námi jedno z největších evropských velkoměst, cent  rum světo vého finančnictví 
a ob chodu, desetimi lió novou metropoli na Temži – Londýn. Na vzhledu města se po dílelo 
1000 let britské monarchie, naj deme zde slavné pa mátky jako Buckinghamský palác, 
Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, katedrálu sv. Pavla a zároveň velkolepé 
projekty m oderní architektury. Milovníci umění ocení bezplatný vstup do městských galerií 
a muzeí – National Gallery, British Museum, Tate Modern, Tate Britain...

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné 
lince do Londýna a zpět, transfer autokarem 
z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování 
v hotelu s pří slu šenstvím v Londýně 
(dvoulůžkové pokoje), 4x kontinentální 
snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | v stupy do jed not livých 
památek, komplexní pojištění.
Upozornění | jedno kabinové zavazadlo 
na osobu do 10 kg zdarma, příplatek za 
zavazadlo do 15 kg 1 000 Kč (tam i zpět).

1. den: Odpoledne odlet z Brna do Londýna, 
transfer autobusem do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani pěší okruh kolem brit-
ského parlamentu, Big Ben, Westmin-
sterské opatství, třída White hall s vládními 
budovami a  síd lem pre  miéra na  Downing 
Street. Ubyto vání v hotelu. Od po ledne po-
kračování pě šího okruhu – Bucking hamský 
palác, St. James’s Park, ulice Piccadilly, Pic-
ca dilly Circus, Leicester Square, Trafalgar-
ské náměstí... Nocleh v hotelu.

Termíny | 25.–29. května | 1.–5. července | 21.–25. září
Cena | 12 990 Kč včetně letištních tax

ANGLIE

staršího a  jednoho z  nej vět  ších muzeí na 
světě, poté možnost prohlídky Muzea vos-
kových figurín Madame Tussauds. Volno 
k  návštěvě Ná rodní galerie na Trafalgar-
ském náměstí nebo Tate Gallery na nábřeží, 
pří padně mož nost další procházky. 
5. den: Ráno od jezd na le tiště, odlet do Brna.

3. den: Po snídani cesta metrem a prohlídka 
Toweru – bý va  lého královského hradu s ko-
ru no vačními klenoty, Tower Bridge, cesta 
Docklands a  finančním centrem Canary 
Wharf plným mrakodrapů a moderní archi-
tektury do Greenwiche – loď Cutty Sark, 
Královská námořní aka demie, observatoř 
s nultým poledníkem a krásným vý hledem 
na londýnské City. Cestu zpět lze uskuteč-
nit výletní lodí. Navečer procházka po již-
ním břehu Temže – Southwarská kated-
rála, Tate Gallery, Shakespe arovo divadlo 
Globe. Ve čer mož nost návštěvy zábavní 
čtvrti Soho. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani prohlídka londýnského 
City, výstavní třída The Strand, Opera a čtvrť 
Covent Garden, novinářská ulice Fleet 
Street, katedrála sv. Pavla. Kolem po ledne 
možnost prohlídky Britského muzea – nej-

Londýn letecky z Brna | 5 dní/4 noci v hotelu v Londýně 

Moherské útesy

Tower of London
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Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným au-
tokarem s WC, 4x ubytování v hotelu /pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a rychlovarnou 
konvicí, trajekty, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné vstupy do ob jektů.

Termín | 16.–23. srpna | Cena | 12 950 Kč | 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | V. Me zi říčí (dál nice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Londýn a jihozápadní Anglie

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních 
hodinách přes Prahu do Německa a Belgie, 
večer ubytování, nocleh.
2. den: Ráno trajekt z Calais do Doveru, 
pokračování podél pobřeží přes středověké 
městečko Winchelsea do přímořského stře-
diska Eastbourne – procházka ke slavným 
křídovým útesům Beachy Head. Kolem po-
ledne příjezd do Brightonu – pěší prohlídka 
centra včetně přístavu a Královského pavi-
lonu, později odpoledne přejezd k návštěvě 
nedalekého hradu Arundel – procházka. Ve-
čer ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh.

3. den: Dopoledne prohlídka přístavu 
Portsmouth – sídlo královského námořnic-
tva, možnost návštěvy muzea námořnictva 
a lodí Victory a Mary Rose, případně vy-
hlídková věž. Před polednem přejezd do 
městečka Winchester s jednou z největ-
ších gotických katedrál, později odpoledne 
přejezd k prohlídce unikátní prehistorické 
lokality Stonehenge (dolmeny, menhiry).  
K večeru zastávka v Salisbury – procházka 
centrem starého města s gotickou katedrálou  
St. Mary, návrat na nocleh.
4. den: 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 za-
stávka v Princetownu, k večeru návštěva 
rodiště Agathy Christie – přímořského měs-
tečka Torquay – procházka místy, která jsou 
spojena se životem slavné autorky. Večer 
ubytování v oblasti Plymouth, nocleh.
5. den: Celodenní výlet oblastí Cornwallu 
– zastávka u hradu St. Michael's Mount  
s areálem převorství, kde je možno sledovat 
příliv a odliv oceánu. Před polednem krátká 
zastávka v městečku Penzance s divadelní 
scénou na skále nad mořem. Odpoledne ná-
vštěva mýtického hradu Tintagel – rodiště 
krále Artuše, který je vystavěn na skalách 
nad jeskyněmi, kde se podle pověsti naro-

dil kouzelník Merlin – prohlídka. K večeru 
přejezd oblastí vřesovišť Bodmin Moor, za-
stávka u slavné hospody Jamaica z románu 
Daphne du Maurier, návrat na nocleh.
6. den: Ráno krátká zastávka v přístavu Ply-
mouth – procházka, dopoledne přejezd do 
tajemného města krále Artuše – slavného 
Glastonbury s opatstvím, prohlídka. Odpo-
ledne cesta oblastí Midsomeru k návštěvě 
nejstarších a nejslavnějších britských lázní 
Bath s řadou římských památek, pozdě ve-
čer přejezd do Londýna, ubytování, nocleh.
7. den: Celodenní prohlídka Londýna – do-
poledne historické centrum (Parlament, Big 
Ben, Westminsterské opatství, St. James's 
Park, Buckinghamský palác, Hyde Park, 
Welingtonův oblouk, Trafalgar, Národní 
galerie) – odpoledne volno, možnost ná-
vštěvy katedrály Sv. Pavla a hradu Tower, 
most Tower Bridge. Večer odjezd z Londýna.
8.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC, 6x ubytování v hotelu dle 
programu (5x v Anglii – pokoje s vlastním 
sociálním zařízením, rychlovarnou konvicí, 
trajekty, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
léčebných výloh, případné vstupy.

Termín | 1.–6. července | Cena | 9 950 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | V. Me zi říčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

1. den: Odjezd v ranních hodinách přes Ně-
mecko a Belgii do Francie, ubytování, nocleh.
2. den: Ráno trajekt do Doveru – vstupní 
brána Anglie, bílé křídové útesy – zastávka 
s vyhlídkou na kanál La Manche, dopole-
dne bude věnováno malebnému pobřeží 
Sandwich Bay – zastávka v městečku Deal, 
procházka – volno k prohlídce malebného 
hradu a zahrad královny matky Walmer Ca-
stle. 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: Dopoledne návštěva Windsoru – 
volno k prohlídce areálu královského zámku, 
kaple sv. Jiří a zahrad, kolem poledne ná-

vštěva univerzitního Oxfordu – prohlídka 
areálu kolejí. Pozdě odpoledne návštěva sta-
robylého rodného města W. Shakespeara 
Stratford nad Avonou – prohlídka, večer 
návrat na hotel, nocleh.
4. den: Dopoledne okružní jízda Londýnem 
– zastávka k prohlídce katedrály Sv. Pavla 
a hradu Tower, odpoledne výlet do měs-
tečka 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: Celodenní prohlídka Londýna, pěší 
prohlídka historického centra – Parlament, 
Westminsterské opatství, Trafalgarské 
náměstí, Národní galerie, Buckingham-
ský palác, londýnské parky, volno, možnost 

plavby lodí po Temži do Greenwiche – Krá-
lovská observatoř s nultým poledníkem. 
Pozdě večer odjezd do Belgie a Německa.
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

Londýn a malebná jihovýchodní Anglie

Stonehenge
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Termín | 16.–21. srpna | Cena | 6 950 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava 

RUMUNSKO
Arad • Sibiň • Šegešvár • Brašov • Sinaia • Bukurešť

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autobu-
sem, 4x ubytování v hotelích *** (1/2 pokoje 
s příslušenstvím), 4x sní dani, prů vodcovské 
služby, pojištění CK pro případ úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.
Fakultativně | 3 večeře za 890 Kč, jednolůž-
kový pokoj za 2 100 Kč.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autobu-
sem, 4x ubytování v hotelích *** (1/2 pokoje 
s příslušenstvím), 4x sní dani, prů vodcovské 
služby, pojištění CK pro případ úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy, vízum.
Fakultativně | 3 večeře za 890 Kč, jednolůž-
kový pokoj za 2 100 Kč.

nedalekého horského letoviska Sinaia, které 
bývalo letním sídlem rumunské královské ro-
diny. Návštěva luxusního královského zámku 
Peleș a  sousedního zámečku Pelișor a  slav-
ného Sinaiského kláštera. Nocleh.
5. den: Přejezd do Bukurešti – celodenní 
pobyt v hlavním městě s návštěvou jeho nej-
větších atrakcí: Palác Parlamentu, Vítězný 
oblouk, Královský palác, Patriarchální kate-
drála, Rumunské Atheneum atp. Ve večerních 
hodinách odjezd do ČR. 
6. den: Návrat do Brna kolem poledne.1. den: Odjezd z Brna časně ráno, průjezd Ma-

ďarskem, odpoledne příjezd do rumunského 
Aradu. Prohlídka centra města se starou pev-
ností, pravoslavnou katedrálou Nejsvětější 
Trojice a katolickou katedrálou sv. Antonína, 
novou radnicí, Kulturním palácem atd. Pře-
jezd na ubytování. Nocleh.  
2. den: Po snídani cesta do Transylvánie. Pro-
hlídka města Sibiň: stará radnice, Brukentha-

Peleş

Brašov lův palác, Frankensteinův dům, evangelický 
kostel, v  němž byl pohřben valašský kníže 
Mihnea I., syn Vlada III. Draculy, pravoslavná 
katedrála. Odpoledne pokračování do Šegeš-
váru (UNESCO) – údajného rodného města 
Vlada III.: Draculův rodný dům, hodinová 
věž, středověké opevnění. Zastávka ve městě 
Prejmer u  unikátního opevněného kostela 
Tartlau (UNESCO). Ubytování v oblasti Brașova. 
3. den: Dopoledne prohlídka Brašova – „ru-
munského Salcburku“: Bílá věž, synagoga, 
Černý kostel, nejužší ulička v Rumunsku. Od-
poledne návštěva hradu Bran, který proslavil 
román Dracula Brama Stokera. Poté výstup 
k  areálu zříceniny mohutného středověkého 
hradu Râșnov. Nocleh.
4. den: Po snídani cesta do města Bușteni. Od-
tud výjezd lanovkou do pohoří Bucegi k hor-
ské chatě Cabana Babel (2 200 m n. m.) s nád-
hernými výhledy. Odpoledne pokračování do 

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách 
směr Polsko. Zastávka ve městě Często-
chowa, návštěva baziliky kláštera Jasna 
Góra se slavnou Černou Madonou – nej-
významnější poutní místo našich severních 
sousedů. Odtud pokračování k  Varšavě. 
Ubytování u běloruských hranic.
2. den: Po snídani vjezd na běloruské území 
a  prohlídka historického města Brest se 
svou mohutnou pevností, centrem odporu 
Rudé armády za 2. světové války. Poté za-
stávka v  obci Mierieczewszczina, kde se 
kromě paláce Puslovských nachází rodný 
dům polského národního hrdiny Tadeusze 
Kościuszka. Odtud cesta do města Mir – 
návštěva zámku mocného rodu Radziwiłłů 
(UNESCO). Následně přejezd k nedalekému 
radziwiłłskému zámeckému komplexu v Ňa-
sviži, který je též součástí světového dědictví 
UNESCO. Vodní zámek je hrází spojen s chrá-

nému ve 14. století jako pevnost litevským 
velkovévodou Gediminasem k obraně před 
Řádem německých rytířů. Na závěr zastávka 
ve městě Novogrodek u rodného domu pol-
ského spisovatele Adama Mickiewicze.
5. den: Celodenní program v hlavním městě 
Minsk. Prohlídka města (Staré město s pravo-
slavnou katedrálou Svatého Ducha, staro-
městská radnice zničená za cara Mikuláše I. 
a znovu vystavěná podle původních plánů, 
Národní pamětní kostel Všech Svatých, 
obelisk Vítězství na stejnojmenném ná-
městí, palác Nezávislosti, Běloruské národní 
divadlo opery a baletu, Ostrov slz s památ-
níkem běloruských vojáků, padlých ve válce 
v Afghánistánu). Volno. Večer odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

mem Corpus Christi, pohřebním místem 
rodu Radziwiłłů, považovaným za první ba-
rokní stavbu východní Evropy a první jezuit-
ský kostel postavený podle vzoru legendár-
ního římského Il Gesù. Ubytování v Minsku.
3. den: Dopoledne cesta do města Barysaŭ, 
v  jehož okolí se odehrála slavná napoleon-
ská bitva na Berezině. Ve městě se nachází 
monumentální pravoslavná katedrála Zmrt-
výchvstání Páně s  mohutnou samostatně 
stojící zvonicí, celá vybudovaná z červených 
cihel. Pokračování do Vitebsku, jednoho 
z nejstarších slovanských měst, založeného 
v polovině 10. století kněžnou Olgou Kyjev-
skou. Zde zaujme především Gubernátor-
ský palác, katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie, památník vojákům padlým ve 2. svě-
tové válce, letní sídlo malíře Ilji Repina nebo 
rodný dům Marca Chagalla s muzeem. Ces-
tou zpět zastávka u jezera Lepel.
4. den: Po snídani odjezd do Hrodna, vý-
znamného města na západě země při hra-
nicích s Polskem a Litvou. Prohlídka centra 
s  katolickou katedrálou sv. Františka Xa-
verského, kostelem sv. Borise z 12. století,  
Horním hradem nebo královským zámkem, 
vybudovaným polským králem Augustem III. 
Odtud cesta k Lidskému hradu, vybudova-

Termín | 19.–24. července | Cena | 6 950 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava

BĚLORUSKO
Brest • Mir • Ňasviž • Barysau • Vitebsk • Hrodno • Minsk

Ňasviž
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Termíny | 15.–28. června | 7.–20. září 
Cena | 9 950 Kč ve dvoulůžkových garsoniérách | 9 450 Kč ve třílůžkových garsoniérách
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno

1. den: Odpoledne odjezd z ČR do Řecka.
2. den: Kolem poledne příjezd do Řecka, 
cesta podél pohoří bájného Olympu na uby-
tování u Egejského moře, volno, nocleh.
3. den: Volno u moře, nocleh.
4. den: Půldenní výlet na unikátní kláštery 
Meteora, vystavěné na vrcholcích bizarních 
skalních útvarů. Z  původního komplexu 
24 monastýrů se zachovalo do dnešní doby 
šest  činných klášterů, které budeme mít 
možnost vidět a do dvou z nich se i podívat. 
Návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh.
5.–6. den: Volno u moře, nocleh.
7. den: Ráno odjezd do pohoří Parnasos, 
návštěva starořecké věštírny v  Delfách, 
kam v dávných dobách přicházely zástupy 
poutníků za věštkyní Pýthií. Prohlédneme si 
pozůstatky Apollónova chrámu, jemuž byly 
Delfy zasvěceny, staré divadlo, pokladnici 
Athénských, stadion, muzeum se slavným 
delfským vozatajem. Po prohlídce pokračo-
vání v cestě podél Korintského zálivu na po-
loostrov Peloponés, na který se dostaneme 
2 250 m dlouhým mostem otevřeným v roce 
2004. Zastavíme se u antického Korinthu – 

1. den: Odlet z Brna do Soluně, transfer na 
ubytování v  přímořském letovisku na po-
břeží Egejského moře, nocleh.
2. den: Volno u moře, nocleh.
3. den: Půldenní výlet na unikátní kláštery 
Meteora, vystavěné na vrcholcích bizarních 
skalních útvarů. Z  původního komplexu 
24 monastýrů se zachovalo do dnešní doby 
šest činných klášterů, dva z nich navštívíme. 
Návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh.
4.–5. den: Volno u moře, nocleh.
6. den: Ráno odjezd do pohoří Parnasos, 
návštěva starořecké věštírny v Delfách, kam 
v dávných dobách přicházely zástupy pout-
níků za věštkyní Pýthií: pozůstatky Apolló-
nova chrámu, jemuž byly Delfy zasvěceny, 
staré divadlo, pokladnice Athénských, sta-
dion, muzeum se slavným delfským vozata-
jem. Pokračování podél Korintského zálivu 
na poloostrov Peloponés, na který se do-
staneme 2 250 m dlouhým mostem otevře-
ným v roce 2004. Zastavíme se u antického 
Korinthu – dnes už jen pozůstatky tohoto 
kdysi bohatého obchodního centra pod ho-

dnes už jen pozůstatky tohoto kdysi boha-
tého obchodního centra pod horou Akroko-
rinth. Ve večerních hodinách odjedeme na 
ubytování v oblíbeném letovisku Tolo u Naf-
plia, nocleh.
8. den: Celodenní výlet za nejslavnějšími 
antickými památkami kraje Argolida, ze-
jména z  období mykénské kultury. Navští-
víme Epidaurus, okrsek zasvěcený bohu 
lékařství Asklepiovi, s nejlépe zachovalým 
starořeckým divadlem až pro 14 tisíc diváků 
s dokonalou akustikou, Mykény, proslavené 
vykopávkami Heinricha Schliemanna, s po-
zůstaky hradu krále Agamemnóna, hrdiny 
trojské války. Uvidíme mimo jiné světozná-
mou Lví bránu, Atreovu pokladnici, kopu-
lovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné 
masky krále Agamemnóna v  muzeu. Na 
závěr navštívíme první hlavní město novo-
dobého Řecka – Nafplio, které nás okouzlí 
svou romantickou polohou pod vrcholem 
Akronafplio. Vyjedeme také na vrchol Pala-
midy s mohutným benátským opevněním. 
K večeru návrat do Tola, nocleh.
9. den: Ráno odjezd přes Korintský prů-

ŘECKO

Cena zahrnuje | leteckou dopravu Brno–Soluň–Brno, transfery v Řecku, letištní a palivové taxy, 
10x nocleh v garsoniérách s možností vlastního vaření, výlety dle programu, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění. 
Fakultativně | 7 večeří v místě pobytu 2 100 Kč

Cena zahrnuje | 11x nocleh v garsoniérách 
s možností vlastního vaření, povlečení, závě-
rečný úklid, dopravu busem s klimatizací a WC, 
výlety dle programu, služby průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění. 
Fakultativně | 8 večeří v místě pobytu 2 400 Kč

plav, zastávka k prohlídce 6,3 km dlouhého 
kanálu spojujícího Korintský a  Saronický 
záliv, příjezd do Athén. Prohlídka Akro-
pole s  chrámem ochránkyně města bo-
hyně Athény a  jedinečným Parthenonem 
a památek řecké metropole – Panathénský 
stadion, čtvrť Plaka, řecká a římská agora, 
chrám Dia Olympského, náměstí Syntagma 
a střídání stráží u budovy Parlamentu. Od-
poledne odjezd, cestou zastávka u památ-
níku spartského krále Leonidase, hrdiny 
bitvy u Thermopyl. Návrat na ubytování ve 
večerních hodinách, nocleh.
10.–12. den: Volno u moře, nocleh.
13. den: Volno u moře, uvolnění pokojů, od-
jezd do ČR.
14. den: Odpoledne příjezd do ČR.

Za památkami antiky s pobytem u Egejského moře
Meteora • Delf y • Korint • Mykény • Nafplio • Atény

Termíny | 16.–27. června | 8.–19. září 
Cena | 16 500 Kč ve 1/2 garsoniérách 
 15 500 Kč ve 1/3 garsoniérách

rou Akrokorinth. Večer odjezd na ubytování 
v letovisku Tolo u Naf plia, nocleh.
7. den: Celodenní výlet za nejslavnějšími 
antickými památkami kraje Argolida, ze-
jména z  období mykénské kultury. Navští-
víme Epidaurus, okrsek zasvěcený bohu 
lékařství Asklepiovi, s nejlépe zachovalým 
starořeckým divadlem až pro 14 tisíc diváků 
s dokonalou akustikou, Mykény, proslavené 
vykopávkami Heinricha Schliemanna, s po-
zůstaky hradu krále Agamemnóna, hrdiny 
trojské války. Uvidíme mimo jiné světozná-
mou Lví bránu, Atreovu pokladnici, kopu-
lovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné 
masky krále Agamemnóna v  muzeu. Na 
závěr navštívíme první hlavní město novo-
dobého Řecka – Nafplio, které nás okouzlí 
svou romantickou polohou pod vrcholem 
Akronafplio. Vyjedeme také na vrchol Pala-
midy s mohutným benátským opevněním. 
K večeru návrat do Tola, nocleh.
8. den: Ráno odjezd přes Korintský prů-
plav, zastávka k prohlídce 6,3 km dlouhého 

kanálu spojujícího Korintský a  Saronický 
záliv, příjezd do Athén. Prohlídka Akro-
pole s  chrámem ochránkyně města bo-
hyně Athény a  jedinečným Parthenonem 
a památek řecké metropole – Panathénský 
stadion, čtvrť Plaka, řecká a římská agora, 
chrám Dia Olympského, náměstí Syntagma 
a střídání stráží u budovy Parlamentu. Od-
poledne odjezd, cestou zastávka u památ-
níku spartského krále Leonidase, hrdiny 
bitvy u Thermopyl. Návrat na ubytování ve 
večerních hodinách, nocleh.
9.–11. den: Volno u moře, nocleh.
12. den: Uvolnění pokojů, transfer na letiště 
do Soluně, odlet do Brna.

Za památkami antiky s pobytem u Egejského moře – letecky z Brna!
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Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do 
Atén a zpět (s možným přestupem), letištní taxy 
cca 2 700 Kč, transfer do hotelu a zpět, 4x uby-
tování v hotelu *** v dosahu metra, 4x snídani, 
služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | příplatek za jednolůžkový 
pokoj 2 170 Kč, vstupy do jednotlivých pamá-
tek, jízdné MHD, pojištění.

Termín | 6.–11. září | Cena | 6 490 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

chami, které mu zajistily přezdívku „Město 
bí lých střech“ a místo na seznamu UNESCO. 
Ve městě pod pevností nad řekou Drini se 
narodili Enver Hodža (Hoxha), vůdce komu-
nistické Albánie, a slavný spisovatel Ismail Ka-
dare. Přesun do Sarandy, hlavního střediska 
albánské riviéry s  velkou pláží, olivovými 
háji a  rostlinami agáve, případná možnost 
krátkého koupání. Odpoledne ještě zastávka 
v historickém městě Butrint (UNESCO) s řím-
skými lázněmi, chrámem bohyně Minervy, 
vilou Diaforit, byzantskou bazilikou nebo 
dochovanou benátskou pevností.
5. den: Celodenní program v hlavním městě 
Tiraně. Skanderbegovo náměstí, ze kterého 
se rozbíhají široké bulváry, Edhem Beyova 
mešita, hodinová věž, mauzoleum Envera 
Hodži, Národní historické muzeum, Národní 
divadlo… Večer odjezd do ČR.
6. den: Odpoledne příjezd do Brna.

ALBÁNIE
Země orlů | Skadar, Drač, Tirana, památky UNESCO Berat, Gjirokastra a Butrint

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
4x ubytování se snídaní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění (lze 
sjednat v naší CK), případné vstupy.

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. 
Navečer zastávka v Sarajevu, multikulturní 
metropoli Bosny a  Hercegoviny, městě po-
hnuté historie a  množství křesťanských, 
muslimských i židovských památek. Ferha-
dija – hlavní pěší zóna Sarajeva, katolická 
katedrála Srdce Ježíšova, Gazi Husrev-be-
gova mešita – nejstarší v  Sarajevu, Latin-
ský most přes řeku Miljacku, u kterého byl 
v roce 1914 spáchán atentát na rakouského 
arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este. 
Ubytování v oblasti Sarajeva.
2. den: Po snídani transfer přes Černou Horu 
do Albánie. Odpoledne příjezd k rozvalinám 
benátské pevnosti Rozafa u  města Skadar 
(Shkodër). Na místě stával hrad střežící cesty 
do města, část hradeb pochází z  původní 
ilyrské pevnosti, dobyté Římany ve 2. století. 
Zastávka u  jednoho z  nejvýznamnějších al-
bánských poutních míst Kisha e Laçit – kos-

tela a  kláštera sv. Antonína Padovánského. 
Prohlídka Kurjë, rodného města národního 
hrdiny Skanderbega s  hradem a  pevností, 
Skan derbegovým muzeem nebo orientál-
ním trhem. Ubytování v oblasti Tirany.
3. den: Po snídani cesta na pobřeží Jader-
ského moře do významného přístavu Drač 
(Durrës), nejstaršího a druhého největšího al-
bánského města, někdejší metropole země, 
založeného v 7. století př. n. l. řeckými osad-
níky. Na místě se nachází římský amfiteátr 
z  2. století, pozůstatky byzantského hradu, 
palác krále Zoga nebo písčité pláže. Násle-
duje přejezd do Apollonie, kterou v 6. sto-
letí př. n. l. založili kolonisté z Korintu a kde 
v římské éře existovala významná filozofická 
škola. Dnes jde o  nejvýznamnější albánské 
archeologické naleziště se zříceninami ve-
řejných budov, divadla nebo kláštera a kos-
tela Shën Mëri. Odpoledne ještě návštěva 
města Berat (UNESCO) s muslimskou a křes-
ťanskou částí, spojenými mostem přes řeku 
Osum. Na kopci posetém typickými bílými 
domky s  červenými střechami se nachází 
kdysi významná citadela.
4. den: Dopoledne přesun do města Gjiro-
kastra (Gjirokastër), proslulého starobylou 
kamennou architekturou a břidlicovými stře-

Termín | 5.–9. října | Cena | 12 590 Kč

Atény letecky

1. den: Odpoledne pro zájemce transfer au-
tokarem na letiště ve Praze/Vídni (bude upřes-
něno). Odlet do Atén, po příletu transfer do 
hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani prohlídka nejslavnější do-
minanty města – vrchu Akropole. Na úpatí 
zastávka u  Dionýsova divadla z  5. století 
př. n. l. Akropole vás přivítá monumentální 
bránou Propylají, posvátnou stezkou pak 
projdete kolem pozůstatků dalších chrámů. 
Nejzachovalejším a  největším je samotný 
Parthenon, dokončený roku 438 před n.  l. 
Poté chrám Erechtheion, zdobený sloupo-
vím karyatid – šesti dívčích postav. Možnost 
návštěvy úchvatného moderního Mu zea Ak-
ropole. Cesta z akropolského pahorku vede 
do nejstarší čtvrti města Plaka s  řeckou 
a římskou agorou, Héfaistovým chrámem 
a známou Věží větrů. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani pokračování prohlídky 
města: centrum tvoří náměstí Ústavy (Syn-
tagma) a  Svornosti (Omonia). Dominan-
tou Syntagmy je budova parla mentu, před 
kterým probíhá střídání stráží v  typických 

stejnokrojích. Za parlamentem se rozkládají 
rozsáhlé Národní zahrady, park založený 
královnou Amálií. Poblíž se nalézají zbytky 
největší řecké svatyně – chrámu Dia Olymp-
ského. Dále čtvrť Monastiraki s řadou stánků 
a obchůdků nabízejících ovoce, koření, med, 
olivy, místní pálenku ouzo a všemožné suve-
nýry. Na západ od rušného tržiště se nachází 
oblast významných archeologických vykopá-
vek Kerameikos. K  vidění je zde část měst-
ských hradeb nebo brána. Odpoledne stráví-
me v pro slulém Archeologickém muzeu.
4. den: Po snídani buď individuální volno 
v Aténách, nebo celodenní výlet do přístavu 
Pireus – z  centra města nás moderní metro 
doveze do přístavu za necelých 20 minut. 
Na procházkách po nábřežích lze obdivovat 
snad všechny typy lodí – Pireus je největ-
ším řeckým přístavem. Pro suchozemce je 
fascinující zejména provoz velkých trajektů, 
které spojují pevninu s  ostrovy v  Egejském 
moři. Mimo sám přístav lze navštívit třeba 
Helénské námořní muzeum, Archeologické 
muzeum nebo katedrálu sv. Trojice (Agia 
Triada). Určitě také nepohrdněte nabídkou 
některé ze zdejších taveren nebo kaváren 

k příjemnému posezení u skleničky ledového 
frappé v jedinečné přístavní atmosféře. Další 
možností je vydat se na nedaleké Saronské 
ostrovy – nejbližší ostrov Egina je vzdálen 
asi hodinu plavby trajektem. Tamní úzké ulič-
ky vás zavedou k mnoha tradičním tavernám, 
kavárnám a obchůdkům se suvenýry.
5. den: Po snídani individuální volno, trans-
fer na letiště, odlet z Atén, přílet do Vídně či 
Prahy, možnost transferu autokarem do Brna.
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Cena zahrnuje | letenku do Moskvy a zpět, 
letištní taxy a palivový příplatek cca 2 300 Kč 
(částka může podléhat změnám), transfery 
z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování v ho-
telu *** v Moskvě, služby průvodce CK Čebus 
a místního průvodce, dopravu autokarem dle 
programu a pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní poji-
štění (lze sjednat v CK Čebus), vstupy a fakul -
tativní výlety, skupinové vízum do Ruska 
2 100 Kč, transfer na letiště (informace v CK).
Fakultativně | prohlídka Kremlu 350 Kč, výlet 
do Sergijeva Posadu s obědem 790 Kč; výlet 
do Suzdalu a Vladimiru 950 Kč.
Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je ne-
zbytné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní 
před odletem, kdy je potřeba dodat do CK ces-
tovní pas platný minimálně 6 měsíců od data 
ukončení zájezdu a jedno pasové foto.

Termín | 20.–26. července
Cena | 26 990 Kč (včetně letištních tax)

1. den: Odjezd účastníků zájezdu do Prahy 
nebo Vídně (bude upřesněno), odlet do 
Mos kvy, přílet a transfer z le tiště do hotelu, 
uby tování, odpoledne možnost společné 
procházky po centru Moskvy –  první se-
zná mení s  ruskou metropolí, pro jížďka 
monumentálním moskevským met rem 
s prohlídkou nejzajímavějších stanic, připo-
mínajících barokní paláce. Noc leh v hotelu.
2. den: Celodenní program v  Moskvě – 
kom binovaný auto karový a  pěší okruh. 
Rudé náměstí se slavným chrámem Va sila 

Chrám Krista Spasitele v Moskvě

Bla že ného, který nechal postavit car Ivan 
H rozný na počest dobytí Kazaně a  jehož 
ori gi nální architektura je inspirována pů-
vod ními tatarskými památkami Kazaň ského 
chanátu, dále ob chodní centrum GUM, 
Velké divadlo a Ma néž, vyhlídka na Vrab-
čích horách u Lo mo nosovovy uni ver zity, 
chrám Krista Spa sitele, Novoděvičí kláš-
ter ze 16. století s hroby významných rus-
kých osobností, Kreml – sídlo pre zidenta 
a vlády, prohlídka uměleckých skvostů ve 
zbroj nici a hrobek carů v kremelských chrá-
mech, navečer možnost pro cházky po Ar-
batu, centru umělců a hu debníků. Návrat 
do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani individuální program 
v  Moskvě nebo možnost půl den ního vý-
letu do Sergijeva Posadu, centra ruské 
pravo slavné církve – poutní místo, vzdá-
lené 75 km od Moskvy (pa mátka UNESCO). 
V  roce 1345 zde byl sv.  Sergejem za ložen 
klášter Nejsvě tější Trojice. V  16.  sto letí 
zde byly vybudovány masivní hradby a im-
pozantní chrám Na  ne be vstoupení. V době 
obléhání Moskvy tu po býval i car Petr Ve-
liký. Oběd v  místní re stauraci, návrat do 

Moskva a Petrohrad letecky

Moskvy, možnost další pro cházky s průvod-
cem. Návrat do hotelu, nocleh.
4. den: V  ranních hodinách transfer na 
nádraží a  odjezd rychlovlakem do Pet-
rohradu. Po příjezdu kom bi novaný pěší 
a  autokarový okruh centrem s  místním 
průvodcem a prohlídkou nej za jímavějších 
památek města, nábřeží Něvy s celou řa-
dou mostů, nově opravená Pet ro pavlovská 

Termín | 20.–24. července 
Cena | 17 990 Kč (včetně letištních tax)

RUSKO

1. den: Odjezd účastníků zájezdu na leti-
ště do Prahy/Vídně (bude upřesněno), od-
let do Moskvy, transfer z  letiště do hotelu, 
ubytování, odpoledne možnost společné 
procházky po centru Moskvy – první sezná-
mení s ruskou metropolí, Starý Arbat – pěší 
zóna plná umělců a pouličních hudebníků, 
projížďka monumentálním moskevským 
metrem s pro hlídkou nejzajímavějších sta-
nic, připomínajících barokní paláce. Nocleh.
2. den: Celodenní program v  Moskvě – 
kombinovaný autokarový a  pěší okruh. 
Rudé náměstí se slavným chrámem Vasila 
Blaženého, který nechal postavit car Ivan 
IV. Hrozný na počest dobytí Kazaně a jehož 
originální architektura je inspirována pů-
vodními tatarskými památkami Kazaňského 
chanátu. Dále obchodní centrum GUM, 
Velké divadlo a Manéž, vyhlídka na Vrab-
čích horách u  Lomonosovovy univerzity, 
chrám Krista Spasitele, Novoděvičí klášter 
ze 16. století a hřbitov s hroby významných 
ruských osobností (Čechov, Bulgakov, Gogol, 
Ejzenštejn, Majakovskij, Iljušin, Chruščov...), 
Kreml – sídlo prezidenta a vlády, prohlídka 
uměleckých skvostů ve zbrojnici a  hrobek 
carů v kremelských chrámech, navečer mož-
nost procházky po Arbatu, centru umělců 
a hudebníků. Návrat do hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani individuální program 
v Moskvě nebo možnost půldenního výletu 
do Sergijeva Posadu, centra ruské pravo-
slavné církve – poutní místo, vzdálené 75 km 
od Moskvy (památka UNESCO). V roce 1345 
zde byl sv. Sergejem založen klášter Nej-
světější Trojice. V 16. století zde byly vybu-
dovány masivní hradby a impozantní chrám 
Nanebevstoupení. V době obléhání Moskvy 
tu pobýval i car Petr Veliký. Oběd v místní 
restauraci, návrat do Moskvy, možnost další 
procházky s  průvodcem nebo prohlídka 
některého ze světoznámých muzeí – Treťja-
kovská galerie nebo Puškinovo muzeum. 
Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani celodenní fakultativní 
výlet do Suzdalu a Vladimiru – starobylých 
měst patřících do tzv. Zlatého prstence 
kolem Moskvy. Suzdal (památka UNESCO) – 
staroslavné sídlo knížat, rozložené na břehu 
řeky Kamenky, tvořící architektonicko-pří-
rodní komplex s  kláštery, chrámy a  paláci. 
Vladimir (památka UNESCO) – bělo kamenné 
kostely svatého Dimitrije a Uspenská ka-
tedrála patří k  vrcholům ruského staveb-
ního a sochařského umění. Večer návrat do 
Moskvy.
5. den: Po snídani individuální volno 
v  Moskvě, v  odpoledních hodinách trans-
fer od hotelu na letiště a odlet pravidelnou 
linkou z Moskvy. Přílet a následný transfer 
autokarem do Brna.

Moskva a okolí | Kreml • Arbat • Sergijev Posad • Vladimir • Suzdal
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Cena zahrnuje | letenku do Moskvy 
a z Petrohradu na pra videlné lince, letištní 
taxy a palivový příplatek cca 2 300 Kč (částka 
může podléhat změnám), transfery z letiště 
do hotelu a zpět, 3x ubytování v hotelu *** 
v Moskvě, 3x ubytování v hotelu *** 
v Petrohradě, cestu rychlovla kem z Moskvy 
do Petrohradu, 6x sní dani, služby průvodce 
CK Čebus a místního průvodce, dopravu 
autokarem dle programu a pojiš tění proti 
úpadku CK.
Cena nezahrnuje | připojištění léčebných 
výloh (lze sjed na t v CK Čebus), vstupy a fakul-
tativní výlety, skupinové vízum do Ruska 

2 100 Kč, cesta autokarem na letiště a zpět 
2x 500 Kč (minimálně 15 osob).
Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 
590 Kč; Carskoje Selo a Jantarová komnata 
s místním průvodcem 610 Kč; Petropavlovská 
pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla 210 Kč; 
Petrodvorec, palác a zahrady 790 Kč; výlet do 
Sergijeva Posadu s obědem 790 Kč; prohlídka 
Kremlu 350 Kč.
Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je ne-
zbytné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní 
před odletem, kdy je potřeba dodat do CK 
cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od 
data ukončení zájezdu a jedno pasové foto.

1. den: Odjezd autokarem z Brna na letiště 
do Prahy/Vídně (bude upřesněno), v  do-
poledních hodinách odlet do Petro hradu. 
Transfer do hotelu, možnost společné ve-
černí pro cházky. Nocleh.
2. den: Po snídani pěší a autokarový okruh 
s  míst ním prů vodcem a  prohlídkou nej za-
jí mavěj ších památek města: ná břeží Něvy 
s  řadou mostů, Petropavlovská pev nost 
s ka ted rálou sv. Petra a Pavla, kde jsou po-
chováni ruští carové se svými rodi nami, bu-
dova Admira lity, která svou věží do mi nuje 
městu, pro cházka po Něvském prospektu, 
nejživější tepně města –  tato dlouhá u lice 
si zachovala svůj oso bitý cha rakter, známý 
z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám 
sv.  Izáka, budova divadla a  chrám Srdce 
Ježíšova... Odpo ledne možnost další pro-
cházky po městě. Nocleh.

3. den: Po snídani výlet do Puškinu (dříve 
Carskoje Selo), kde se nachází nádherný 
ba rokní palác Alžběty a  Kateřiny Veliké, 
ve kterém můžeme mimo jiné obdivovat 
kopii slavné Jantarové komnaty, která zá-
hadně zmizela za 2. světové války. Součástí 
palá co vého komplexu je také rozlehlý park 
s  dal šími stavbami. Návrat do Petrohradu, 
od po ledne indivi duální volno či možnost 
náv štěvy například Rus kého muzea nebo 
pro jížďky lodí po petrohradských kanálech. 
Podvečerní procházka, nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani možnost návštěvy Ermi-
táže, jedné z  nej bohatších galerií světa, 
která ukrývá poklady ruského i  svě tového 
umění. Oběd, od poledne výlet do Petro-
dvorce – pa lácového komplexu Petra Ve li-
kého, jehož zahrady „končí až v moři“. Pro-
hlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a zpět, 
letištní taxy a palivový příplatek 2 100 Kč 
(částka může podléhat změnám), 4x ubytování 
se snídaní v hotelu *** v Petrohradě, služby 
českého a místního prů vodce, dopravu busem 
dle programu a pojiš tění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh 
(lze v CK Čebus), v stupné, skupinové vízum 
2 100 Kč, dopravu autokarem z Brna na letiště 
a zpět za 500 Kč jedním směrem (min. 15 osob).
Fakultativně | Ermitáž s průvodcem 
590 Kč; Carskoje Selo a Jan ta rová komnata 
s průvodcem 610 Kč; Petropavlovská pevnost 
s ka ted rálou 210 Kč; Petrodvorec, palác 
a z ahrady 790 Kč.
Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je ne-
zbytné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní 
před odletem, kdy je potřeba dodat do CK ces-
tovní pas platný minimálně 6 měsíců od data 
ukončení zájezdu a jedno pasové foto.

Poznejte s námi jedno z nejkrásnějších světových velkoměst a čtvrté největší město Evropy. 
Někdejší ruská metropole za lo žená na ústí řeky Něvy do Finského zálivu carem Petrem 
Velikým jako ruské „okno do Evropy” se pyšní výstavnými chrámy, impozantními paláci 
a rušnými nábřežními pro menádami. Tyto a další památky prošly před nedávnými oslavami 
300. vý ročí založení města náročnou rekonstrukcí. Ač je tedy ve srovnání s jinými městy 
Petrohrad městem mladým, za tři století své e xi s tence stihl vyrůst do nebývalé krásy a dát 
světu velikány jako jsou Dostojevskij, Šostakovič, Stra vinskij a další...

Termín | 15.–19. července
Cena | 16 990 Kč (včetně letištních tax)

Za krásami Benátek severu | Petrohrad letecky

pevnost s  katedrálou sv.  Petra a  Pavla, 
kde jsou pochováni ruští carové se svými 
rodi nami, budova Admira lity, která svou 
věží dominuje městu, pro cházka po Něv-
ském prospektu, který je nejživější tepnou 
města. Tato dlouhá ulice si zachovala svůj 
osobitý cha rakter, známý z  ruských ro-
mánů. Kazaňský chrám, chrám sv.  Izáka, 
budova divadla a chrám Srdce Ježíšova... 
Ubytování v  hotelu. Odpoledne možnost 
další procházky po městě. Nocleh. 
5. den: Po snídani výlet do Puškinu (dříve 
Carskoje Selo), kde se nachází nádherný 
barokní palác Alžběty a  Kateřiny Veliké, 
ve kterém můžeme obdivovat kopii slavné 
Jan ta rové komnaty, součástí palácového 
komplexu je také rozlehlý park s  dalšími 
stavbami. Návrat do Petrohradu, odpo-
ledne individuální volno nebo možnost 
návštěvy například Rus kého muzea, pod-
večerní pro cházka nebo projížďka lodí po 
něvských ka nálech. Nocleh v hotelu.  
6. den: Po snídani možnost návštěvy Er mi-
táže (s místním průvodcem), jedné z nej bo-
hatších galerií světa, která ukrývá po klady 

5. den: Po snídani uvolnění pokojů, dopole-
dne individuální volno v Pet rohradě, v od po-
ledních hodinách transfer z hotelu na letiště 
a odlet do Prahy/Vídně. Po příletu transfer 
autokarem do Brna.

ruského i  světového umění. Od poledne 
vý let do světoznámého Petrodvorce – 
nád her ného palácového komplexu Petra 
Veli kého, jehož zahrady končí až „v moři“. 
Pro hlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.
7. den: Dopoledne individuální volno 
v Pet rohradě, v čas ných odpoledních hodi-
nách transfer od hotelu na letiště Pul kovo 
a odlet linkou do Prahy nebo Vídně. Přílet 
a následný transfer autokarem do Brna.
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Helsinky

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem s prodejem teplých a studených nápojů 
za Kč, 6x ubyto vání v hotelech **/*** ve 
dvoulůžkových pokojích, 6x snídani, služby 
průvodce a po jištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, vstupy. 
Podmínkou uskutečnění zá jezdu je mini-
mální počet 32 osob.

1. den: Odjezd z  Brna ve 4.15, jízda směr 
Český Těšín–Katovice–Varšava. Odpoledne 
pro hlídka Var šavy – Starý Rynek, Barba-
kan, Krakov ské před městí... Večer ubyto-
vání v hotelu severně od Var šavy. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd směr Litva, kolem 
poledne příjezd do Kaunasu, bývalého hlav-
ního města Litvy ležícího na sou toku dvou 
největších litevských řek Nerisu a Němenu. 
Pro hlídka památek města: hrad nad souto-
kem, chrám sv. Petra a  Pavla – nej ra nější 
go tická stavba v  Litvě, barokní radnice, 
na zývaná pro svou barvu a 53 metrů vyso-
kou věž Bílá Labuť a  jedinečné muzeum 
čertů. Výlet do kláštera Pažaislis, který le ží 
na břehu přehrady Kaunaské moře a patří 
k nej hez čím církevním stavbám v severní Ev-
ropě, postaveným ve stylu ital ského ba roka. 
Ubytování v hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Trakai, jehož do minantou je hrad na 

ostrově uprostřed jezera Galvė, ně kdejší 
sídlo litevských velkoknížat. Pře jezd do me-
tropole Vilniusu – cent rum je na seznamu 
světového kultur ního dě dictví UNESCO. 
Gedi mi nasův hrad, Katedrální ná městí, 
staré město s křivolakými uličkami a židov-
skou čtvrtí. Večer návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd k moři, do třetího 
největšího litevského města Klaipėdy, které 
je jedi ným přístavem v zemi. Náv štěva ná-
rodního parku Nerija neboli Kurské kosy 
s unikátní přírodní sce nérií, tvořenou až 50 
metrů vysokými písečnými dunami. Na 
pobřeží je z moře vyplavováno tzv. baltské 
zlato – jantar. Nejpěknější kousky si mů-
žeme prohlédnout v  mu zeu jantaru v  Pa-
lanze. Navečer překročení litevsko-lotyšské 
hranice. Po cestě zastávka u Vrchu křížů – 
nejposvátnějšího místa všech Litevců. Uby-
tování na území Lotyšska.
5. den: Po snídani odjezd do Tallinnu – met -
ropole Estonska, který je perlou stře do věké 
architektury. His to rické jádro je obehnáno 
vysokými hradbami, v  nichž se do chovalo 
26 obranných věží. Na kopci Toompea nad 
měs tem se na chází hrad, odkud je krásný 
výhled na historické centrum a na přístav. 
Lze též navštívit park Kadriorg se zá mec kou 
rezidencí cara Petra I. Velikého nebo skan-
zen vesnické archi tek tury z celého Eston-
ska Rocca al Mare. Ubytování v Tallinnu.
6. den: Po snídani odjezd na jih do lo tyš-
ského národního parku Gauja – malebného 
údolí stejnojmenné řeky. Ve městě Sigulda 
se nachází zřícenina mohut ného hradu 
Tu  raida. Lanovkou se dosta neme přes řeku 

Termín | 24.–31. července | Cena | 10 950 Kč 
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | 
Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava

Hrad Trakai

Tallinn

k hradu Krimulda. Pro hlédneme si i staro-
bylý Cēsis. Večer ubytování v oblasti Rigy.
7. den: Po snídani odjezd a prohlídka lotyš-
ské metropole Rigy. Téměř mil i ó nové město 
oslavilo roku 2011 810 let od svého zalo-
žení a  jeho historické jádro se pyšní řadou 
rekonstru o vaných památek. Riž ský dóm je 
největším chrámem v Pobaltí. Bývalý hrad 
livonských ry tířů je dnes sídlem prezidenta. 
Věž chrámu sv.  Petra nabízí nádherný 
výhled na celé město. Navečer návštěva 
zámku Run dāle (exteriér), jehož architekt 
B. F. Rastrelli proslul stavbou petrohradské 
Ermitáže. Po prohlídce Rundāle odjezd zpět 
do ČR. Noční jízda busem se zdravotními za-
stávkami na motorestech.
8. den: Odpoledne příjezd do Brna.

POBALTÍ
Litva – Lotyšsko – Estonsko | Kaunas • Trakai • Vilnius • 
Klaipėda • Kurská kosa • Vrch křížů • Tallinn • Cēsis • Riga

Termín | 11.–18. června | letecky s odjezdem z Brna
Cena | 31 980 Kč včetně letištních tax | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 800 Kč

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do Helsinek, přílet odpoledne. 
Odjezd autokarem směrem na východ po 
staré královské cestě, nav ští víme ma lebné 
měs tečko Porvoo s  typickou dřevěnou 
architek turou, odpoledne překročení ruské 
hranice, cesta přes karelský Vyborg s  hra-
niční pevností do Petrohradu, ubytování 
v hotelu a nocleh. 
2. den: Celý den v Petrohradě, okružní jízda 
s  místním prů vodcem s  prohlídkou nej za-
jímavějších památek – ná břeží Něvy s řadou 
mostů, opravená Pet ro pavlovská pevnost 
s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou po-
chováni ruští carové se svými rodinami, bu-
dova Admirality, která svou věží dominuje 
městu, procházka po Něvském pro spektu, 
nejživější tep ně města, která si zachovala 

svůj osobitý charakter, známý z ruských ro-
mánů, Kazaňský chrám, chrám sv.  Izáka, 
budova divadla a chrám Srdce Je ží šova. 
3. den: Po snídani výlet do Puškinu, kde 
se nachází nádherný palác Carskoje Selo, 
ve kterém můžeme obdi vovat kopii slavné 
Jan ta rové komnaty. Odpoledne návrat do 
Petrohradu, volno, možnost návštěvy Rus-
kého muzea nebo shlédnutí večerního před-
stavení ruského baletu.
4. den: Po snídani návštěva Ermi táže, jedné 
z  nej bohatších galerií světa, která ukrývá 
poklady ruského i  svě tového umění. Od-
poledne možnost návštěvy kláš tera Ale-
xandro-Něvská lávra, kláštera a  pa láce 
ve Smolném, odkud byla řízena roku 1917 
bolševická revoluce, za stávka u  slav ného 
křižníku Aurora. Nocleh v  témže hotelu 

Poklady Finského zálivu letecky | Petrohrad • Tallinn • Lahemaa • Helsinky

v Petrohradě.
5. den: Po snídani odjezd do světoznámého 
Petrodvorce. Jde o nádherný palácový kom-
plex Petra Velikého, jehož za hrady končí 
až „v  moři“. Poté cesta k  estonské hra nici, 
prohlídka 700 let starého hraničního města 
Narva, kterému vévodí mohutná pev nost. 
Nocleh v hotelu v Estonsku.
6. den: Po snídani odjezd do Tallinnu, ces-
tou návštěva parku Lahemaa, odpoledne  

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

39



společná procházka městem, které bylo 
během posledních 15 let nádherně zrekon-
struováno a  je jed ním z  nej lépe zachova-
ných středověkých měst Evropy. Uvi díme 
pravo slavný chrám Alexandra Něvského, 
gotickou radnici z 15. století (nejstarší v se-
verských zemích), kostel sv. Olafa, hradní 
vrch Toompea, městské opevnění se štíh-
lými věžemi a  uličky starého hanzov ního 
města. Poté možnost vyrazit do jedné z čet-
ných hospůdek. Nocleh.

7. den: Po snídani návštěva parku Kadri-
org s  palácem a  prezidentským palácem, 
dopoledne cesta trajektem přes Finský zá-
liv do Helsinek, transfer do středu města 
na nábřeží, navečer pěší prohlídka nej-
významnějších historických pa mě  ti hodností 
finské met ro pole – protestantský dóm, 
u niver zi ta, sídlo vlády, Uspenská kated-
rála, originální Si be liův mo nument, ubyto-
vání ve středu města.
8. den: Po snídani dokončení prohlídky 
Helsinek včetně slav ného Skal ního kostela 
– jedné z  největších atrakcí města, Olym-
pijský stadion s  vyhlídkovou věží, odkud 
je krásný výhled na celé město, moderní 
budova Opery, hala Finlandia na břehu je-
zera od architekta Alvara Aalta. Plavba lodí 
k pevnosti Suomenlinna, která se nachází 
na ostrovech a je památkou UNESCO. Po 
poledni transfer na letiště, odlet do Prahy 
nebo Vídně, přílet ve večerních hodinách, 
možnost společné jízdy do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Helsinek a zpět, 
letištní taxy cca 2 100 Kč (částka může podléhat 
změ nám), dopravu po Estonsku, Finsku a Rusku 
míst ním autobu sem, transfery z letiště a zpět, 
služby průvodce, 1x ubyto vání v Tallinnu, 
1x ubytování v Hel sin kách, 4x ubytování v Pe-
tro hradě, 1x ubyto vání v Estonsku, 7x snídani, 
pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | skupinové vízu m do Ruska 
2 100 Kč, dopravu na letiště a zpět (informace 
v CK), komplexní pojištění za 40 Kč na osobu 
a den, případný poplatek za zavazadlo (dle pod-
mínek letecké společnosti), případný příplatek 
za nocleh navíc (dle letového řádu).
Fakultativně | Ermitáž s místním prů vodcem 
590 Kč; Carskoje Selo s Jantarovou komnatou 
610 Kč; Petropavlovská pevnost 210 Kč; společná 
večeře v Estonsku 450 Kč.
Upozorňujeme, že kvůli vízu do Ruska je nutné 
přihlásit se min. 30 dní před odletem, kdy je po-
třeba dodat cestovní pas platný min. 6 měsíců 
od data ukončení zájezdu a 1x pasové foto.

Termíny | 4.–14. srpna
Cena | 14 890 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | 
Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | Frýdek-Místek | Český Těšín

Čarovným Pobaltím až do carského Petrohradu

1. den: Odjezd z Brna ve 4.15 směr Český Tě-
šín, Katovice, Varšava. Odpoledne pro hlídka 
zrekonstruovaného historického centra 
Var šavy (UNESCO) – Starý Rynek, Barba-
kan, Krakov ské před městí, pro zájemce 
individuální návštěva Královského zámku. 
Večer ubytování v  hotelu severně od Var-
šavy. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Kaunasu, bý-
valého hlavního města Litvy ležícího na sou-
toku dvou největších litevských řek Nerisu 
a Němenu. Prohlídka památek města: hrad 
nad soutokem, chrám sv. Petra a  Pavla – 
nejranější gotická stavba v  Litvě, barokní 

radnice, nazývaná pro svou barvu a 53 me-
trů vysokou věž Bílá Labuť a jedinečné mu-
zeum čertů. Odjezd do národního parku 
Trakai, jehož dominantou je hrad na ostrově 
uprostřed jezera Galvė, někdejší sídlo litev-
ských velkoknížat. Poté přejezd do hlavního 
města Vilniusu – toto město, jež svým pů-
vabem a atmosférou připomíná Prahu, má 
asi 600 000 obyvatel a je chráněnou oblastí 
UNESCO. Nejvýznamnější památky: Gedimi-
nasův hrad, Katedrální náměstí, staré město 
s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Ve-
čer ubytování ve Vilniusu.
3. den: Po snídani odjezd do Lotyšska. Ces-
tou návštěva zámku Rundāle, jehož archi-
tekt Bartolomeo Francesco Rastrelli proslul 
především stavbou petrohradské Ermitáže. 
Odjezd do Rigy – prohlídka hlavního města 
Lotyšska. Téměř miliónové město oslavilo 
v  roce 2011 už 810 let od svého založení 
a jeho historické jádro se pyšní řadou pamá-
tek. Rižský dóm je největším chrámem v Po-
baltí. Bývalý hrad livonských rytířů je dnes 
sídlem lotyšského prezidenta. Věž chrámu 
sv.  Petra nabízí nádherný výhled na celé 
město. Ubytování v oblasti Rigy, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd na jih do národ-
ního parku Gauja. Jedná se o  chráněné 
údolí stejnojmenné řeky. Ve městě Sigulda 
se nachází zřícenina mohutného hradu Tu-
raida. Přes most se dostaneme na druhou 
stranu řeky k dalšímu hradu. Prohlédneme 
si i Cēsis, jedno z nejstarších a nejkrásnějších 
měst Lotyšska. Pokračování na ruské hra-
nice. Navečer prohlídka města Pskov, které 
patří k nejstarším ruským městům a je zmi-
ňováno již v Nestorově letopisu z roku 903. 
Dochovalo se zde velké množství církevních 
památek. Ubytování a nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Velikého Nov-
gorodu – starobylé město v západním Rusku, 
zhruba 160 km jihozápadně od Petrohradu, 
je centrem Novgorodské oblasti, žije zde 217 
tisíc obyvatel. Roku 1992 bylo historické jádro 
Novgorodu zapsáno na seznam UNESCO. Sídlí 
zde několik muzeí, mezi nejvýznamnější pa-
mátky patří zdejší Kreml a starobylý chrám 
svaté Sofie. Po prohlídce města odjezd do 
Petrohradu. Ubytování a nocleh.
6. den: Celý den v  Petrohradě, okružní 
jízda s  místním průvodcem s  prohlídkou 
nejzajímavějších památek města, nábřeží 
Něvy s celou řadou mostů, opravená Petro-
pavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra 
a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se 
svými rodinami, budova Admirality, která 
svou věží dominuje městu, procházka po 
Něvském prospektu, který je nejživější 
tepnou města, tato dlouhá ulice si zacho-
vala svůj osobitý charakter, známý z ruských 
románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, 
budova Mariinského divadla a chrám Srdce 
Ježíšova. Odpoledne výlet do Puškinu, kde 
se nachází nádherný palác Carskoje Selo, ve 
kterém můžeme obdivovat kopii slavné Jan-
tarové komnaty a nádherné zahrady. Návrat 
do Petrohradu, podvečerní procházka, noc-
leh v hotelu.

Cēsis

Carskoje Selo

Riga

Turaida
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním klimati-
zovaným autokarem, 9x ubytování v hotelech 
*** (1/2 pokoje s příslušenstvím), 9x snídani, 
služby průvodce, služby místního průvodce 
v Rusku, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | skupinové vízum do Ruské 
federace 2 100 Kč, komplexní pojištění, případ-
né vstupy. Upozorňujeme, že kvůli vyřízení 
víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 
30 dní před odjezdem, kdy je potřeba dodat 
do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců 
od data ukončení zájezdu a jedno pasové foto.
Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 
590 Kč, Carskoje Selo s Janta rovou komnatou 
610 Kč, Petropavlovská pevnost 210 Kč. 

7. den: Po snídani možnost návštěvy Ermi-
táže, jedné z nejbohatších galerií světa, která 
ukrývá poklady ruského i světového umění. 
Odpoledne možnost návštěvy kláštera Ale-
xandro-Něvská lávra, kláštera a  paláce ve 
Smolném, odkud byla řízena roku 1917 bolše-
vická revoluce, zastávka u slavného křižníku 
Aurora. Navečer procházka po dalších pamě-
tihodnostech města. Nocleh v hotelu.  
8. den: Po snídani odjezd do světoznámého 
Petrodvorce. Jde o nádherný palácový kom-
plex Petra Velikého, jehož zahrady končí až 
„v moři“. Poté cesta k estonské hranici, pro-
hlídka 700 let starého hraničního města 
Narva, kterému vévodí mohutná pevnost. 
Nocleh v hotelu v Estonsku.  
9. den: Po snídani prohlídka Tallinnu – met-
ropole Estonska, který je opravdovou perlou 
středověké architektury. Historické jádro je 
obehnáno vysokými hradbami, v  nichž se 
dochovalo 26 obranných věží. Na kopci 
Toom pea nad městem se nachází hrad, od-
kud je krásný výhled na historické centrum 

a na přístav. Lze též navštívit park Kadriorg 
se zámeckou rezidencí cara Petra Velikého. 
Odpoledne odjezd směr Riga, dále překro-
čení litevských hranic. Po cestě zastávka 
u Vrchu křížů – nejposvátnějšího místa všech 
Litevců. Ubytování na území Litvy.
10. den: Po snídani odjezd k moři, do třetího 
největšího města Litvy – Klaipėdy, které je 
jediným přístavem v zemi. Odtud trajektem 
na Kurskou kosu. Návštěva národního parku 
Nerija s unikátní přírodní scenérií, tvořenou 
až 50 metrů vysokými písečnými dunami. 
Na celé pobřeží je z moře vyplavováno tak-
zvané baltské zlato – jantar. Během povinné 
devítihodinové přestávky ve městě Nida 
turistika po dunách, prohlídka rybářského 
městečka, procházka po pobřeží k  prázd-
ninovému domu spisovatele Thomase 
Manna, možnost odpočinku a  koupání na 
písečných plážích. Ve večerních hodinách 
trajekt zpět do Klaipėdy. Noční cesta do ČR.
11. den: Příjezd nazpět do Brna v odpoled-
ních hodinách.

Termín | 5.–14. července | Cena | 16 950 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Kroměříž |  
Zlín | Přerov | Hranice | Nový Jičín | Frýdek-Místek | Český Těšín   

1. den: Odjezd z Brna ve 4.15 směr Olomouc, 
průjezd Polskem a Litvou. Ve večerních ho-
dinách příjezd na ubytování na území Lotyš-
ska. Nocleh.
2. den: Po snídani pokračování do Estonska. 
Po poledni příjezd do metropole Tallinnu, 
prohlídka města, které je perlou středověké 
architektury. Historické jádro je obe hnáno 
vysokými hradbami s 26 obrannými věžmi. 
Na kopci Toompea nad městem se nachází 
hrad odkud je krásný výhled na historické 
centrum a na přístav. Uvidíme pravoslavný 
chrám Alexandra Něvského, gotickou rad-
nici z 15. století – nejstarší v severských ze-
mích, kostel sv. Olafa, městské opevnění se 
štíhlými věžemi a uličky starého hanzovního 
města. Ubytování a nocleh.
3. den: Po snídani dokončení prohlídky 
města: ruiny středověkého kláštera Pirita, 
olympijská vesnice, palác a park v Kadrio-
rgu, dříve palác Petra Velikého, dnes sídlo 

estonského prezidenta, nazývané estonské 
Versailles, možnost nákupu suvenýrů či po-
sezení v kavárně. Po poledni nalodění na tra-
jekt a plavba přes Finský záliv do Helsinek, 
navečer prohlídka nejvýznamnějších pa-
mětihodností finské metropole – historické 
centrum s protestantským dómem a univer-
zitou, sídlo vlády, Uspenská katedrála, ori-
ginální Sibeliův monument atd. Ubytování 
v oblasti Helsinek.
4. den: Po snídani možnost návštěvy finské 
sauny přímo v hotelu a poté dokončení pro-
hlídky Helsinek včetně slavného Skalního 
kostela – jedné z největších atrakcí města, 
Olympijský stadion s  vyhlídkovou věží, 
odkud je krásný výhled na celé město, hala 
Finlandia od architekta Alvara Aalta. Odpo-
ledne plavba lodí k pevnosti Suomenlinna, 
která se nachází na ostrovech a je památkou 
UNESCO. Nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka živého uni-
verzitního města Turku, které do roku 1812 
v  dobách švédské nadvlády bývalo hlav-
ním městem Finska. Přejezd do městečka 
Rauma, které bylo roku 1991 zapsáno na 
seznam UNESCO jako nejzachovalejší a nej-
celistvější dřevěné město ve Skandinávii – 
procházka malebnými uličkami a  úzkými 
průchody s příjemnou atmosférou. Přejezd 
do oblasti Tampere. Ubytování a nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka Tampere, které 
již leží v tzv. Finské jezerní plošině. Město 
bylo založeno roku 1770 a je nejvýznamněj-

Finsko a Estonsko | Tallinn • Helsinky • Turku • Rauma 
Tampere • Lahti • Savonlinna • Porvoo • Vilnius

ším centrem výroby v zemi. I přesto si však 
zachovává příjemný ráz, ke kterému patří 
i  místní bohatá umělecká scéna. Přejezd 
přes město Lahti, zastávka u zdejších zná-
mých skokanských můstků s možností vyjet 
na vyhlídkovou plošinu. Pokračování do ob-
lasti Verla, známé výrobou papíru, zdejší to-
várny z 19. století jsou na seznamu UNESCO. 
Pokračování přes městečko Mikkeli dále do 
centra jezerní oblasti, rozprostírající se ko-
lem města Savonlinna. Ubytování a nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka Savonlinny 
a  jejího okolí. Město se rozkládá na řadě 
ostrůvků a  je jedním z  nejpříjemnějších 
ve Finsku. Hlavní atrakcí je fascinující hrad 
Olavinlinna, založený roku 1475 na ostrově 
uprostřed jezera. V nedaleké vesničce Keri-
mäki se nachází monumentální kostel z po-
loviny 19. století, který je údajně největším 
dřevěným kostelem na světě s  kapacitou 
3000 lidí. Návrat na ubytování, nocleh.

Toompea
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 9x ubytování v hotelech/hostelech **/*** 
ve dvoulůžkových pokojích (ve vnitrozemí 
Finska může být příslušenství na patře), 8x sní-
dani, trajekt Tallinn–Helsinki–Tallinn, služby 
průvodce a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

8. den: Po snídani přejezd do Helsinek. Ces-
tou malebné městečko Porvoo s  typickou 
dřevěnou architekturou. V případě pěkného 
počasí je možné zastavit i na koupání. Na-
večer ubytování v oblasti Helsinek, nocleh.
9. den: Po snídani plavba trajektem do Ta-
llinnu a odtud přejezd do Vilniusu. Navečer 

prohlídka malebného centra litevské metro-
pole (UNESCO) – Katedrální náměstí, kostel 
sv. Anny, Gediminasova věž a další. Ubyto-
vání a nocleh.
10. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z Vilniusu a cesta přes Polsko zpět do ČR. Pří-
jezd do Brna ve večerních hodinách.

1. den: Odlet z  ČR na Island s  přestupem 
v některém ze severských měst, po příletu 
na letiště v  Keflavíku transfer do hotelu 
v Reykjavíku, nocleh.
2. den: Po snídani formou bufetu prohlídka 
Reykjavíku, poté odjezd podél západního 
pobřeží půvabnou krajinou kolem Velrybího 
fjordu – Hvalfjörður, přes Borgarnes, ležící 
na konci stejnojmenného fjordu, do jedné 
z nejmalebnějších oblastí Islandu – úzký hor-
natý poloostrov Snæfellsnes, vybíhající do 
moře jako paže se zaťatou pěstí, pro jedeme 
kolem Arnarstapi, hnízdiště ti síců mořských 
ptáků, kde příboj vytvořil pi toreskní skalní 
útvary – pilíře, jeskyně a  brány. Objedeme 
ledovec Snæfellsjökull, který proslavil ne-
méně slavný francouzský spisovatel Jules 
Verne svým dílem Cesta do hlubin země. 
Ubytujeme se v půvabné rybářské vesničce 
Olafsvíku na nejzazším sídlišti poloostrova.
3. den: Po snídani jízda po členitém sever-
ním pobřeží poloostrova do rybářského 

Reykjavík

Strokkur

Arnarstapi

městečka Styk kishólmur s množstvím pů-
vodních dřevěných domů, odtud přejezd se-
verní cestou kolem pobřežních fjordů a ma-
lebných po břež ních vesniček přes usedlost 
Brú do hlavního města severu a  druhého 
největšího města ostrova – Akureyri.
4. den: Po snídani celodenní výlet ke Ko-
mářímu jezeru – Mývatn. Jezero vyplňuje 
starou ledovcovou kotlinu zahrazenou lá-
vovým potokem a  najdeme na něm nejen 
velké množství vulkanických ostrůvků od-
dělených krátery, ale také ptačí re zer vaci 
a  hejna pakomárů, kteří sice ne štípou, ale 
je nutno se bránit jejich vdechnutí. Je zde 
voda modrého odstínu, která se vyznačuje 
vysokou průzračností. V  okolí se vyskytují 
takzvané fumaroly, pseudokrátery s výpary 
par a  plynů, a  unikátní lávové útvary jako 
Dimmuborgir. Okolní krajina dýchá geoter-
mální činností, je zbarvená sírou a doutnající 
lávou. Navštívíme ještě dech beroucí Boží vo-
dopády – Goðafoss, nocleh ve stej ném hos-
telu v Akureyri, možnost pro cházky městem.
5. den: Celodenní výlet s  pozdním ná-
vratem do stejného hostelu v  Akureyri. 
Navštívíme půvabné přímořské městečko 
Húsavík, odtud kolem pobřežních útesů 
do Ásbyrgi, návštěva kaňonu řeky Jökulsá 
á  Fjöllum, kde se na chází unikátní čedi-
čový útvar Goðaborg – Hrad bohů, který 
severská mytologie vysvětluje jako otisk 
podkovy koně boha Ódina a o němž kolují 
legendy, že je plný zlata. Pohled na nejmo-
hutnější evropský vodopád Dettifoss, je-
hož masy vody padají do divokého kaňonu, 

návrat na ubytování v Akureyri.
6. den: Přesun ze severu ostrova na jih ne-
opa kovatelnou krajinou mezi lávovými poli, 
doutnajícími krátery, bublajícím bahnem, 
přes Hverávellir, Kjölur, mezi dvěma mo-
hut nými ledovci Langjökull a  Hofsjö kull 
s  velkolepými výhledy na lávovou poušť, 
kolem jezera Hvitárvatn, hlubokého až 84 
metrů, ke kaskádovitému Zlatému vodo-
pádu – Gullfoss, a  svě to známému gejzíru 
Strokkur, který každé tři minuty vychrlí mo-
hutný sloup vody a bláta. Návštěva národ-
ního parku Þingvellir (Thingvellir, památka 
UNESCO), kde byl roku 930 založen Althing, 
nej star ší parlament na světě, který se zde 
schá zel každoročně až do roku 1800, kdy byl 
po sjednocení Dánska s Norskem, které ost-
rov ovládalo, rozpuštěn (k obnovení činnosti 
došlo roku 1845). Ubytování ve venkovském 
hostinci v Efri-Brú na jihu ostrova.
7. den: Po snídani odjezd do Hveragerði, 
geotermální oblasti kolem jezera Klei-
farvatn, poté oblast Krýsuvík, možnost 
koupání ve světoznámé geotermální M odré 
laguně (Bláa lónið), odjezd do Reykjavíku, 
pro cházka městem, ubytování v hotelu.
8. den: Dopoledne volno v hlavním městě, 
transfer z  hotelu na letiště Keflavík, odlet 
do Prahy. Odlet do ČR v ranních hodinách, 
eventuálně během dne, přílet do ČR může 
být až následující den. Po příletu možnost 
transferu do Brna.

Termín | 16.–23. srpna | Cena | 55 300 Kč

Velký okruh Islandem | Reykjavík • Akureyri • vodopády Gulfoss, Goðafoss 
a D ettifoss • gejzír Strokkur • ledovce Snæfellsjökull, Langjökull a Hofsjökull

ISLAND

Island – to je země ohně, ledu a středověkých ság, ale také pohostinných lidí, kteří začali 
divoký ostrov s nezkrotnou přírodou osídlovat až koncem 9. století. Potomci Vikingů dnes 
žijí převážně na pobřeží, drsné vnitrozemí však nabízí strhující podívanou. Přímo z lůna 
Země zde vyvěrají lávová jezera, sirné prameny a horké gejzíry, neklidnou krajinu pak 
brázdí prudké bystřiny, které se v hlubokých kaňonech mění v burácející vodopády.

Cena zahrnuje | leteckou přepravu z Prahy na Island a zpět, letištní taxy cca 3 600 Kč (částka může 
podléhat změnám), 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelích a venkovských hostincích, 
7x snídani, dopravu po celém ostrově terenním mikrobusem, transfer z letiště v Keflavíku a zpět, 
služby českého odborného průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | 6 večeří (jen v případě zájmu více osob) za 7 600 Kč, dopravu autobusem z Brna 
do Prahy a zpět (cena dle počtu zájemců), vstupné do Modré laguny (cca 40 €), místní poplatek 
majiteli pozemku Strokkur 4 €.
Poznámka | Podmínkou uskutečnění zájezdu je minimální počet 12 účastníků.
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Severní polární záře – aurora borealis – patří k nejúchvatnějším přírodním úkazům naší 
planety. Pozorování polární záře ovlivňuje počasí, doba, místo i vzdálenost od osvětleného 
města. Proto je trasa programu volena s přihlédnutím k těmto okolnostem: 7 nocí na třech 
různých místech garantuje úspěšnost pozorování, protože nepříznivé počasí netrvá 
na Islandu déle než tři dny.

rodním parku Vatnajökull, což je největší 
evropský ledovec. Večer odvoz autobusem 
k ledovcové laguně na fotografování polární 
záře, pokud počasí dovolí.
6. den: Po snídani plavba ledovcovou la-
gunou mezi plujícími krami, projížďka po 
černém lávovém písku na pláži, v návštěv-
nickém centru podrobnosti o  největším 
evropském národním parku, film o  auroře 
borealis, večer další výjezd k  pozorování 
světel, v případě dobré viditelnosti tančících 
po noční obloze.
7. den: Po snídani cesta západním směrem, 
zastávka u  bazaltových sloupů, známých 
jako Kirkjugólf (Podlaha kostela), půvabný 
vodopád Systrafoss (Sestřin vodopád) 
a černé lávové útesy s hnízdištěm ptáků. Vy-
hlídka na pobřežní vesnice jižního Islandu 
s  dřevěnými domy a  fascinující scenérií. 
Navečer návrat do Reykjavíku, ubytování 
poslední noc. Za tmy odvoz autobusem do 
světoznámé Modré laguny, koupání v geo-
termálním koupališti. Poté tradiční islandská 
večeře v hostinci Polární záře a cestou na 
ubytování noční túra spojená s  hledáním 
a pozorováním světel na obloze.
8. den:  Po snídani odjezd na letiště, odlet 
do Prahy, pro zájemce u  skupinového zá-
jezdu možnost společné cesty do Brna.

Cena u skupinového zájezdu zahrnuje | le-
tenku z Prahy na Island a zpět, po celou dobu 
doprovod českého tlumočícího průvodce.
Cena obou typů zájezdu zahrnuje | transfer 
z letiště do hotelu a zpět, 7 noclehů se snídaní 
v hotelích ***, 1 oběd, 1 večeře na rozlou-
čenou, 6 dnů transport autobusem, výklad 
místního průvodce v němčině/angličtině, 
plavba po Breiðafjörður, návštěva žraločí 
farmy, ochutnávka geotermálních specialit 
u gejzíru, návštěva stájí islandských koní 
a geo termálního skleníku, multimediální 
prezentace v Návštěvnickém centru Eyafjalla-
jökull, vstup do Skógarského lidového muzea, 
vstupné a půjčení ručníku v Modré laguně, 
6 přednášek od Islandské akademie pro 
výzkum polární záře, doprovázené vycházky 
k pozorování doplněné půlnočním občerstve-
ním.
Cena nezahrnuje | dopravu na letiště a zpět, 
komplexní pojištění za 48 Kč na den.

1. den: Přílet na Island, odvoz Fly-busem 
z  letiště Keflavík do hotelu v  Reykjavíku, 
procházka po hlavním městě, nocleh.
2. den: Po snídani setkání s  islandským 
průvodcem a  prohlídka nejzajímavějších 
míst islandské metropole. Odjezd západním 
směrem, zastávka v  obchodě s  ovčí vlnou, 
ze které se vyrábí neuvěřitelné množství 
věcí. Průjezd údolím Borgarfjörður, známé 
jako Údolí ság západního Islandu, možnost 
vystoupit do kráteru vulkánu Grábrók, ná-
vštěva nejteplejšího evropského vřídla Deil -
dar tunguhver (97  °C), které chrlí 180 litrů 
vroucí vody za vteřinu, dále blízký Hraun-
fossar, kde z  kilometr dlouhého lávového 
pole vyvěrá několik vodopádů a pohled na 
vodopád Barnafoss. Ubytování na dvě noci 
v  hotelu Fosshotel v  Reykholtu. Odpole-
dne přednáška o  vzniku polární záře. Ve 
večerních hodinách vycházka s průvodcem 
k  pozorování tohoto fenoménu, doplněná 
šálkem horké čokolády nebo čaje.
3. den: Po snídani odjezd do malebného 
rybářského městečka Sykkishólmur na se-
verní straně poloostrova Snæfellsnes, po 
jehož délce se táhne rozervaný řetěz hor. 
Nejznámější horou je zde ledovcová sopka 
Snæfellsjökull, kam umístil Jules Verne děj 
své knihy Cesta do hlubin Země. Nalodění 

a plavba fjordem Breiðafjörður, oběd na pa-
lubě. Unikátní islandské pohoštění na farmě 
Bjarnahöfn, kde připravují hákarl – kva-
šené žraločí maso, které bývá označováno 
za jedno z  nejodporněji chutnajících jídel 
světa. Cesta zpět do Reykholtu po pobřeží 
oceánu, přes lávová pole, se zastávkami 
na focení nádherných scenérií, zastávka 
v Borgarnes, návštěva centra s informacemi 
o osídlení Islandu, nebo koupání v geoter-
málním bazénu. Po setmění průvodce opět 
najde vhodné místo k  pozorování polární 
záře, poté možnost strávit zbytek večera 
v  horkých hotelových bazéncích, zvaných 
tuby. Nocleh v Reykholtu.
4. den: Po snídani uvolnění pokojů, od-
jezd po březích Hvalfjörðuru – Velrybího 
fjordu, cesta do vnitrozemí do Národního 
parku Þingvellir (Thingvellir, UNESCO). 
Zastávka u Gullfossu – Zlatého vodopádu, 
jehož obrovská masa vody se s hukotem řítí 
z  výšky 34 metrů. Už z  dálky je vidět páru 
vysoko stříkajícího gejzíru Strókkur, který 
chrlí horkou vodu každých 5–10 min. Pro-
cházka geotermální oblastí kolem nejzná-
mějšího gejzíru Islandu s bublajícími jezírky, 
návštěva restaurace Geysir, kde připravují 
chléb pečený v geotermální peci, podávaný 
s máslem, ve vřídle uvařeným vejcem a sla-
nečkem, ke kterým se nejlépe hodí sklenička 
ledově vychlazené kořalky. Odpoledne po-
vídání o  islandských koních, jejich historii 
a  využití, před příjezdem na ubytování na 
jihu země návštěva geotermálního skle-
níku. Za tmy opět výprava na místo, odkud 
se dá nejlépe sledovat polární záře a  na 
zahradě hotelu relaxace v  horkých tubách 
uprostřed tiché a klidné venkovské krajiny.
5. den: Po snídani jízda po jižním pobřeží za 
dalšími přírodními divy. Vysoký a úzký Sel-
jalandsfoss – Vodopád prodané země, pod 
nímž vede pěšinka pro ty, kterým nevadí, že 
budou mokří. Pak zastávka v návštěvnickém 
centru sopky Eyjafjallajökul s ukázkou, jak 
se žije v  blízkosti vulkánu. Následuje 60 
metrů vysoký vodopád Skógafoss, patřící 
k nejobdivovanějším na ostrově. Nedaleko 
je muzeum lidových staveb z rašeliny s vel-
kou sbírkou nástrojů a předmětů z místních 
zemědělských usedlostí. Dvě noci pak v Ná-

Termín | 19.–26. března | pro jednotlivce dle výběru (jen v zimních měsících)
Cena | 48 900 Kč | skupinový zájezd s česky hovořícím průvodcem včetně letenky a zajištěnou 
dopravou na letiště | Cena pro jednotlivce | takzvané garantované trasy s výkladem 
v angličtině a němčině jsou pořádány od začátku října do začátku dubna v různé délce 
5 až 8 dnů – cena osmidenního zájezdu bez letenky je cca 48 000 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 7 900 Kč stejný pro obě varianty.

Islandské putování za polární září | Reykjavík • Borgarfjörður • Deildartunguhver 
Breiðafjörður • Hvalfjörður • Þingvellir • Eyjafjallajökull • Vatnajökull

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

43



Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
3x ubytování se snídaní (dvoulůžkové pokoje), 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Termín | 13.–17. července
Cena | 7 390 Kč
Nástupní místa | Kroměříž | Zlín | O lomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (D1) | 
Jihlava (D1) | Praha

1. den: Odjezd z  Brna v  brzkých ranních 
hodinách, cesta přes Německo do přístav-
ního města Kiel, krátká prohlídka střediska 
spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, zná-
mého svými jachtařskými soutěžemi a coby 
rodiště fyzika Maxe Plancka: námořní pří-
stav, zámek přebudovaný ruskou carevnou 
Kateřinou Velikou, opera, kostel sv. Mikuláše, 
radniční věž se zvonkohrou postavená po-
dle kampanily sv. Marka v Benátkách, pěší 
a  nákupní korza Holstestrasse a  Dänische 

Strasse. Ubytování v oblasti Flensburgu.
2. den: Po snídani odjezd na Jutský poloos-
trov do Dánska. Návštěva královského měs-
tečka Jelling, jednoho z nejvýznamnějších 
archeologických nalezišť Dánska; u  míst-
ního kostela se dochovaly runové kameny 
z  10.  století, zapsané společně se dvěma 
velkými mohylami na seznam UNESCO. Poté 
Egeskov Slot – zahradami obklopený a je-
den z  nejlépe dochovaných renesančních 
vodních zámků severní Evropy, následuje 
Odense – správní středisko ostrova Fyn, 
rodiště spisovatele Hanse Christiana An-
dersena: Andersenův rodný dům, katedrála 
sv. Knuta, městská radnice inspirovaná tos-
kánskou Sienou, zámek přestavěný ze sta-
rého špitálu. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani přejezd po nejvyšším 
dánském mostě přes Velký Belt na ostrov 
Sjælland a  návštěva Roskilde, bývalého 
sídelního města dánských králů, ležícího na 
konci Roskildského fjordu: muzeum vikin-
ských lodí, katedrála sv. Lukáše – pohřební 
místo dánských králů zapsané na seznamu 
UNESCO. Odpoledne královský zámecký 
kom plex Frederiksborg Slot, vybudovaný 
králem Frederikem II. na třech ostrůvcích. 

Poté opevněný renesanční zámek Kronborg 
Slot, proslavený jako Elsinor Shakespearo-
vým dramatem Hamlet (UNESCO). Ubyto-
vání, nocleh.
4. den: Po snídani krátká zastávka ve skan-
zenu lidové architektury v Kongens Lyngby 
(založen už v  roce 1897 jako jeden z  nej-
starších na světě), poté celodenní program 
v  hlavním městě Kodani: královský palác 
Amalienborg, bývalé královské sídlo Chris-
tiansborg – dnes parlament, katedrála Vor 
Frue Kirke, přístav, socha Malé mořské víly, 
světově proslulý zábavní park Tivoli. V pozd-
ních večerních hodinách odjezd do SRN.
5. den: Odpoledne návrat do ČR.

Okruh Dánským královstvím | Jelling • Odense • Roskilde • Kongens Lyngby • Kodaň
SK ANDINÁVIE

Termín | 14.–21. srpna | Cena | 13 500 Kč
Nástupní místa | Kroměříž | Zlín | O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (D1) |  
Jihlava (D1) | Praha

větrných mlýnů a majáků, letní sídlo švéd ské 
královské rodiny Solliden, zastávka v  měs-
tečku Borgholm, večer ubytování v  oblasti 
Kalmaru, nocleh.
7. den: Po snídani dopoledne projížďka již-
ním Švédskem – zastávka v městečku Karls-
krona s romantickým rybářským přístavem, 
typickými domy a největším dřevěným kos-
telem Švédska, možnost návštěvy Ná moř-
ního muzea, projížďka oblastí vikinských 
pohřebišť, později odpoledne přejezd do 
malebného univerzitního města a  býva-
lého sídla biskupů – Lund, prohlídka centra 
města s  katedrálou, volno, večer trajekt do 
Německa, noční přejezd.
8. den: Příjezd do ČR.

Velký okruh Dánskem a Švédskem | Kodaň • Göteborg
Jönköping • Uppsala • Stockholm • Kalmar • Lund

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autobusem s WC a s možností občerstvení 
za Kč, 5x ubytování v hotelích po trase, 
5x snídaně, trajekty dle programu, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna do 
Německa, noční trajekt Rostock–Trelleborg. 
2. den: V ranních hodinách příjezd do švéd-
ského Trelleborgu, pokračování autokarem 
po unikátním Öresundském mostě, jeden 
z nejdelších lanových mostů světa spojující 
Švédsko s Dánskem (část vede nad mořem, 
část podmořským tunelem) do Kodaně, 
prohlídka centra – královský palác, radnice, 
stará rybářská čtvrť, volno, možnost plavby 
lodí. Odpoledne pokračování k hradu Kron-
borg – zastávka, trajekt do Švédska, k  ve-
čeru přejezd do oblasti Göteborgu, cestou 
zastávka v  některé rybářské osadě na po-
břeží Švédska, ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani prohlídka centra Göte-
borgu včetně přístavu s  budovou Admira-
lity, před polednem vyjížďka do okolí města 
a  na ostrov Honó, odpoledne pokračování 
autobusem do oblasti jezera Vättern, pro-
hlídka města Jönköping nazývaného díky 
svým kostelům Jeruzalémem severu, ubyto-
vání, nocleh.
4. den: Po snídani návštěva typického měs-
tečka Gränna se žlutě natřenými dřevěnými 
domy, odpoledne přejezd do univerzitního 
města Uppsala, procházka. Večer ubytování 
v oblasti Stockholmu, nocleh.
5. den: Po snídani celodenní prohlídka hlav-
ního města Švédska – Stockholmu: budova 
Radnice se sály proslavené udělováním No-
belovy ceny, pěší prohlídka starobylé čtvrti 
Gamla Stan s Královským zámkem, kated-
rálou Storkyrkan a  parlamentem, odpole-
dne muzeum lodi Vasa, volno, vyhlídková 
věž Kaknastornet, nocleh.
6. den: Po snídani přejezd na jih Švédska 
do města Kalmar – možnost návštěvy krá-
lovského zámku Kalmar Slott, pozdě odpo-
ledne výjezd po jednom z nejdelších mostů 
z Kalmaru k návštěvě ostrova Öland – ostrov 
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Termín | 18.–25. července
Cena | 11 950 Kč
Nástupní místa | Kroměříž | Zlín | O lomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (D1) | 
Jihlava (D1) | Praha

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC, 5x ubytování v mládežnic-
kých hotelech (převážně čtyřlůžkové pokoje), 
3x snídaně formou bufetu v Norsku, trajekty, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna do 
Německa, noční trajekt do Švédska.
2. den:  Dopoledne návštěva jihozápadního 
pobřeží Švédska, zastávka v  Göteborgu, 
prohlídka centra města a  přístavu, odpo-
ledne zříceniny hradu Kungälv a  ostrova 
Tjoern (typické rybářské vesničky), k večeru 
ubytování, nocleh.
3. den: Ráno odjezd přes most ve Svine-
sundu do Oslo, prohlídka centra norské me-
tropole – radnice, královský palác, divadlo, 

univerzita, parlament, katedrála. Kolem po-
ledne odjezd na sever, zastávka v Holmen-
kollenu (areál skokanských můstků), později 
odpoledne pokračování kolem jezera Mjosa 
do Lillehammeru (zastávka v zimním stře-
disku sportů, možnost návštěvy skanzenu 
lidové architektury), večer přejezd soutěs-
kou Romsdalen a údolím řeky Rauma s vo-
dopády do Åndalsnes – typické rybářské 
městečko ve fjordu, ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd panoramatic-
kou cestou horských skřítků trollů do sedla 
Trollstigen, přejezd k nejslavnějšímu fjordu 
Geiranger, možnost projížďky lodí fjordem 
kolem vodopádu Sedm sester nebo výjezdu 
autobusem na vyhlídkové místo nad fjor-
dem – horu Dalsnibba. Odpoledne průjezd 
národním parkem Jostedalsbreen do měs-
tečka Olden, pěší vycházka k ledovci Briks-
dal, k večeru přejezd na ubytování v oblasti 
Sognefjordu, nocleh.
5. den: Po snídani 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 Hardan-

Cestou trollů za krásami norských fjordů

gervida, zastávka u  jednoho z  největších 
vodopádů Voringfoss, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd údolím Halling-
dal do Osla – návštěva poloostrova Bydgøy, 
muzea lodi Fram, vikinských lodí, Kon-Tiki, 
pokračování do Švédska, ubytování, nocleh.
7. den: Ráno odjezd na trajekt do Dánska, 
zastávka v  Kronborgu (Hamletův hrad), 
příjezd do Kodaně, prohlídka – radnice, krá-
lovský palác, Malá mořská víla, přístav, zá-
bavní park Tivoli, večer odjezd na trajekt do 
Německa, pokračování přes Německo do ČR.
8. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Termín | 1.–11. července
Cena | 16 950 Kč
Nástupní místa | Kroměříž | Zlín | O lomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (D1) | 
Jihlava (D1) | Praha

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC, 7x ubytování v mládežnic-
kých hotelech (převážně čtyřlůžkové pokoje), 
7x snídaně, trajekty, služby průvodce, pojiště-
ní CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

1. den: Odjezd v  dopoledních hodinách 
z Brna do Německa, večer nalodění na tra-
jekt do Švédska, noční plavba.
2. den: Dopoledne přejezd Švédskem – 
zastávka v  některé z  typických rybářských 
vesniček západního pobřeží – do hlavního 
města Norska Oslo – prohlídka centra města 
včetně přístavu, večer přejezd kolem jezera 
Mjosa na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani návštěva skanzenu lidové 
architektury, pokračování přes Dombås do 
královského města Trondheimu – návštěva 
katedrály Nidaros s korunovačními klenoty 
norských králů, ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní putování na 
sever, zastávka u  jezera Snasa, odpoledne 

zastávka na řece Vefsna u vodopádů Laks-
fossen (Lososí schody), pozdě odpoledne 
přejezd polárního kruhu, večer přejezd přes 
Tysfjord na ubytování v oblasti Narviku.
5. den: Po snídani celodenní putování se 
zastávkami oblastí souostroví Vesterály 
s řadou romantických přístavů severu přes 
Sortland panoramatickou cestou podél 
fjordu přes Stokmarkens do Melbu, k  ve-
čeru trajekt do Fiskebu a  pokračování do 
přístavu Kabelvåg na Lofotech, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní pobyt na Lo-
fotských ostrovech, dopoledne prohlídka 
Kabelvågu, typické dřevěné domky, rou-
bený kostel, muzeum Lofot. Před polednem 
odjezd přes vesničku Henningsvær na mysu 
s výhledem na moře i Lofoty, odpoledne po-
kračování do nejjižnějšího místa souostroví, 
městečka Å – během dne návštěva typic-
kých rybářských osad Nussfjord a  Moske-
nes, pozdě večer návrat na nocleh.
7. den: Po snídani dopoledne volno v  Ka-
belvågu, odpoledne návštěva sousedního 
malebně položeného Svolværu s  unikátní 
skálou, tzv. Svolværskou kozou, volno 
k  procházkám, k  večeru odjezd lodí přes 
Trollfjord a  Vestfjord na pevninu, noční 
přejezd na jih Norska.
8. den: Odpoledne příjezd do rybářského 
městečka Åndalsnes ve fjordu, ubytování, 
volno k individuálním procházkám, nocleh.

Lofoty, Vesterály a příroda severního Norska | Oslo • Lillehammer • Trondheim
Snasa • Laksfossen • Narvi • Vesterály • Lofoty • Å • Åndalsnes • Geiranger • Hamar

9. den: Po snídani pokračování panorama-
tickou cestou trollů (norských horských 
skřítků) 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, uby-
tování, nocleh.
10. den: Po snídani odjezd přes středisko 
zimních sportů Lillehammer – zastávka 
s prohlídkou, pozdě odpoledne pokračování 
na jih Švédska, noční trajekt do Německa. 
11. den: Dopoledne přejezd Německem do 
ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu ** a *** (dvoulůž kové p okoje 
s příslušenstvím), 4x snídani, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné další vstupy: NP Plitvice 110 HRK, NP Krka 90 HRK, NP Paklenica 50 HRK 
(ceny z předchozí sezó ny, 1 HRK = cca 3,50 Kč), pojištění do zahraničí, možno sjednat v CK.
Cena nezahrnuje | 3x večeře 840 Kč.

Termíny | 27.–29. 5. | 8.–10. 7. | 16.–18. 9.
Cena | 4 190 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | 
Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

SLOVINSKO
Od Julských Alp k Jaderskému moři | Bled • Bohinj • Postojna • Koper • Piran • Lublaň

1. den: V 5 hodin sraz účastníků na stano-
višti Čebusu naproti hotelu Grand v  Brně, 
v  5.15 odjezd směr Vídeň – Graz – Villach. 
Kolem poledne příjezd do města Bled leží-
cího na břehu stej nojmenného je zera v srdci 
Julských Alp. Bled je nádherné lá zeňské le-
tovisko ideální jak pro letní, tak pro zimní 
dovo lenou. Nad městem se na skalním os-
trohu tyčí majestátní Bledský hrad, dříve 

Bled

Plitvická jezera

Piran

sídlo biskupů z Brixenu, dnes historické mu-
zeum. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek 
s barokním kostelíkem Nanebevzetí Panny 
Marie, ke kterému se lze dostat za poplatek 
loďkou. Celé jezero se dá obejít – jde o krás-
nou, nenáročnou, asi hodinovou procházku 
s  možností koupání v  křišťálově průzračné 
vodě. Pokračování k  Bohinjskému je zeru, 
odkud jsou již nadosah štíty horských veli-
kánů, včetně nejvyšší hory Slovinska – mýty 
opředeného Triglavu (2 864 m). Procházka 
kolem je zera k románskému kostelíku, pří-
padně ne náročná turistika k vodopádu Sa-
vica. Od jezd na ubytování v oblasti Lublaně.
2. den: Po snídani odjezd do města Po-
stojna, u kterého se nachází slavná Posto-
jenská jeskyně, která patří k  největším 
a  nejúchvatnějším kra sovým sys témům 
na světě – je tvořena celkem 20 kilometry 
pod zemních cho deb, z  nichž 5 kilometrů 
těch nejkrásnějších je zpřístupněno tu ris-
tům. Součástí prohlídkové trasy je jízda 
elek trickým vláč kem jeskyní a  objevování 
jednotlivých místností, které jsou velice 
efektně nasvětlené. Naprostým unikátem 
je tzv. ma ca rát jes kynní, kterému Slovinci 

říkají človeška ribica – lidská rybka. Jde 
o druh mloka, který se vyskytuje právě jen 
zde. Po prohlídce jeskyní cesta pokračuje 
k  Jaderskému moři do pří stav ního města 
Koper, které je nejdůležitějším slovinským 
přístavem. Ve městě jsou nápadné připo-
mínky jeho mi nulosti – dříve patřilo k  Be-
nátské republice a italštinu dodnes mů  žeme 
slyšet na jeho ulicích. Odpoledne pro hlídka 

Termíny | 18.–22. 5. | 24. – 28. 9. | 26. – 30. 10. (podzimní prázdniny) | Cena | 5 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. 
Průjezd Rakouskem a  přes Slovinsko, odpo-
ledne příjezd do Záhřebu. Prohlídka histo-
rického centra hlavního města – katedrála, 
Kaptol, Horní město, náměstí Sv. Marka, 
náměstí bána Jelačiće a  další. Ubytování 
a nocleh v hotelu v oblasti Záhřebu.
2. den: Po snídani odjezd ze Záhřebu smě-
rem na Karlovac a poté návštěva světozná-
mého národního parku Plitvická jezera. Od 
roku 1979 je tato přírodní památka zapsána 
na seznam UNESCO. Národní park tvoří sou-
stava šestnácti jezer s průzračnou a třpytivou 
vodou, vzájemně kaskádovitě propojených 
vodopády – prohlídková trasa trvá přibližně 

CHORVATSKO

4 hodiny. Přejezd na dalmátské pobřeží. Uby-
tování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Krka. Jde o soustavu peřejí, kaskád a 
vodopádů na řece Krce. V programu je zahr-
nuta prohlídka NP - buď  půlhodinová plavba 
lodí ze Skradinu proti proudu řeky Krky k vo-
dopádům  a dále  po stezce a po schodech 
podél řeky nebo cesta busem z Lozovce k vo-
dopádům a okruh po dřevěných lávkách nad 
peřejemi. Odpoledne prohlídka historického 
města Šibenik (UNESCO). Návrat do  Zadaru,  
prohlídka centra města, nocleh v hotelu. 
4. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Paklenica, který je součástí pohoří 
Velebit – prohlídková trasa, nenáročná tu-
ristika kaňonem Velika Paklenica. Prohlídka 
městečka Trogir – památka UNESCO. Odpo-
ledne a navečer prohlídka historického cen-
tra bílého města Split, starověké metropole 

Záhřeb • NP Plitvice • Zadar • NP Krka • Šibenik • Trogir • Split

Dalmácie (UNESCO) – palác římského císaře 
Diokleciána ze 4.  století, dvorana Peristil, 
kostel sv. Domnia, nábřežní promenáda. Ve-
čer návrat na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd zpět do ČR, příjezd 
do Brna ve večerních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 2x snídani, služby průvodce, 
pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, 
vstupy, případné pobytové taxy.
Fakultativně | vstupné do jeskyně v Postojné 
je možné zaplatit pře dem v Kč: dospělí 620 Kč, 
studenti 490 Kč, děti od 6 do 15 let 390 Kč 
(skupina nad 20 osob), audioprůvodce v ČJ 3 €.

pokračování ke krásně umístěnému zámku 
Miramare a jeho nádherným zahradám. Ná-
vrat na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani odjezd na slovinské po-
břeží Jaderského moře, cestou prohlídka Ná-
rodního parku Škocjanske jame (UNESCO) 
– unikátní krasové útvary. Prohlídka přístavu 
Koper, který je významný i pro Českou re-
publiku, neboť je to pro nás nejbližší moř-
ský přístav a prochází jím vysoké procento 
českého exportu a importu. Odpoledne pro-
hlídka starobylého městečka Piran a mož-
nost koupání na plážích nejelegantnějšího 
slovinského letoviska – Portorože. Návrat na 
ubytování, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do slovinského 
hlavního města Lublaně, které je o  něco 
menší než Brno. Procházka historickým 
centrem metropole, jehož architektura je 
nám velmi blízká, neboť se na ní významně 
podílel architekt Josip Plečnik – Masary-
kův dvorní architekt na Pražském hradě. 
Promenáda po nábřeží řeky Lublanice, 
Troj mostí, Dračí most, tržnice, katedrála, 
klášter Križanke, Lublaňský hrad a další. Po 
poledni krátká prohlídka druhého největ-
šího města Slovinska – Mariboru – ležícího 
na řece Drávě. Z Mariboru cesta domů přes 
Rakousko. Příjezd do Brna kolem 22.00.

Termíny | 12.–17. července | 23.–28. srpna | Cena | 7 490 Kč

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 5x ubytování v hotelu ***, 5x snídani, služby česky 
mluvícího průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy a pobytové taxy.
Fakultativně | vstupné do jeskyně v Postojné je možné zaplatit pře dem v Kč: dospělí 620 Kč, stu-
denti 490 Kč, děti od 6 do 15 let 390 Kč (skupina nad 20 osob), audioprůvodce v ČJ 3 €.

jující v první světové válce na sočské frontě. 
Možnost vyjet lanovkou na Vogel, odkud 
jsou nádherné panoramatické výhledy na 
Julské Alpy. Dolů je možno sjet opět lanov-
kou nebo podniknout středně náročnou tu-
ristiku do vesnice Ribčev Laz, která potrvá 
zhruba 2 hodiny. Odpočinek u jezera. Nave-
čer návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Kranjské Gory, 
nejznámějšího slovinského lyžařského stře-
diska, návštěva sousední Planice se světo-
známými skokanskými můstky. Pokračování 
tzv. Ruskou cestou (vojenská zásobovací 
cesta pro sočskou frontu s  padesáti prud-
kými zatáčkami, postavená ruskými zajatci) 
do sedla Vršič (1611 m) s krásnými výhledy. 
Odtud klesání do malebného údolí řeky 
Soči. Pokračování údolím přes městečko 
Kobarid s  muzeem sočské fronty, italskou 
kostnicí a kostelem sv. Antonína. Městečko 
Idrija, lehký výstup asi 400 metrů do neda-
leké rokle Pasica, kde je ukryta dochovaná 
partyzánská nemocnice z  druhé světové 
války. Pokračování do města Postojna, uby-
tování v hotelu.
4. den: Po snídani návštěva světoznámé Po-
stojenské jeskyně – jednoho z  největších 
a  nejúchvatnějších jeskynních systémů na 
světě, dlouhého 20 km. Trasa přístupná ve-
řejnosti je dlouhá zhruba 5 kilometrů a obsa-
huje to nejkrásnější, co tu lze vidět – součástí 
prohlídky je i  jízda elektrickým vláčkem do 
efektně osvětlených dómů. Nedaleko jeskyně 
se nachází středověký Predjamský hrad, ve-
stavěný do skály. Poté návštěva obce Lipica, 
proslavené chovem koní, světoznámých lipi-
cánů – možnost návštěvy hřebčince. Odpo-
ledne prohlídka historického Terstu a  dále 

1. den: Odjezd z Brna v 6 hodin, průjezd Ra-
kouskem kolem Štýrského Hradce, Klagen-
furtu a Villachu. Kolem poledne příjezd do 
letoviska Bled na břehu stejnojmenného 
jezera, prohlídka malebného lázeňského 
stře diska v  srdci Julských Alp, procházka 
kolem jezera s možností koupání, vyhlídky 
na ostrůvek uprostřed jezera s  kostelíkem 
Nanebevzetí panny Marie a  na Bledský 
hrad. Nenáročná turistika překrásnou sou-
těskou Vintgar k vodopádu Šum. Ubytování 
v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani cesta k Bohinjskému je-
zeru, které se nachází pod nejvyššími ho-
rami Julských Alp – odtud je vidět i nejvyšší 
hora Slovinska (i  celé někdejší Jugoslávie) 
– mohutný vápencový Triglav (2 864 m). 
Krátká nenáročná procházka k  vodopádu 
řeky Savice. V blízkosti se nachází také vo-
jenský hřbitov, kde jsou pochováni padlí bo-

Predjamský hrad

Lublaň

Triglav

Miramare

Velký okruh Slovinskem | Bled • Bohinj • Postojna • Piran • Portorož • Lublaň • Maribor

perly slo vinského pobřeží – městečka Piran. 
Procházka malebnými uličkami přes hlavní 
náměstí s  pomníkem houslisty Giu seppa 
Tartiniho – zdejšího rodáka a autora slavné 
Sonáty g moll známé jako Ďáblův trylek – ke 

kostelu sv. Jiří s benátskou zvo nicí – kampa-
nilou a baptis teriem. Pro zá jemce možnost 
koupání na městské pláži. Večer odjezd na 
ubytování.
3. den: Po snídani prohlídka hlavního města 
Lublaně, na je hož vzhledu se vý znamně po-
dílel slavný slovinský architekt Josip Pleč-
nik, mimo jiné autor přestavby Pražského 
hradu a  přítel prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka. Pro cházka barok-
ními ulič kami starého města plnými kaváren 
a  ob chodů, nábřeží řeky Lublanice, Troj-
mostí, Dračí most, pestrá městská tržnice, 
ka ted rála, klášter Križanke a další. Odpo-
ledne prohlídka druhého největšího slovin-

ského města Mariboru – Mariborský hrad 
z  15. století, nábřeží řeky Drávy, gotická 
ka tedrála. V odpoledních hodinách odjezd 
zpět do ČR. Příjezd do Brna zhruba v 22.30.
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Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC, 5x ubytování v hotelu, 
5x snídani, služby odborného průvodce, 
zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí 
(lze sjednat v CK), případné vstupy.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, ubyto vání v ho telu u Krakova ve dvou lůžkových 
(dle přání i v třílůžkových a jed no lůž kových) po kojích se snídaní, služby průvodce a pojištění CK 
pro případ úpadku. V autobuse lze zakoupit občerstvení za Kč.
Fakultativně | vstupné do královských sol ných dolů ve Vě ličce 410 Kč, děti do 15 let a studenti do 
25 let s indexem 300 Kč. Poplatek za použití fotoaparátu nebo video kamery 70 Kč.
Doporučujeme pojištění léčebných výloh, které lze sjednat v naší CK.

Termíny | 23.–24. 4. | 14.–15. 5. | 18.–19. 6. | 16.–17. 7. | 13.–14. 8. | 17.–18. 9. | 15.–16. 10. | 3.–4. 12. 
Cena | 1 990 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Frýdek-Místek | Ostrava

1. den: Sraz v  5.00 na stanovišti Čebusu 
naproti hotelu Grand v Brně. Odjezd v 5.15 
směr Olomouc, Ostrava, Bohumín, kolem 
 po ledne příjezd do hlavního města Malo-
polského vojvodství a středověkého hlav-
ního města Polska – Krakova. Prohlídka 
his torického centra: hradní návrší Wawel 
s kated rá lou, možnost prohlídky interiéru 
a  krypty pol ských králů a  významných 

Krakov

POLSKO
Královské město Krakov a solné doly Vělička

osobností národa, dále Rynek a slavné 
Sukiennice, ve kterých se ve středověku 
prodávaly látky, Ma riánský kostel, Jage-
llonská univerzita, Královská cesta... Uby -
tování v ho telu, volný program, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka královských 
solný ch dolů ve Vě ličce, které jsou stejně 
jako centru m Kra kova na seznamu svě-
tového kulturního dě dictví UNESCO. Pro-
hlídka unikátníc h prostor na cházejících 
se v  hloubce 100–120 metrů pod zemí  – 
kaple, soln á je zera, so chař ská výzdoba 

1. den: Časně ráno odjezd do Polska, za-
stávka v  Częstochowé, nejznámějším du-
chovním centru země s  klášterem Jasná 
Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou 
Černé Madony, po poledni příjezd do hlav-
ního města Polska Varšavy – prohlídka Zá-
meckého náměstí, Královský zámek, Zik-
mundův sloup, Staré město, socha mořské 
panny, obnovené městské hradby, kated-
rála sv. Jana, večer ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně, dopoledne návštěva leto-
viska Mikołajki, vstupní brány do oblasti 
Mazurských jezer, procházka po břehu 

Velký okruh severním Polskem | Varšava  • Mazurská jezera • Grunwald 
Malbork • Gdyně • Gdaňsk • Westerplatte• Toruň • Hnězdno • Poznaň

Varšava

Gdaňsk

Termín | 12.–17. července | Cena | 8 500 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Frýdek-Místek | Ostrava

jezera, možnost plavby lodí po jezeře Śni-
ardwy, odpoledne pokračování v  cestě je-
zerní oblastí do městečka Giżycko, které leží 
na břehu sedmi jezer – procházka, volno, 
k večeru odjezd do oblasti Olsztynu, nocleh.
3. den: Po snídani zastávka k pěší prohlídce 
historického centra města Olsztyn, před 
polednem přejezd k  návštěvě areálu s  mu-
zeem v  Grunwaldu, dějišti jedné z  největ-
ších středověkých bitev – 15. června 1410 se 
zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se 
spojenými voji Poláků a Litevců, za které bo-
joval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne ná-
vštěva monumentálního křižáckého hradu 
Malbork (UNESCO), největšího v  Polsku 
a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. 
Večer příjezd na pobřeží Baltského moře, 
ubytování v letovisku Gdyně, nocleh.
4. den:  Snídaně, odjezd do přímořského le-
toviska Sopoty se zastávkou na promenádě, 
poté prohlídka Gdaňsku, jednoho z nejkrás-
nějších hanzovních měst a  jeho přístavu – 
honosné paláce, domy, radnice, možnost 
plavby k  památníku 2.  světové války Wes-
terplatte, k večeru návrat do Gdyně, volno, 
možnost návštěvy oceánografického mu-
zea, večer návrat na ubytování, nocleh.
5. den:  Po snídani přejezd do historického 
hanzovního města Toruň, rodiště Mikuláše 
Koperníka  – prohlídka centra s  katedrá-
lou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťan-
skými domy. Kolem poledne pokračování 

do Kruszwice u malebného jezera Goplo – 
prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda 
o  knížeti Popelovi, později odpoledne ná-
vštěva skanzenu v  Biskupinu – dokonalá 
archeologická rekonstrukce praslovanské 
osady uzavřené v  dřevěné hradbě, večer 
ubytování, nocleh.
6. den: Po snídani návštěva starobylého 
Hnězdna, významného poutního místa –
návštěva gotické katedrály Nanebevzetí 
Panny Marie ze 14. století s  hrobem praž-
ského biskupa, Slavníkovce sv.  Vojtěcha, 
ar ci diecézní muzeum. Odpoledne pro-
hlídka metropole Velkopolského vojvodství  
Poznaně. Procházka centrem s  renesanční 
trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, 
Přemyslovským zámkem a  katedrálou 
s hroby polských králů. K večeru odjezd do 
ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

Malbork

ze soli, chodby táhnoucí se v  délce více 
než dvou kilometrů. Návrat do Krakova, 
prohlídka starobylého židovského města 
Kazimierz, dnes součásti Krakova s mnoha 
synagogami, starým židovským hřbi-
tovem a dominikánským kostelem sv. Tro-
jice. Možnost náv ště vy bohatých sbírek 
Muze a Czartoryských, které obsahují i svě-
toznámý obraz Dáma s  hrano sta jem od 
Leo narda da Vinci, případně individuální 
volno na oběd a  nákup suvenýrů. Odjezd 
kolem 17.00, ná vrat do Brna kolem 22.00.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování v hotelu u Krakova ve dvoulůžko-
vých (dle přání i v třílůžkových a jednolůžkových) pokojích se snídaní, služby průvodce a pojištění 
CK pro případ úpadku. V autobuse lze zakoupit občerstvení za Kč.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, pojištění (lze sjednat v naší CK).
Fakultativně | vstupné do královských sol ných dolů ve Vě ličce 410 Kč, děti do 15 let a studenti do 25 
let s indexem 300 Kč. Poplatek za použití fotoaparátu nebo video kamery 70 Kč.

Termíny | 17.–19. června | 19.–21. srpna
Cena | 2 990 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | 
Olomouc | Frýdek-Místek | Ostrava

1. den: Od jezd z Brna v 5.15 směr Olomouc 
a Český Těšín. Dopoledne příjezd do Osvě-
timi – prohlídka bývalého koncentračního 
tábora, památníku holokaustu a vyhlazo-
vacího tábora Birkenau. Vstup je zdarma, 
prohlídka trvá tři hodiny, platí se jen služby 
průvodce (průvodce zájezdu vybere dle 
počtu zájemců 100–150 Kč). Upozorňu-
jeme, že se setkáte tváří v  tvář s  jed nou 
z  nejtragičtějších kapitol historie lidstva 
a ná vštěva ve vás může vyvolat velice silné 
emoce. Cestou do Krakova krátká zastávka 
v  poutním místě Kalvárie Zebrzydovská 
(UNESCO). Odpoledne první seznámení 
s Krakovem. Ubytování v okolí města.
2. den: Po snídani prohlídka královských 
solný ch dolů ve Vě ličce (UNESCO). Pro hlídka 

unikátníc h prostor v hloubce 100–120 me-
trů pod zemí – kaple, soln á je zera, so chař-
ská výzdoba ze soli, chodby v  délce více 
než dvou kilometrů. Odpoledne prohlídka 
historic kého centra Krakova (UNESCO)  – 
hradní návrší Wawel s ka tedrálou, možnost 
prohlídky krypty polských králů a význam-
ných osob ností polského národa, dále Ry-
nek, slavné tržiště Sukiennice, Mariánský 
kostel, Ja gellonská univerzita, Královská 
cesta. Od poledne možnost návštěvy sbí-
rek Muzea Czar toryských, které obsahují 
i světoznámý obraz Dáma s hranostajem od 
Leonarda da Vinci, případně volno na oběd 
a  nákup suvenýrů. Pro zájemce prohlídka 
židovské čtvrti Kazimierz s  mnoha syna-
gogami a se starým židovským hřbitovem. 
Navečer individuální volno v centru města, 
návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do tatranského 
regionu Podhalí s kulturním a turistickým 
centrem Zakopané. Prohlídka místních pa-
mětihodností. Ve vile Koliba se lze dozvě-
dět o tzv. zakopanském stylu, jenž vtiskl 
městu nezaměnitelnou tvář. U dřevěného 
kostelíka sv. Klementa se nachází Hřbi-

tov zasloužilých Poláků s  tradičními dře-
věnými náhrobky. Pro zájemce expozice 
ve vile Pod Jedlami, ve vile Atma nebo 
Tatranské muzeum. Kolem kamenného 
kostela Nejsvětější rodiny vede cesta na 
bulvár Krupówki, možnost občerstvení 
nebo oběda. Odpoledne možnost výjezdu 
4 291  metrů dlouhou kabinkovou lanov-
kou (nutná rezervace v  CK) z  Kuźnice na 
Kasprowý vrch (1 987 m), tvořící rozhraní 
Západních a Vysokých Tater s vyhlídkami 
jak na polskou tak i slovenskou stranu hor. 
Možnost krátké procházky nebo odpočinku 
na terase. Další, levnější možností je vyjet 
ozubnicovou železnicí na vrchol Gubaló-
wka (1123 m). Cestou zpět krátká zastávka 
v  Chochołowě, kde se zachovalo nejvíce 
tradičních „goralských“ chalup, lze navštívit 
malé muzeum. Cesta přes Slovensko zpět 
do ČR. Návrat do Brna v nočních hodinách.

Osvětim

Staroslavný Krakov a okolí
Osvětim • Krakov • Vělička • Zakopane • Tatry

Sukiennice

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC, video, bar s možností 
občerstvení za Kč, 2x ubytování v hotelu, 
2x polopenze (snídaně, večeře), průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné.

Termíny | 8.–10. července | 7.–9. října | Cena | 3 350 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Zlín | Kroměříž | Přerov

1. den: Odjezd v  časných ranních hodi-
nách přes Náchod do Polska, dopoledne 
návštěva lázeňského městečka Duszniki 
proslaveného pobyty Fryderyka Chopina, 
procházka centrem, možnost návštěvy uni-
kátního Muzea papírnictví, kolem poledne 
přejezd do starobylého Kladska, kterému 
dominuje pevnost nad městem, procházka 
historickým centrem se středověkým mos-
tem, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde 

je pohřben Arnošt z Pardubic, volno, pozdě 
odpoledne odjezd do přírodního parku 
Soví hory, proslavené podzemními továr-
nami z 2. světové války – možnost návštěvy 
komplexu Osówka, který měl sloužit Adolfu 
Hitlerovi, večer ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani návštěva starobylého 
města Svídnice, rodiště třetí manželky 
Karla IV. Anny Svídnické, historické cent-
rum, katedrála sv. Sta nislava, unikátní dře-
věný evangelický kostel Míru (UNESCO), 
kolem poledne odjezd k  zámku Książ – 
procházka parkem, možnost návštěvy jedi-
nečných stájí a hřebčína, prohlídka areálu 
velkolepého zámku, večer návrat na ubyto-
vání, večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, dopoledne příjezd do Vra-
tislavi, metropole Dolního Slezska, města 
založeného českým knížetem Vratislavem  
a přezdívaného Polské Benátky, prohlídka 
historických památek města – Tumský os-

Prodloužený víkend v Dolním Slezsku 
Duszniki • Kladsko • Soví hory • Svídnice • Książ • Vratislav 

trov s katedrálou sv. Jana Křtitele a dalšími 
církevními stavbami, centrum města, hlavní 
náměstí s  velkolepou budovou radnice 
a honosnými měšťanskými domy, budova 
starobylé univerzity s  možností návštěvy 
bohatě zdobených interiérů (Aula Leopol-
dina, Oratorium Marianum) a vyhlídkovou 
věží, gotické kostely sv.  Alžběty a  Máří 
Magdalény, tržnice, divadlo, burza a  další 
památky, k  večeru odjezd do ČR, příjezd 
v pozdních večerních hodinách.
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Termíny | 20.–22. května | 15.–17. července | 16.–18. září | 14.–16. října | Cena | 4 190 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, 2x ubytování se snídaní ve dvou lůž -
kových pokojích v Berlíně, služby průvodce, 
pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné vstup-
né, příplatek za 1/1 pokoj 1 100 Kč.

Termín | 3.–4. prosince
Cena | 2 590 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké 
Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Kouzlo adventu v Norimberku a Bamberku

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR do 
hlavního adventního města celého Ně mecka 
do Norimberku, prohlídka města – Tržiště 
starých řemesel u  Královské brány, kostel 
sv. Vavřince s  řezbářským dílem Veita Sto-
sse, staré mosty přes řeku Pegnitz, špitál 
sv. Ducha nad řekou, hrad, náměstí a dům 
Albrechta Dürera, mu zeum hraček (obojí 
s  možností návštěvy). Odpoledne volno 
k nákupům nebo k prohlídce trhů a pamě-
tihodností, pro zájemce společné posezení 
v  kavárně. Návštěva proslulých vánočních 
trhů – možnost ochutnat známé norimber-
ské perníky a svařené víno, které je nabízeno 

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem s prodejem teplých a studených nápojů, 
u bytování ve 1/2 pokojích s pří slu šen stvím, služby prů vodce, po jiš tění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupné, příplatek za 1/1 pokoj 560 Kč. 
Poznámka | Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 32 přihlášených osob.

Vánoční Norimberk

Reichstag

Termín | 3.–4. prosince
Cena | 2 590 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké 
Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, ubyto vání v hotelu – dvoulůžkové 
pokoje, snídaně, služby prů vodce, pojištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné 
vstupné, příplatek za 1/1 pokoj 560 Kč.
Zájezd se uskuteční při počtu min. 32 osob.

Kouzlo adventu v Mnichově a Řezně

1. den: Odjezd z Brna ze stanoviště Če busu 
naprosti hotelu Grand v 5.15. Po 13. hodině 
příjezd do Mnichova, společná náv štěva tra-
dičních vá noč ních trhů v histo ric kém centru 
a pro hlídka města s průvodcem – Marián-
ské náměstí, kostel Panny Marie, věhlasná 
zvonkohra a  pohyblivý orloj, Viktualien-
markt, krá lovský zá mek, o pera, budovy 

NĚMECKO
Berlín – Drážďany – Postupim – Míšeň

Nav štivte Berlín – město, které je rájem pro mi lov níky umění a jež se v 90. l etech stalo 
svě tovým centrem moderní archi tektury. Slávu ně kdejší Pruské říše si připomeneme 
v Postu pimi, prohlédneme si ma leb nou Míšeň a na konec sasko u metropoli Dráž ďany. 

města. Odpoledne lze využít k náv  štěvě ně-
kterého z četných muzeí na Mu zejním os-
trově i  jinde – Ge mäl degalerie, Egypt ské 
muzeum, Alte Na ti o nal galerie, Perga mon-
mu seum, pří padně k ná ku pům.
3. den: Po snídani odjezd po dálnici směr 
Drážďany, do po ledne zastávka v  Míšni – 
ma lebném historickém měs tečku, které se 
stalo světově proslulým výrobou porce lánu. 
Po po ledni příjezd do Drážďan, pro cházka 
s průvodcem po nej vý znam nějších památ-

kách starého města – Frauenkirche, Sem-
perova opera... Poté lze individuálně navští-
vit galerii Zwinge r. V 17.00 odjezd z Drážďan 
přes Prahu do Brna. Příjezd do 23.00.

téměř na každém kroku i s pa mátečním vá-
nočním hrníčkem (kupuje se s vínem, v kte-
rémkoliv stánku si lze nechat dolít). Přejezd 
na ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka starobylého 
města Bamberk, nád herné hrázděné domy, 
úzké uličky, čtvrť Malé Benátky, unikátní 
Stará rad nice na mostě uprostřed řeky, ro-
mánsko-gotický Kaiserdom. Poté Amberk – 
kou pání v  Kurfiřtských lázních, bazény 
s  vo dou o  teplotě 27º  C, 82 metrů dlouhá 
sklu zavka, divoký vodní kanál, vo dopády, 
jes kyně s umělým vlnobitím a hud bou, per-
ličková lázeň, tůně s podvodními masážními 
prameny, parní lázně. Možnost prohlídky 
města: tzv. Městské brýle – klenutý most 

ministerstev Svobodného státu Bavorsko, 
Vítězný oblouk, obe lisk. Ubytování v hotelu 
v oblasti Mnichova, nocleh.
2. den: Po snídani mož nost společné náv-
štěvy jednoho z  mnoha muzeí, například 
umě lecké galerie Stará Pinakotéka, Nová 
Pinakotéka a další. Od jezd do Řezna (Re-
gensburg), prohlídka uni kátního stře do-
věkého městského jádra. Obdivovat lze 
památky jako Kamenný most (nejstarší 
v Evropě), dóm sv. Petra, radnici a kní žecí 
zámek Thurnů a Taxisů, také zde ná vštěva 
místních proslulých adventních trhů. V od-
poledních hodinách od jezd zpět do Česka, 
příjezd do Brna kolem 23. hodiny.

1. den: V 5 hodin sraz na stanovišti Čebusu 
v Brně‚ odjezd směr Praha a přes Drážďany 
do Berlína. Odpoledne ok ružní jízda měs-
tem, prohlídka nejvýznamnějších pa mátek 
–  Alexan derplatz, radnice, televizní věž, 
Braniborská brána, Reichs tag, bulvár Un-
ter den Linden, Kurfürstendamm, Potsda-
mmer Platz... Večer ubytování v Berlíně.
2. den: Po snídani návštěva Postupimi – 
barokní sídlo Pruské říše, park San ssouci 
a  zámeček Ceci lienhof, procházka centra 

přes říčku Vils, dvojitý pás městských hra-
deb s  věžemi a  bránami, gotickou radnici 
s  renesanční nástavbou. Návrat do ČR ve 
večerních hodinách.
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Termíny | 10.–15. května | 5.–10. července | 13.–18. září | Cena | 7 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x uby tování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové 
pokoje), pojištění CK pro případ úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné v stupy, příplatek na jednolůžkový pokoj 2 390 Kč.

1. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z  Brna směr Praha, Rozvadov, Norimberk. 
Prohlídka města Rothenburg ob der Tau-
ber  – nejlépe zachovaného středověkého 
městečka v  Německu s  pohádkovou atmo-
sférou. Dále prohlídka Frankfurtu nad Mo-
hanem – Römerberg, nábřeží řeky Mohan, 
korunovační katedrála, moderní bankovní 
čtvrť, rodný dům Johanna Wolfganga von 
Goethe. Přejezd na ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka zámku Augus-
tusburg v Brühlu (UNESCO), poté Cáchy (Aa-
chen), sídlo Karla Velikého (prohlídka dómu, 
jedné z prvních památek UNESCO na světě). 
Odpoledne Kolín nad Rýnem – prohlídka 
metropole na březích Rýna, volno k návštěvě 
proslulých muzeí. Večer příjezd do Koblenze, 
procházka k  soutoku Rýna a  Mosely s  po-
mníkem Viléma I. Ubytování v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do nádherného 
údolí řeky Mosely, lemovaného hrady a  vi-
nicemi. Vycházka k  pohádkovému hradu 
Eltz, ukrytému uprostřed lesů (jen exteriér), 
Cochem – malebné městečko s hrázděnými 
domy a hradem na kopci, Bernkastel-Kues 
(hrázděné domy a  gotický špitál založený 
Mikulášem Kusánským). Trevír – prohlídka 
města na Mosele s unikátní Černou bránou, 
nejvýznamnější římskou památkou na území 
Německa (UNESCO), návrat na ubytování.
4. den: Po snídani cesta romantickým údo-
lím Rýna kolem hradů a vinic, výjezd na skálu 
Loreley s  úchvatnou vyhlídkou, plavba vy-
hlídkovou lodí ze St. Goarshausen kolem Lo-
reley a hradů Rheinfels, Katz, Kaub a vodní 
pevnosti Pfalzgrafenstein do Rüdesheimu, 
půvabného vinařského městečka (volný čas). 
Pokračování do Mohuče, prohlídka města 

Romantická údolí Rýna a Mosely – nejkrásnější místa Německa
Rothenburg • Frankfurt • Cáchy • Koblenz • Trevír • Mohuč • Špýr • Heidelberg

Pfalzgrafenstein

Černá brána v Trevíru

a  dómu. V  podvečer procházka lázeňským 
městem Wiesbaden a přejezd do hotelu.
5. den: Po snídani návštěva románských ka-
tedrál ve Wormsu a Špýru (Speyer). Špýrský 
dóm platí za největší románský chrám světa 
(UNESCO), prohlídka půvabného centra. Od-
poledne prohlídka slavného univerzitního 
města Heidelbergu se zámkem, renesanční 
zámeckou zahradou, starým mostem přes 
řeku Neckar a romantickými uličkami. Ve ve-
černích hodinách odjezd do ČR.
6. den: V ranních hodinách příjezd do Brna. 

Termíny | 18.–19. června | 10.–11. září | 10.–11. prosince 
Cena | 2 590 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 580 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice)

Řezno, Pasov a Stezka v korunách stromů

1. den: Odjezd ráno ze stanoviště Čebusu 
v Brně směr Pelhřimov, přejezd přes Šumavu 
do národního parku Bavorský les, návštěva 
atrakce Baumwipfelpfad – stezka v  koru-
nách stromů s vyhlídkovou věží. Odpoledne 
prohlídka Pasova (Passau) – půvabné město 
si tu ované na úzkém poloostrově na „dvou-

Pasov

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto karem, 
1x ubytování ve dvou lůž ko vém p okoji se snída-
ní, pojištění CK proti úpadku, služby prů vodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění.
Poznámka | v prosincovém termínu pro bíhají 
v obou městech adventní trhy.

Řezno

sv. Petra, kde byli korunováni i čeští králové, 
Kamenný most přes Dunaj ze 12. století, dě-
jiště říšských sněmů, zámek Thurn-Taxisů 
ad. Návrat do ČR v nočních hodinách. 

barevném“ soutoku řek Innu a  Dunaje se 
slavnou ba rokní ka ted rálou Carla Lu raga 
(uvnitř největší varhany na světě se 17 774 
píšťalami a  233  rej  stříky), Italská čtvrť 
a p outní chrám s mo nu mentálním krytým 
schodištěm ad. Pro zájemce možnost pro-
jížďky lodí. Od jezd na uby tování.
2. den: Ráno příjezd k  Walhalle, obrov-
skému chrámu vysoko nad řekou, v  němž 
se nacházejí památníky 200 vý znamných 
ně meckých osobností. Dále projížďka lodí 
ro mantickou Du najskou průrvou k  nej-
star ší mu bavorskému klášteru Weltenburg. 
Poté prohlídka středověké arcibiskupské 
met ro pole Řezna (Regensburg) – Staré 
město Heldplatz, Neupfarplatz s  židov-
skou historií, významná gotická katedrála 
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu ve 2/2 pokojích se sociálním zaříze-
ním, 2x snídani, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění do zahraničí, jinou stravu kromě snídaní.
Fakultativně | Allianz Arena 260 Kč, exkurze na letišti 210 Kč (ceny z předchozí sezóny).

čátku 20. století, vyjížďka do Altony, kdysi 
hradiště a  posvátného místa Polabských 
Slovanů, a po dél třídy patricijských vil Elb-
chaussee do Blanke nese, kde se nachází 
dokonalý empírový zámeček. Odjezd zpět 
do ČR ve večerních hodinách. 
5. den: Časně ráno návrat do ČR.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka rem, 3x ubytování ve dvou lůž ko vých pokojích, 
3x snídani, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění za 25 Kč/den, případné vstupy.
Fakultativně | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 490 Kč

Termíny | 13.–17. července | 7.–11. září | Cena | 6 390 Kč | 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Stará hanzovní města | Wismar • Lübeck • Lüneburg • Brémy • Hamburk

Tematická cesta na sever Německa do středo vě kých hanzovních přístavů s bizarními 
gotickými chrámy a útulnými měšťan skými domky vrcholí náv ště vou nej klid nějšího, 
nejpříjemněj šího a nejexklu zivnějšího n ěmeckého velkoměsta Ham burku.

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd 
z  Brna do Německa. Zastávka v  romantic-
kém dolnosaském Celle se stovkami hráz-
děných domů a  re nesančním zámečkem. 
Přejezd na ubyto vání v okolí Brém, nocleh.
2. den: Po  snídani prohlídka více než půl-
milionového svobodného města Brém 
(památka UNESCO) – starobylé hanzovní 
město na řece Vezeře s  tradičními hrázdě-
nými domy, gotická radnice, dóm sv. Petra, 
pohádková Socha čtyř brémských muzi-
kantů. Poté odjezd do půvabného měs-
tečka Lüne burg a  následně do největšího 
německého národního parku Lü ne burské 

vřesoviště (Lüne burger Heide). Ubytování 
v hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani přejezd do starobylého 
přístavu Wismar na pobřeží Baltského moře 
a poté do Lübecku, proslulého města marci-
pánu, kupecké rodiny Buddenbrooků a bra-
tří Man nových. Obě hanzovní města mají 
mi mořádně zachované a rozlehlé historické 
centrum se stavbami takzvané cihlové go-
tiky a  jsou památkově chráněna (UNESCO). 
Po prohlídce a  individuálním volnu odjezd 
na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do svobodného 
města Hamburku – prohlídka historického 
centra se známou radnicí, nábřežím Vnitřní 
Alstery, kanály a  zajímavými cihlovými 
stavbami, prohlídka Speicherstadtu se 
stavbami architektonické avantgardy po-

Termíny | 10.–12. června | 23.–25. září | Cena | 3 690 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Metropole Bavorska | Norimberk a Mnichov

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách přes Prahu a Rozvadov do horno-
franckého Norimberku, prohlídka města – 
Královská brána, kostel sv. Vavřince s řez-
bářským dílem Veita Stosse, mosty přes 
řeku Pegnitz, špitál sv. Ducha nad řekou, 
hrad, náměstí a  dům Albrechta Dürera, 
muzeum hraček (obojí s  možností návště-
vy). Odpoledne a navečer volno k nákupům 
nebo k  prohlídce pamětihodností, pro zá-
jemce společné posezení v  kavárně nebo 
v  typické bavorské pivnici. Přejezd na uby-
tování, nocleh. 
2. den: Po snídani prohlídka Mnichova 

– kom binovaný pěší a  autokarový okruh: 
Isarská brána ( Isartor), kostel sv. Petra 
s  možností vy hlídky z  věže, Mariánské ná-
městí, kostel Pan ny Marie, Rezidence, 
opera, tržnice Vik tu a lien markt, nákupní 
zóna, Stará a Nová Pi na kotéka, olympijský 
areál s pro hlídkou Olym pijského stadionu 
a  vyhlídkou z  Olym  pij ské věže, muzeum 
automobilky Bayerische Motorenwerke 
(BMW). Večer možnost posezení a  večeře 
v některé z typických mnichovských pivnic, 
jako je například slavný Hofbräuhaus. Ná-
vrat do hotelu v pozdějších hodinách.
3. den: Po snídani individuální program 
v Mni chově nebo prohlídka moderního fot-
balového stadionu Allianz Arena, kde hrají 
mnichovské týmy FC Bayern a  TSV 1860 
(nutná re zervace). Poté exkurze po mni-
chovském letišti, druhém největším v  Ně-
mecku – návštěvníci pro jdou bezpečnost-
ní kontrolou a  podívají se do míst, kam se 

běžný člověk nedostane (nutná rezervace). 
Možnost oběda v letišt ním pivovaru. Kolem 
15.00 od jezd zpět do ČR, návrat přes Plzeň 
a Prahu, příjezd do Brna v cca 23.00.p
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se sní daní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění za 25 Kč/den, případné vstupy.
Poznámka | v červnovém termínu večerní zastávka v Biberwieru pod stěnou Zugspitze na pozo-
rování show Hory v plamenech – unikátní noční podívané, kdy 8000 jednotlivých ohňů vytváří 
na štítech hor obří ohnivé obrazce a reliéfy.

Řezno

Cena zahrnuje | dopravu luxusním 
autokarem, 2x ubytování v hotelu se 
snídaní, pojištění CK proti úpadku a služby 
odborného průvodce.
Fakultativně | komplexní pojištění včetně 
storna za 25 Kč/den.

Termíny | 27.–29. května | 19.–21. srpna | Cena | 3 390 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

1. den: Odjezd z Brna v 6 hodin přes Prahu 
do Karlových Varů – procházka lázeňskou 
kolonádou, lázeňské prameny, mu zeum 
Jana Bechera. Odpoledne Loket, pro-
hlídka stře do věké hradní pevnosti a  pro-
cházka centrem města nad řekou Ohře. Pře-
jezd do Chebu, prohlídka pamětihodností 
města – Chebský hrad s Černou věží, Špa-
líček, Městský dům, kde byl úkladně za-
vražděn vojevůdce Alb recht z Valdštejna, 
kostely svatého Mikuláše a svatého Vác-
lava, Nová radnice, Schirdingerův dům... 
Ubytování v  ho telu, možnost indivi du ální 
večeře, nocleh.
2. den: Po snídani přejezd do Německa, 
zastávka v  Bayreuthu, někdejším hlav-
ním městě Horních Frank, barokní Nový 
zá mek, barokní kašna, Wagnerův dům – 
pů so biště sklada tele Ri charda Wagnera, 
slavná barokní Markrabská opera – dějiště 
pre miér Wagnerových oper. Poté Bam-

berk, nej rozsáhlejší a  nej lépe dochované 
městské historické cent rum v  Německu 
(památka UNESCO), zdejší úzké uličky, sta-
ro bylé domy a romantická zákoutí m nohdy 
při pomínají starou Prahu. Románsko-go-
tický Kaiserdom, dva biskupské paláce, 
re nesanční Starý dvůr, ba rokní Nový dvůr, 
fotogenická Vodní radnice... Další zastávka 
Coburg, sta ro bylé město s řadou štítových 
a hrázdě ných domů, část hradeb se třemi 
branami, radnice a kostel sv. Mořice, večer 
návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Bečova nad 
Teplou, prohlídka zámku a  románského 
re likviáře svatého  Maura z  13.  století – 
památky svojí hodnotou srovnatelné s čes-
kými korunovačními klenoty. Přejezd do 
Ma riánských lázní, procházka kolonádou 
ke zpívající fon táně a k léčivým pramenům, 
lázeňské domy a lázeňský park, navečer od-
jezd do Brna, příjezd okolo 21. hodiny.

Západní Čechy a Bavorsko | Karlovy Vary • Loket • Cheb 
Bayreuth • Bamberk • Coburg • Mariánské Lázně • Bečov 

Bamberk

Mariánské Lázně

Termíny | 16.–19. 6. | 7.–10. 7. | 1.–4. 9. | Cena | 4 790 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Pohádkové zámky Bavorska | Schleissheim • Linderhof 
Neuschwanstein • Hohenschwangau • Füssen

Neuschwanstein

Hohenschwangau

1. den: V ranních hodinách odjezd do Bavor-
ska, prohlídka barokního zámku Schleiss-
heim u  Mni chova s  francouzským parkem 
a letohrádkem, přejezd na ubytování.
2. den: Po snídani prohlídka biskupské rezi-
dence v Kempten, panoramatická cesta se-
verní částí Tyrolska kolem jezera Plansee, 
pro hlídka zámku Linderhof a  přes Ettal 

(barokní klášter) a Wies kirche (slavný ro ko-
kový kostel zapsaný na seznamu UNESCO), 
návrat na ubytování.
3. den: Ráno odjezd k slavnému zámku Neu-
schwanstein ve Schwangau. Tento krá lovský 
zámek je vybudován v úchvatné poloze nad 
strží Pollatschlucht a patrně nejlépe za všech 
staveb Lud víka II. Bavorského ztělesňuje 
fantastický svět tohoto vý středního a později 
i duševně chorého ba vorského krále. Na do-
hled od něj stojí novogo tický zámek Hohen-
schwangau, jež na středověké zřícenině po-
stavil Ludvíkův otec Maximilián II. Možnost 
pro hlídky obou hradů, pro zájemce pěší vy-
cházka krásnou alpskou krajinou Füssen, pro-
hlídka starého města se zámkem, unikátním 
chrá mem sv. Manga a vodopádem na Lechu. 
Navečer za stávka v olympijském zimním stře-
disku Garmisch-Parten kir chen pod nej vyšší 
ně mec kou horou Zugspitze (2 963 m n. m.); 
noční přejezd do ČR.
4. den: Brzy ráno návrat zpět do Brna.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, ubyto vání v hotelu – dvoulůžkové 
pokoje, snídaně, služby prů vodce, pojištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné 
vstupné, příplatek za 1/1 pokoj 560 Kč.
Zájezd se uskuteční při počtu min. 32 osob.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování ve dvou lůž ko vých pokojích 
se snídani, služby průvodce, pojištění CK pro 
případ úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné vstupy.

Termíny | 27.–29. května | 26.–28. srpna | Cena | 2 990 Kč | 
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Historické klenoty Lužice | Liberec • Žitava • Budyšín • Zhořelec • Chotěbuz • Spreewald

městí s  radnicí, kostel sv. Kříže s  Velkým 
žitavským postním závěsem, unikátní 
malovanou oponou z  roku 1472, Konírna 
– Stará solnice. Přejezd do Zhořelce (Gör-
litz, lužickosrbsky Zhorjelc), návštěva nejvý-
chodnějšího města Neměcka, rozděleného 
řekou Lužická Nisa na německou a polskou 
část. Prohlídka historického centra města, 
které bylo součástí Koruny české až do třice-
tileté války: Frauenturm, gotické kostely 
a  radnice. V  poledne odjezd do Budyšína 
(Bautzen, Budyšin), malebné metropole 
Horní Lužice na řece Sprévě. Prohlídka his-
torického centra: hrad, kostely, zejména 
unikátní simultánní kostel – konkatedrála 
sv. Petra, kterou společně využívá katolická 
i evangelická církev. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Chotěbuzi 
(Cottbus, Chóśebuz), hlavního města Dolní 

1. den: Odjezd v ranních hodinách ze stano-
viště Čebusu v Brně směr Liberec, po cestě 
možnost oběda. Liberec: prohlídka centra 
města, novorenesanční radnice, poté mož-
nost vyjet lanovkou nebo vystoupat pěšky 
na Ještěd. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Odjezd přes Lužické hory do Žitavy 
(Zittau), prohlídka historického centra – ná-

Termíny | 22.–24. 4. | 27.–29. 5. | 2.–4. 7. | 3.–5. 7. | 4.–6. 7. | 20.–22. 8. | 17.–19. 9. | 28.–30. 10.
Cena | 3 100 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 1x uby tování v hotelu se snídaní, celo denní vstupenku 
do Legolandu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu.

Německý LEGOLAND®| zájezd pro rodiny s dětmi

1. den: Ráno odjezd z Brna, odpoledne pří-
jezd do Norimberku, společná procházka 
malebným centrem, individuální volno, poté 
přejezd na ubytování v oblasti, nocleh.
2. den: Ráno po snídani odjezd do are-
álu LEGOLAND® Deutsch land u  města 
Günzburg. Celodenní pobyt v areálu s více 
než 50  miliony lego kostkami a  s  více než 

40 atrakcemi pro děti a  jejich rodiče. Mini-
land – známá světová místa v měřítku 1:20, 
Země rytíře, autoškola Lego, Duplo Express 
pro nejmenší, Lego obchod, Lego-X-treme 
– větší a rychlejší, postavte si vše podle své 
fantazie; v  areálu velký výběr občerstvení. 
V podvečer odjezd zpátky do ČR.
3. den: V ranních hodinách příjezd do ČR. 

Termín | 26–27. listopadu | Cena | 2 490 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách. Zastávka u zámku Moritzburg, místa 
natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku. 
Poté odjezd do Drážďan, proslulých svým 
vánočním trhem Striezelmarkt s  typickou 
saskou vánoční pyramidou. Trh je doplněn 
i dalšími tematickými trhy, například středo-
věkým na zámeckém nádvoří Stallhof, nebo 
idylickým u barokního evangelického kostela 
Frauenkirche. Ubytování.
2. den: Po snídani cesta do Lipska, rodiště 
R.  Wagnera a  působiště J. S. Bacha. Tamní 
adventní trh, pořádaný od roku 1458, je dru-
hý největší v  Německu. V  centru historický 
trh před nejkrásnější německou renesanční 

radnicí, největší volně stojící adventní kalen-
dář na světě, pohádkový les pro děti nebo 
finská vánoční vesnice, nabízející speciality 
jako svařené víno z  lesních plodů, uzený lo-
sos nebo sobí maso. Poté přejezd do ma-
lebného krušnohorského města Anna berg-
Buchholz, aspirujícího na zápis do seznamu 
UNESCO. Tamní legendární hornické trhy 
pod kulisou největšího gotického halového 
chrámu Saska jsou vyhlášené adventním ka-
lendářem s  mechanickými figurami skřítků 
Wichtelů a také hornickým betlémem, insta-
lovaným v  jediném výlučně hornickém kos-
tele Saska. V podvečer odjezd od Brna, návrat 
kolem 23. hodiny. 

Lužice – prohlídka historického centra. Od-
poledne Spreewald, biosférická rezervace 
UNESCO, lesnatá oblast protkaná říčními 
kanály a mokřady – největší atrakcí je pro-
jížďka na loďkách po říčních ramenech. 
V od poledních hodinách odjezd zpět do ČR. 
Předpokládaný návrat do Brna v cca 22.30.

Pohádka saských Vánoc | Moritzburg • Lipsko • Drážďany • Annaberg-Buchholz
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Hall in Tirol

se nachází jedny z  nej vyšších evropských 
vodopádů – Krimmel Wasserfälle (výška 
380 m). Odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd k  řece Salzach. 
Poté prohlídka Salcburku, rodiště Wolf-
ganga Amadea Mozarta. Zpáteční cesta 
povede oblastí křišťálově čistých jezer 
Solné komory – Wolf gangsee a Traunsee. 
Ces tou zastávka v St. Gilgenu – rodišti Mo-
zar tovy m atky, v bý valých císařských lázních 
Bad Ischl a za jížďka k zámku Ort, který se 
nachází na ostrově na jezeře Traunsee. Ve 
večerních ho dinách odjezd do Brna, pláno-
vaný příjezd kolem 23.00.

Termíny | 19.–22. května | 28.–31. července | 8.–11.září | Cena | 4 490 Kč
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem 
s prodejem teplých a studených nápojů,  
2x uby to vání se sní daní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně 
storna za 25 Kč/den, případné vstupy.

1. den: V 5.00 odjezd z Brna směr Pohořelice 
– Mikulov (Znojmo) – Göttweig, zdravotní 
zastávka s  procházkou po nádvoří jednoho 
z  nejkrásnějších klášterů ve střední Evropě. 
Poté návštěva stříbrných dolů ve Schwazu, 
někdejší hornické metropole světa s  více 
než 85 procenty celkové světové produkce 
stříbra, kde před 500 lety více než 10 tisíc ha-
vířů dobývalo cenný kov, díky čemuž tehdy 
Tyrolsko bylo jednou z  nejbohatších zemí 

Evropy. Poté Hall in Tirol – procházka po jed-
nom z  nejzachovalejších tyrolských středo-
věkých měst, které se proslavilo především 
ražbou mincí, jež ve své době užívala snad 
celá Evropa. Ubytování a nocleh v penzionu 
v blíz kosti Innsbrucku.
2. den: Dopoledne Wattens, návštěva uni-
kátního Křišťálového světa firmy Swarov-
ski, možnost nákupu a občerstvení. Cesta 
k  jezeru Achensee s  možností procházky  
s krásnými výhledy do krajiny. Po kračování 
do Seefeldu, procházka střediskem zimních 
olym pijských sportů s překrásnými výhledy 
na Alpy. Odpoledne odjezd do tyrolské met-
ropole Innsbrucku, prohlídka histo rické části 
města – Maria-Theresia Strasse s impozant-
ním sloupem sv. Anny, Zlatá stříška Maxmi-
liána I. s 2 657 po zla cenými měděnými plíšky, 
Hof  burg. Leopoldova kašna, radnice s měst-
skou věží, a jiné zajímavosti města. Ubytování 
v penzionu. 

R AKOUSKO
Tyrolsko a nejkrásnější místa Alp | Schwaz • Hall • Wattens • Innsbruck

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování se snídaní, služby průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstup na vy so ko horskou 
silnici Grossglockner Hochalpenstrasse cca 
5 €, lodní plavbu cca 13,90 €, vstupné do 
objektů, výjezd EKO-BUSem na Kehlstein cca 
16,10 €, vstup ke Krimmelským vodopádům 
3 € (ceny z předchozí sezóny).
Fakultativně | 2x večeře 700 Kč, pojištění.

Termíny | 17.–19. června | 8.–10. července | 12.–14. srpna | 9.–11. září
Cena | 4 100 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 100 Kč
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Hitlerovo Orlí hnízdo, Vysoké Taury a Salzburg

1. den: Odjezd ve 4.30 z  Brna směrem do 
německého národního parku Berch tes-
gaden. Z  Obersalzbergu vyhlídkovou ces-
tou na vrcho l hory Kehlstein, kde se tyčí 
proslulá Hitlerova čajovna na zývaná Hitle-
rovo Orlí hnízdo. Z této pozoruhodné stav-
b y se nám naskytne fascinující výhled na 

celý národní park. Po prohlídce sestup do 
Obersalzbergu a  k  jezeru Königsee, které 
je nejvýše položeným jezerem v  Německu 
a hluboké neuvěřitelných 180 m. Následuje 
vyhlídková plavba lodí k Os trůvku sv. Bar-
toloměje. Odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani výstup vysokohorskou 
vyhlídkovou silnicí Grossglockner Hoch-
al  penstrasse pod jeden z  vrcholů –  Edel-
weisspitze (2 577 m). Zastávka na vy hlídce 
Fuscher Törl (2  428  m), odkud se ote vírá 
kouzelný pohled na zasněžené vrcholky 
hor. Následuje vyhlídková plošina Františka 
Josefa přímo pod nejvyšší ra kous kou horou 
Grossglockner (3 797 m), nabízející po hled 
na největší rakouský le dovec Pasterzee. 
Odpoledne přejezd do obce Krimmel, kde 

Hitlerovo Orlí hnízdo

3. den: Po snídani výjezd na Berg isel-
schanze, návštěva vyhlídkové plošiny sko-
nanského můstku britsko-irácké archi tekt ky 
Zahy Hadidové. Odjezd k  impozantním 
Krimmelským vo do pá dům, které padají 
z výšky 380 metrů ve třech kas ká dách a jsou 
nej většími v  ra kouských Alpách. Turistika 
soutěskou Liechtensteinklamm u  Sankt 
Johann im Pongau. Ve černí pro cházka po 
nábřežní promenádě městečka Zell am See. 
Noční jízda busem do ČR.
4. den: Brzy ráno návrat zpět do Brna.

Termíny | 22.–24. 4. | 27.–29. 5. | 2.–4. 7. | 3.–5. 7. | 4.–6. 7. | 20.–22. 8. | 17.–19. 9. | 28.–30. 10.
Cena | 3 100 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, 1x ubyto vání v hotelu se snídaní, od-
borného průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, případné vstupy.

Termíny | 7.–8. května | 4.–5. června | 24.–25. září | 10.–11. prosince (předvánoční)
Cena | 2 590 Kč
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž |  
Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

1. den: V 6.00 odjezd z Brna směr Mikulov 
(Z nojmo), od města Krems pokračování 
malebným údolím Wachau. Dopoledne 
zastávka v Melku (UNESCO) – zdejší bene-
diktinský klášter je perlou rakouské barokní 
architektury. Zájemci mohou absolvovat 
prohlídku interiérů, ostatní se mohou pro-
jít malebným městečkem pod klášterem. 
Odpoledne odjezd do Lince, pro cházka 
centrem – v  ulici Domgasse složil Mo zart 
Linec kou symfonii, procházka ro dištěm Mo-
zartovy matky – městem St. Gilgen, ležícím 
na břehu je zera Wolfgangsee. Večer ubyto-
vání, nocleh.
2. den: Po snídani Maria Plain – poutní 
kostel nad Salcburkem, kde byla v roce 1779 
poprvé uvedena Mozartova Korunovační 
mše. Prohlídka Salcburku – Staré město, 
Getreidegasse, kde se nachází rodný dům 
Wolfganga Amadea Mozarta, možná náv -
štěva. Dále Stará radnice, Mozartovo ná-
městí s  pomníkem geniálního skladatele, 
Rezidenční ná městí, kde jsou budovy 

Mozartův Salcburk a Linec
Nově s návštěvou kláštera v Melku

Štýrský Hradec

Termíny | 2.–6. července | 24.–28. září | Cena | 6 590 Kč

Štýrsko | Hory, památky a termály

1. den: Odjezd z Prahy v 6.30, z Brna v 9.00, 
zastávka u motorestu Bad Fischau od archi-
tekta Hundertwassera. Poté Štýrský Hradec 
(Graz) – prohlídka historického centra na řece 
Muře (UNESCO), radnice, zvonkohra, hodi-
nová věž, středověké uličky i moderní budovy 
přelomu tisíciletí (plovoucí most a jedinečná 
architektura, galerie moderního umění), gas-

tronomické speciality, ubytování v rodinném 
hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na prohlídku Lur-
grotte, nejrozsáhlejší rakouské jeskyně, poté 
Stübing, největší rakouský skanzen, vrchol 
dne – v zářijovém termínu zážitkový den Er-
lebnistag, lidové kroje a zvyky, písně tance 
a ukázky řemesel, dýňové trhy, programy pro 
děti, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Cesta do St. Radegund, klimatické 
lázně v  horském údolí, výjezd lanovkou na 
vyhlídkový vrh Schöckl (1 445 m), pohodlná 
panoramatická cesta, možnost občerstvení 
v horské restauraci a na závěr jedinečný zá-
žitek – koupání v termálních lázních Bad Blu-
mau s originálními interiéry, další Hundert-
wasserova architektura, možnost individuální 
večeře v restauraci v areálu, pozdní návrat na 
ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do vinařské obce 
Kitzeck im Sausal za romantikou místní 
vinné stezky, návštěva nejvýše položené vi-
nice v Rakousku a místního muzea, ráj pro fo-
tografy, ochutnávky vín a místních specialit, 
vinařské vesnice a procházky vinicemi, poté 
Bärnbach s  Hundertwasserovým kostelem 

sv. Barbory, fakultativně večeře, domácí ku-
chyně, nocleh.
5. den: Cesta za dalšími nej Štýrska – měs-
tys Thal, rodiště Arnolda Schwarzeneggera, 
podivuhodný farní kostel sv. Jakuba se 
zelenou střechou a  interiérem duhových 
barev, dále ves Mixnitz s Medvědí soutěs-
kou – nejkrásnější rokle Štýrska, chráněná 
přírodní památka, turistika soutěskou s dře-
věnými schody, žebříky a můstky, kouzelné 
vodopády, možnost občerstvení. Odjezd do 
ČR, návrat do Brna ve večerních hodinách, 
do Prahy kolem půlnoci.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
busem, 4x ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích se snídaní v penzionu, služby průvodce, 
pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
veškeré vstupné a další služby (60 €).
Fakultativně | jednolůžkový pokoj 1 600 Kč, 
2x večeře 960 Kč.

Kouzelná krajina štýrských hor a vinic, pozoruhodná architektura, památky UNESCO 
i Hundertwasserovy termály Bad Blumau, romantická vinná stezka, nejzajímavější jeskyně, 
nejkrásnější soutěska a největší skanzen Rakouska – v září navíc se slavností Erlebnistag.

Staré a  Nové Rezidence. Pevnost Ho-
hensalzburg tyčící se nad městem, dále zá-
mek Mirabell, známý krásnými zahra dami, 
hřbi tov sv. Šebestiána, kde je pohřben 
Mo zar tův otec a Mozar tova manželka Kon-
stancie. Mozartův rodný dům, kde Mozart 
bydlel v  letech 1773–1780. Vyhlídka z Ka-
puzinbergu na pravém břehu řeky Salzach, 
nebo la novkou na vyhlídkovou terasu Mon-
chbergu. V odpoledních hodinách odjezd 
do Brna, návrat okolo 23.00.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, ubytování v hotelu ve 1/2 pokojích se snídaní, služby prů-
vodce a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy do památkových objektů, plavbu lodí (fakultativně, cca 15 €),  
komplexní pojištění.

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna 
směr Mikulov. Příjezd do hornorakouského 
historického městečka Grein. Místní zámek 
byl vybudován v průběhu 15. až 17. století 
a  dnes patří rodu Sachs-Coburg-Gotha. 
Pamětihodností evropského významu je 
historické Městské divadlo z  roku 1791 –
nejstarší divadlo v  celém Rakousku, dále 
Hornorakouské muzeum plavby na zámku 
se sbírkou dokumentující historii dopravy 
na Dunaji. Přejezd k  přírodním lesním 
lázním Dr.  Kneippa, ukrytým ve skalách 
s vodopády, lehká, zhruba pětikilometrová 
turistika. Návrat do Greinu, nástup na vý-
letní loď, pozdně odpolední dvouhodinová 

plavba po Dunaji z Greinu. Přejezd na uby-
tování, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do benediktin-
ského opatství Kremsmünster, které patří 
mezi nejstarší a  nejvýznamnější kláštery 
v  Rakousku (založeno roku 777) – devíti-
patrová Matematická věž, postavená pů-
vodně jako astronomická observatoř a pří-
rodovědné muzeum v roce 1760, je jednou 
z nejstarších výškových staveb v zemi. V jed-
notlivých patrech jsou umístěny bohaté fy-
zikální, geo logické a  etnografické sbírky. 
Meteorologické záznamy se zde nepřetržitě 
vedou po více než 250 let, od roku 1860 je 
zde i seismografická observatoř. Přejezd do 
města Štýr. Historické jádro města se na-
chází na ostrově mezi řekami Steyr a Enns. 
Malebné uličky s měšťanskými domy nechal 
ve 13. století vybudovat český král Přemysl 
Otakar II. Po prohlídce odjezd do ČR, návrat 
do Brna v cca 22.00.

Grein

Termíny | 4.–5. června | 27.–28. srpna | Cena | 1 950 Kč
Nástupní místa | Brno | Pohořelice | Mikulov

Štýr

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
2x uby tování v hotelu ve 1/2 pokojích se 
snídaní, služby odborného průvodce a zákonné 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy do památ-
kových objektů, komplexní pojištění.
Fakultativně | lanovka Stubnerkogelbahn 
16 €, dítě 6–14 let 8 €, 2x večeře 800 Kč.

Termíny | 4.–6. července | 23.–25. září | Cena | 4 290 Kč
Nástupní místa | Brno | Pohořelice | Mikulov

1. den: V časných ranních hodinách od-
jezd z  Brna směr Vídeň. Příjezd do sol-
nohradského lázeňského městečka Bad 
Gastein – výjezd lanovkou na vrchol Stub-
nerkogel (2246 m), kde se otevírá výhled 
na nádherná panoramata alpského masivu 
Vysoké Taury. Turistická trasa Stubnerko-
gel Felsen weg lemuje horský masiv a vede 
po visutých kovových mostech ve výšce 
2 217 m. Poslední lanovka do údolí odjíždí 
v 16.30. Odjezd na ubytování, fakultativně 
večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k  jedinečnému 
rekonstruovanému hradnímu komplexu 
Ehrenberg, skládajícímu se ze čtyř středo-
věkých tvrzí. Turistický výšlap, prohlídka 

Horské vrcholy, hrady a technické zázraky Tyrolska
Stubnerkogel • Ehrenberg • Innsbruck

hradu a přechod přes údolí ve stometrové 
výšce po visutém mostě dlouhém více než 
400 metrů k  pevnosti Fort Claudia. Pro-
hlídka pevnosti a  sestup další turistickou 
stezkou do údolí. Odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře, nocleh.
3. den: Ráno po snídani vyrazíme vzhůru 
malebným Rauriským údolím až pod jeho 
nejvyšší vrcholky Sonnblick (3 105  m) 
a  Hoch arn (3  245 m). Na konci údolí na-
razíme na místa, kde se kdysi z  horských 
potoků rýžovalo zlato a  na vlastní kůži 
budeme moci zažít zlatou horečku pod ve-
dením zkušených instruktorů. Po poledni 
odjezd zpět do ČR, návrat do Brna ve večer-
ních hodinách.

Historická městečka Horního Rakouska s plavbou po Dunaji
Grein • Kremsmünster • Štýr
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubyto vání v hotelu/penzionu se 
snídaní, služby odborného průvodce, zákonné 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, případné vstupy.

Termíny | 5.–9. května | 24.–28. září | Cena | 4 950 Kč

1. den: V 7.00 odjezd z Brna směr Pohoře-
lice, Mikulov, Göttweig. Prohlídka staroby-
lého benediktinského kláštera z 11. století, 
který se nachází na východním okraji údolí 
Wachau a pro svoji polohu je nazývaný také 
rakouské Monte Cassino. Pod klášterem na 
svazích Dunkelsteinského lesa najdeme 
množství vinic. Odpoledne prohlídka nád-
herného zámku Artstetten, stojícího vysoko 
nad Dunajem, který je znám svými sedmi 
věžemi a  je místem posledního odpočinku 
habsburského arcivévody Františka Ferdi-
nanda d'Este a jeho manželky Žofie z Hohen-

bergu kteří zemřeli v roce 1914 při atentátu 
v Sarajevu. Odjezd do Bärnkopfu, ubytování 
v rodinných penzionech, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká turistická stezka 
soutěskou řeky Ysper – Ysperklamm, která 
překvapí svoji barevností. Stezka překoná 
třistametrové převýšení a  kopíruje mnoho 
vodopádů. Okolní skály jsou žulového pů-
vodu a  díky vysokému obsahu železa ve 
vodě je koryto řeky na mnohých místech 
zbarveno do červených, hnědých až zla-
tavých odstínů. Téměř všechny kamenné 
útvary jsou pokryté mechem a porostlé hor-
skou květenou. V  temném lese nacházíme 
kamenné monolity – Labutí chrám, Keltský 
pes, Sfinga aj. Po celodenní turistice návrat 
na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do obce Aresbach 
– dopoledne turistika k  pokladům starých 
Keltů a vodopádu Hölfall. Odpoledne podle 
zájmu návštěva ojedinělého medvědího zoo 
a prohlídka historické části městečka s vý-
stupem na místní vyhlídkovou středověkou 
věž. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do oblasti Zwettlu 
a  prohlídka zednářského zámku Rosenau, 
pro zájemce výšlap s trekkingovými holemi 
po náhorních loukách v okolí zámku. Obec 
Schrems – skulptury architekta Efthymiose 
Warlamise ve volné přírodě nebo Stezka 
močálů. Návrat na ubytování. Večeře.
5. den: Po snídaní odjezd do Langschlag. 
Procházka stezkou Velbloudích kamenů 
nebo vyhlídková jízda nostalgickým vláč-
kem z Langschlag do St. Martin. Odpoledne 
Waidhofen – jedno z nejkrásnějších měste-
ček rakouského Polesí, prohlídka historic-
kého centra obklopeného mohutnými hrad-
bami. Město se pyšní moderním kostelem 
v netradičním provedení od prof. Warlamise 
a také největší evropskou voliérou ibise skal-
ního, který patří k nejvíce ohroženým dru-
hům na světě. Návrat do ČR v cca 21.00.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní 
v rodinných penzionech v Bärnkopfu, 4x večeři, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, vstupy, pojištění léčebných výloh.
Fakultativně | vstupy do památkových objektů dle výběru cca 7–12 €, Medvědí zoo cca 5 €, 
panoramatická jízda vláčkem cca 6 €.
V případě nepříznivého počasí alternativní programy: koupání v lázních, návštěva Muzea 
splavování dřeva s prezentací historické výroby, stará pekárna s pečením chleba a ochutnávkou 
regionálních specialit a další.

Krásy oblasti Waldviertel | pohodový pobyt, nenáročná turistika, 
ubytování s polopenzí v rodinném penzionu v Bärnkopfu

Termíny | 20.–22. května | 16.–18. září
Cena | 3 890 Kč

1. den: Odjezd z Brna v  ranních hodinách 
směr Vídeň. Dopoledne zastávka v korutan-
ském St. Andrä, bývalém sídle starodávné 
Lavantské diecéze s  bývalou katedrálou 
a  poutní basilikou minor Maria Loreto. 
Pokračování k  majestátní zřícenině hradu 
Griffen, vypínající se na kopci, v němž se na-
chází krápníková jeskyně (možnost návštěvy 

Kouzelné Korutany
Sankt Andrä • Klagenfurt • Villach • Wörthersee

zříceniny nebo jeskyně). Následuje prohlídka 
korutanského zemského města Klagenfurt 
am Wörthersee – Dračí kašna, Landhaus, 
dóm, pomník Bernharda von Spanheim. 
Ubytování, nocleh.
2. den: Dopoledne prohlídka druhého nej-
většího korutanského města Villach, leží-
cího pod malebnou kulisou Alp na soutoku 
řek Drávy a Geil – Paracelsushof, dům zakla-
datele moderní medicíny, alchymisty Para-
celsa, městský pranýř, zřícenina hradu Land-
skron, poutní kostel sv. Kříže. Dále cesta po 
vysokohorské silnici Malta Hochalmstrasse 
s šesti tunely až do nadmořské výšky 1 933 m 
k přehradní hrázi nádrže Kölnbreinspeicher, 
která je nejvyšší v Rakousku a nabízí fasci-
nující výhled z vysunuté vyhlídkové plošiny. 
Zastávka u  rozsáhlé zříceniny benediktin-
ského kláštera Arnoldstein, který byl za-
ložen už v  11. století biskupy z  Bamberku. 

Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani plavba lodí z po jezeře 
Wörthersee z Klagenfurtu do Maria Wörth, 
odtud přejezd autobusem do nedalekého 
Linden s výstupem na vrch Pyramidenko-
gel, kterému dominuje s výškou 100 metrů 
nejvyšší dřevěná rozhledna světa. Po po-
ledni cesta zpět do Brna.
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Termíny | 7.–12. 6. | 3.–8. 8. | 16.–21. 9. | Cena | 7 990 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me zi říčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách 
přes Prahu a Německo. Odpoledne zastávka 
u  impozantních Rýnských vodopádů 
v Schaffhausen. Ubytování v Einsiedeln.
2. den: Po snídani odjezd do Curychu, pro-
hlídka největšího města země s  „výkladní 
skříní Evropy“ – třídou Bahnhofstrasse, 
čtvrtěmi Nieder dorf a  Oberdorf, chrámy 
Grossmünster a Frau münster (Cha gallovy 
vitráže) a  cukrárnou Sprüngli. Přejezd 
k  Luzernskému jezeru (Vierwaldstätter-
see) a  plavba výletní lodí nádhernou hor-

skou krajinou do Luzernu. Prohlídka cen-
tra města: dřevěné mosty Kappelbrücke 
a Spreu er brücke, starobylé domy uprostřed 
zachovaných hradeb. Přejezd na ubytování.
3. den: Cesta po severním okraji Berner 
Oberland k  jezeru Brienzersee a  vyjížďka 
parním vlakem na Brienzer Rothorn (2350 
m n. m.) – skvělý výhled na jezero a okolní 
hory včetně Eigeru, Mönchu a  Jungfrau. 
Pokračování podél Thunersee do hlavního 
města Bernu (staré město vysoko nad řekou, 
dóm, renesanční kašny). Zastávka ve starém 
městečku Gruy è res. Přejezd na ubytování.
4. den: Po snídani jízda vysokohorskou 
krajinou do Chamonix, fakultativně výjezd 
lanovkou pod vrchol Mont Blanc do výšky 
3842 m (Aiguille du Midi), poté zastávka 
k  fotografování u  jednoho z  nejzachova-
lejších středověkých evropských hradů 
Chillon u  Že nev ského jezera, zastávka ve 

ŠV ÝCARSKO
Švýcarsko s výletem do Chamonix a lanovkou do masivu Mont Blanc 
Curych • Bern • Gruyères • Ženeva • Chillon • Vevey • Lausanne

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích 
se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy.

městě Montreux nebo Vevey. V  podvečer 
procházka po historickém jádru Lausanne. 
Návrat na ubytování, nocleh. 
5. den: Po snídani zastávka v  malebném 
městečku Nyon, poté podrobná prohlídka 
Ženevy – staré město, nábřeží, parky, mu-
zea s volnými vstupy, plavba po jezeře. Večer 
odjezd do ČR.
6. den: Dopoledne návrat do Brna.

Termíny | 2.–6. července | 7.–11. září | Cena | 6 490 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

4. den: Ráno cesta do švýcarského kantonu 
Graubünden k  jezeru Igl Lai. Odtud mož-
nost vyjet lanovkou na vrchol Parpaner 
Rothorn (2 899 m), odkud se nabízí výhled 
na víc než tisíc alpských vrcholů. Odpoledne 
návštěva Vaduzu, hlavního města Lich-
ten štejnského knížectví a  prohlídka Feld-
kirchu, nejzápadnějšího města Rakouska 
a nejlépe dochovaného historického města 
Vor arl berska s  hradem Schattenburg, ka-
ted rálou sv. Mikuláše, nebo Lichtenštejn-
ským palácem. Večer odjezd do ČR.
5. den: Návrat do Brna v ranních hodinách.

Okolo Bodamského jezera a Kostnice
Chiemsee • Mainau • Sankt Gallen • Bregenz • Vaduz

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 3x ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích se snídaní, služby odborného průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění (lze 
sjednat v naší CK), případné vstupy.

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. 
Odpoledne příjezd do Bavorska k  jezeru 
Chiemsee. Plavba lodí na ostrov Herrenin-
sel, kde se nachází zámek Herrenchiemsee 
stavěný jako zmenšená kopie Versailles pro 
bavorského krále Ludvíka II. Přejezd na 
ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani cesta na ostrov Reiche-
nau na Bodamském jezeře, který se dostal 
díky areálu bývalého benediktinského 
kláštera z  8. století na seznam UNESCO. 
Přejezd k  ostrovu Mainau, nazývanému 

Ostrov květů. Ten je ve vlastnictví půvo-
dem švédské šlechtické rodiny Bernadotte. 
Díky zdejšímu klimatu rostou v  zámeckém 
parku palmy a  další středomořské rostliny. 
Sou částí areálu je mimo zámku také impo-
zantní skleník, arboretum, květinová vodní 
kaskáda nebo dům motýlů. Poté prohlídka 
historické Kostnice, kde před více něž šesti 
sty lety tamní církevní koncil odsoudil ke 
smrti upálením Mistra Jana Husa – Husův 
dům, koncilní budova, Münster (katedrála, 
kde se koncil odehrával).
3. den: Dopoledne návštěva švýcarského 
města Sankt Gallen se slavným klášterem 
sv. Havla, zapsaným na seznam UNESCO. 
Poté Bregenz, hlavní město rakouského 
Vorarlberska: hrad Hohenbregenz, nejužší 
dům v  Evropě, kaple sv. Jana Nepomuc-
kého, Martinsturm – největší cibulovitá věž 
střední Evropy. Odtud (možno lodí) do ba-
vorského Lindau s prohlídkou jeho historic-
kého centra, rozprostírajícího se na malém 
ostrůvku v Bodamském jezeře.
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dlo v Evropě. Od po ledne příjezd do Padovy 
– starobylé město nabízí velké množství 
památek a je také univerzitním centrem (od 
roku 1221) i poutním místem, kam lidé při-
cházejí uctít sv.  Antonína Padovánského. 
Večer odjezd do ČR.
6. den: Časně ráno návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 3x ubytování v hotelu se snídaní ve 1/2 
pokojích, služby průvodce, třídenní vlakovou 
jízdenku, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné vstupy, pobytové taxy.
Fakultativně | 3x večeře 1100 Kč.

V rámci tematicky laděného výletu do srdce švýcarských velehor si vychutnáte průjezdy 
nádhernou vysokohorskou krajinou po železnici zapsané na seznamu UNESCO.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 4x ubyto vání se snídaní v hotelech ve 
dvoulůžkových pokojích, pojištění CK proti 
úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné vstupy a pobytové taxy.

Termíny | 2.–6. července | 17.–21. srpna 
Cena | dospělí 11 290 Kč | děti 5–6 let 4 590 Kč, 7–11 let 7 190 Kč, 12–14 let 8 190 Kč | příplatek 
za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | 
Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Kouzelný svět švýcarských horských železnic

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách, průjezd Rakouskem do Švýcarska, 
jízda údolím Engadin, jedním z nej ma leb-
nějších ve Švýcarsku. Prohlídka Sv. Mořice 
– střediska zim ních sportů, zasazeného do 
úchvatné sce nérie alpských veli kánů. Pře-
jezd přes průsmyk Maloja na ubytování.
2. den: Po snídani cesta kolem nádherného 
jezera Lago di Como, krátká zastávka v Tre-
mezzu u Villy Carlotta. Odjezd do italsko-
jazyčné části země, do oblasti nazývané 
Švý carská riviéra – prohlídka Lugana a Lo-
carna, věhlasných klimatických lázní, leží-
cích na bře zích dvou krásných jezer Lago 
Maggiore a Lago di Lugano. Ubytování.
3. den: Po snídani odjezd k jezeru Lago Ma-
ggiore, prohlídka malebné Stresy na břehu 

jezera, fakultativně výlet lodí na pře krásný 
ostrov Isola Bella, patřící k  proslaveným 
Borro mej ským ostrovům, biskupský pa-
lác s  nádherným interié rem a  zahradou. 
Možnost koupání v  jezeře. Pro jížďka podél 
břehů jezera do starobylé Arony s hradem, 
fakultativně výstup do sochy San Carlo s vy-
hlídkou. Večer ubytování v oblasti Milána. 
4. den: Po snídani prohlídka Milána – pro-
cházka centrem kolem známého divadla 
alla Scala, prohlídka světo zná mého dómu, 
možnost fakulta tiv ního vstupu do obrazárny 
v Castello, kde je mj. umístěna jedna z pozd-
ních piet Michelangelových. Jednotlivci 
mohou na vštívit koste l Santa Maria delle 
Grazie. Odpoledne jízda k  je zeru Garda, 
prohlídka Sirmione, průjezd po břehu jezera 
přes rekreační střediska s horským panora-
matem. Večer ubytování u Verony.
5. den: Po snídani prohlídka Verony, města 
Romea a Julie, a jejích římských pa mátek – 
známá aréna, římské hradby, hrad Castello 
Scaligeri, hrobky rodiny Scaligerů, kate d-
rála. Poté odjezd do Vicenzy. Hlavní ulice 
Corso Andrea Palladio prochází středem 
starého centra a je lemována renesančními 
paláci, Teatro Olim pico, nejstarší kryté diva-

Termíny | 17.–22. května | 2.–7. července | 6.–11. září | Cena | 7 390 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | 

Švýcarské Alpy, Švýcarská riviéra, jezera a města severní Itálie 
Sv. Mořic • Lugano • Locarno • Lago Maggiore • Lago di Garda • Verona

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prů-
jezd Rakouskem, cesta tyrolskými Alpami do 
Švýcarska, ubytování v oblasti Thusis.
2. den: Od tohoto dne až do posledního jsou 
všechny cesty vlakem. Přejezd vlakem přes 
soutěsku Předního Rýna Rhein schlucht. Ná-
vštěva kláštera Disentis. P ře jezd vlakem do 
Arosy, nádherného stře diska uprostřed ve-
lehor – možnost výjezdu gon do lovou lanov-
kou na Weisshorn (2 653 m). Návrat vlakem 
zpět do Churu – prohlídka města, ubytování.

4. den: Po snídani opět tratí Bernina ex-
presu, kterou dnes projedeme celou. Nejprve 
návštěva proslulého střediska Sv. Mořic. Pro-
hlídka a  cesta přes sedlo Bernina (2253 m) 
s výhledy na Piz Bernina (4049 m), přes Bru-
sio (točitý viadukt) do italského městečka Ti-
rano. Prohlídka staré čtvrti a poutního rene-
sančního chrámu Madonna di Tirano. Návrat 
opět přes sedlo Bernina, v Morteratschi mož-
nost vycházky přímo k čelu ledovce. Přejezd 
vlakem k autobusu. Noční přejezd zpět do ČR.
5. den: Dopoledne návrat zpět do ČR.

Svatý Mořic

3. den: Po snídaní cesta po unikátní železnici 
Linia Albula (točité tunely, Landwasservia-
dukt) do Ardezu – prohlídka malebného 
starého městečka s domy zdobenými sgra-
fity a hrádkem, na konečnou Rhétské dráhy 
do Scuol-Taraspu. Průjezd nejdelším úzko-
rozchodným železničním tunelem na světě 
Vereina do Davosu, prohlídka kostela 
sv.  Jana s  Giacomettiho vitrážemi, pro zá-
jemce vyjížďka zubačkou na Schatzalp, dě-
jiště Mannova románu Kouzelný vrch. Cesta 
na ubytování, nocleh.
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lze za kou pit typická vína jako Egri bikavér 
a  Egri leányka. Kolem poledne koupání 
v  láz ních v  Egeru nebo v  Mezőkövesdu, 
na bízejících několik ven kov ních i  krytých 
bazénů, na plavání až po termální, s vodou 
teplou až 38° C. Od po ledne od jezd do Brna, 
návrat kolem 22.00.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, ubytování v hotelu v Budapešti 
ve dvou lůžkových (nebo jednolůžkových 
či třílůžkových) pokojích se snídaní, služby 
odborného průvodce, zákonné pojištění CK 
proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh (lze koupit v naší CK), případné 
vstupy a pobytové taxy.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x ubytování se sní daní ve dvoulůžkových pokojích, 
1x večeři v maďarském stylu s ochutnávkou vína, služby odborného průvodce, pojištění CK.
Fakultativně | vinařská firma v Tokaji s degustací a občer s t vením 360 Kč; Tapolca – termální 
lázně v jeskyni 240 Kč, děti do 18 let a senioři 180 Kč ; Eger, termální lázně 200 Kč, studenti 
a senioři 170 Kč (ceny z předchozí sezóny).
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy a pobytové taxy.

Termíny | 22.–24. 4. | 27.–29. 5. | 23.–25. 9. | 28.–30. 10. | pro kolektivy termín dle dohody
Cena | 3 990 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | 
Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Maďarská inspirace | Budapešť • Tokaj • Eger • Miškolc

Rybářská bašta

1. den: V 6.00 odjezd z Brna směr Břec lav, 
Bratislava, Budapešť. Do Buda pešti při-
jedeme dopoledne, pro hléd ne me si Bu-
dín  ský hrad, Maty ášův chrám, Ry bář skou 
baštu, Městskou tržnici (Vásárcsarnok), 
ulici Váci, baziliku sv.  Štěpána, Náměstí 
hrdinů, v jehož blízkosti se nachází Městský 
park, zoo a další památky. Na večer odjezd 
do hotelu v oblasti Egeru nebo Miškolce.

2. den: Po snídani odjezd do městečka To-
kaj, centra svě to známé vinařské oblasti, jejíž 
poklad budeme mít možnost ochutnat. Od-
poledne koupání v  jeskynních ter mál ních 
láz ních v  Miškolc-Tapolca, poté pro hlídka 
župního města Miš kolce. Večeře ve špič-
kové restauraci v Údolí krásných žen (Szép-
asszonyvölgy), spojená s  degustací vín 
egerské oblasti. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani procházka ma leb nými 
uličkami historického centra Egeru s  pro-
hlídkou ba zi liky, náměstí Dobó tér, možnost 
návštěvy hradního areálu s výhledy na staré 
město a okolní vi nice. V místních vinotékách 

Üdvözöljük Magyarországon! – Vítejte v Maďarsku! Poznejte krásy největší středo evropské 
metropole i pů vab m aďarského ven kova. Ochut nejte místní ostrou ku chyni a jiskrná silná 
vína. Načerpejte novou energii v zá  zračných vodách termálních pramenů... 

Termíny | 19.–20. 3. | 9.–10. 4. | 21.–22. 5. | 11.–12. 6. | 9.–10. 7. | 6.–7. 8. | 10.–11. 9. | 8.–9. 10. | 
12.–13. 11. | 10.–11. 12. | pro kolektivy termín dle dohody | Cena | 1 990 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd v 6 hodin z Brna směr Bra-
tislava a  Győr. Před pole dnem dorazíme 
do Budapešti. Prvním bodem programu 
je návštěva proslulé Městské tržnice (Vá-

MAĎARSKO
Budapešť • Szentendre • Ostřihom

Budínský hrad a Széchenyiho řetězový most

sárcsarnok) z 19. století – možnost nákupu 
tradičních maďarských specialit (salámy, 
tokajské víno, paprika, klobásy...). Poté pěší 
pro cházka středem města, po nákupní ulici 
Váci přes Vörösmartyho náměstí ke Sva-
toštěpánské ba zi lice. Odpoledne prohlídka 
starého Bu dína – Hrad, Ma tyášův chrám, 
Rybářská bašta a  další pamětihodnosti. 
Ubytování v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani budeme pokračovat 
v poznávání maďarské metropole. Prohlídka 
Náměstí Hrdinů (Hősök tere) s monumen-
tálním sousoším zobrazujícím významné 
panovníky maďarské historie. Možnost 
koupání v termálních Széchenyiho lázních 
nebo in dividuální voln o k návštěvě Muzea 
krásných umění, případně zábavního Vi-
dámparku nebo zoologické zahrady. Cesta 
zpět povede krásným údolím Dunaje. Po 
cestě na v ští víme ba rokní městečko Szen-
tendre, kdysi centrum srbských uprchlíků 
před Turky, kde dnes žijí a  tvoří maďarští 
umělci. Procházka ma lebnými uličkami s ob-
chůdky se suvenýry a  ob čer stvením. Další 
za stávka bude v Ostřihomi, rodišti prvního 

uherského krále Štěpána. Dnes tu sídlí os-
třihomský arcibiskup a město se pyšní nej-
větší bazilikou v zemi, z jejíž věže je výhled 
na slovenské Štúrovo na druhém břehu řeky. 
Návrat do Brna kolem 22. hodiny.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním 
klimatizo vaným autokarem, 2x uby tování 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné vstupy 
a pobytové taxy
Vstupy orientačně | Zalakaroš cca 340 Kč 
(cena zahrnuje časově ne omezený vstup 
do různých typů saun včetně páry, koupání 
v celém areálu); Kehida 3 hodiny 230 Kč.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem, 2x uby tování v hotelu *** ve 
dvoulůžkových pokojích v Győru, 2x sní dani 
formou bufetu, pojištění CK proti úpadku, 
služby průvodce.
Cena nezahrnuje | večeři v Paprika csárdě, 
případné vstupy a pobytové taxy, pojištění 
léčebných výloh (lze sjednat v CK).
Vstupy do lázní | Velký Meder bez časového 
omezení cca 260 Kč, děti do 15 let cca 190 Kč, 
senioři cca 210 Kč; Győr do 3 hodin cca 230 Kč, 
děti do 16 let a senioři cca 190 Kč, celodenní  
cca 270 Kč, děti do 16 let a senioři cca 210 Kč; 
Pápa dospělí cca 210 Kč, děti do 14 let 150 Kč 
a senioři cca 170 Kč.

Termíny | 13.–15. května | 7.–9. října
Cena | 2 990 Kč

Zalakaroš a Kehida | termální lázně oblasti Balatonu

1. den: Sraz v 6 hodin na stanovišti Čebusu 
v Brně naproti hotelu Grand. Odjezd v 6.15 
směr Břeclav – Brati slava – Sárvár. V dopo-
ledních hodinách pří jezd do termálních lázní 
Kehida. Nový ter mální komplex se nachází 
20 kilometrů se ve ro západně od Balatonu 

(česky Blatenského jezera). Milovníky kou-
pání zde čekají zastřešené zážitkové bazény 
a bazény pod širým nebem, téměř 100 me-
trů dlouhý tobogán. Sirnatá léčivá voda je 
ide ální na léčení onemocnění pohybového 
ústrojí, nervo vého systému a  dalších. Po 
koupání od jezd na ubytování v oblasti Za-
lakaroše, nocleh.
2. den: Po snídani možnost celodenního 
koupání v  termálních lázních Zalakaroš. 
Zdejší areál, vybudovaný na termálním zřídle 
o teplotě vody 96° C, patří k největším a nej-
krásnějším v  Maďarsku. Za střešené a  ote-
vřené ba zény a  rozmanitá nabídka služeb 
uspokojí všechny příznivce od po činku a zá-
bavy. Druhou možností je celodenní výlet 
kolem Balatonu – nejdříve jižní stranou do 
Siófoku, hlavního centra na jižním břehu je-
zera. Poté trajekt přes Balaton na po lo ostrov 
Tihany, který je uni kátním skanzenem ma-
ďarské lidové archi tektury, zapsaným na 
seznamu chráněného kulturního dědictví 
UNESCO. V některé z míst ních restaurací je 
možné ochutnat vy hlá šenou rybí polévku 
halászlé. Přejezd do vinařské oblasti Bada-
csony na úpatí stejnojmenné stolové hory 
s  možnou procházkou s  krásnými výhledy 
na jezero mezi vi nicemi a  vinnými sklípky. 
Odpoledne návštěva barokního městečka 
Keszthely – centra severního břehu Bala-

Tihany

Termíny | 22.–24. dubna | 28.–30. října | 17.–19. listopadu | Cena | 2 590 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav

Bratislava • Velký Meder • Győr • Pápa

1. den: Odjezd v 6.30 ze stanoviště Čebusu 
naproti hotelu Grand v Brně, cesta do Bra-
tislavy – krátká prohlídka centra slovenské 
metropole s výstupem na nově rekonstruo-
vaný Bratislavský hrad. Poté přejezd k ma-
je státní zřícenině starobylého, původně 
velkomoravského hradu Děvín na soutoku 
řek Dunaje a  Moravy. Odjezd do Velkého 
Mederu, zhruba 4 hodiny koupání v lázních 
Thermal Corvinus. Přejezd do Győru, ubyto-
vání v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani volný den v Győru: město 
bylo zničeno v  tureckých válkách a  obno-
veno za pomoci italských architektů v rene-
sančním stylu. Volno lze využít k procházce 

Győr

městem s průvodcem, k nákupům a ke kou-
pání v místních termálních lázních. Ty jsou 
rozděleny na část léčebnou a  zá žitkovou. 
V  léčebné části na leznete kryté i venkovní 
sedací bazény s ter mální vodou bohatou na 
minerály, v zá žitkové části kryté i venkovní 
ba zény s perličkovými lázněmi, podvodními 
ma sáž ními tryskami, vodopádem a tobogá-
nem. Součástí are álu je i  Saunový svět (za 
pří platek), kavárna, restaurace a  vodní bar 
přímo v bazénu. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do termálních 
lázní Pápa, vzdálených cca 50 km od Gy-
őru. Lázně jsou nově otevřené. Nacházejí 
se v bý valém zámeckém parku. K dispozici 
je krytý areál zá žit kových lázní s nejdelším 
to bogánem v  zemi a  několik ven kovních 
bazénů s  termální vodou o  různých teplo-
tách a pla vecký bazén, do kterého je nutná 
koupací čepice. V areálu se nachází také re-
staurace a bufet. Ve vzdálenosti 5–10 minut 
se nachází příjemné barokní centrum města 
Pápa se zámkem, kostelem s freskovou vý-
zdobou F. A. Maulbertsche a pěknou pěší 
zónou. Odpoledne odjezd směr Bratislava. 
Fakultativně možnost večeře v hostinci Pap-

rika csárda v  blízkosti slovenských hra nic 
(menu ve slovenštině, ceny hlavních jídel 
cca 2000 HUF). Návrat do Brna ve večerních 
hodinách, zhruba kolem 21. hodiny.

tonu s nádherným zámkem šlechtické ro-
diny Festeticsů s přilehlým parkem. Na večer 
návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani uvolnění pokojů a přesun 
do ter málních lázní Zalakaroš. Odpočinek 
a koupání, kolem 15. hodiny odjezd do Brna. 
Návrat na sta no viště Če busu v pozdních ve-
černích hodinách kolem 22.00.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
2x ubytování v hotelu *** se snídaní, služby 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy, 
případné pobytové taxy.
Fakultativně | plavba lodí po Dunaji 300 Kč, 
prohlídka Parlamentu 200 Kč (obojí nutno 
nahlásit a zaplatit při rezervaci zájezdu, ceny  
z předchozí sezóny).

které patří k nej mo dernějším v Ma ďar sku – 
celodenní koupání. V odpoledních hodinách 
odjezd do České republiky, příjezd do Brna 
kolem 22.00.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, ubytování ve dvou lůžkových po-
kojích v pen zionu v Büku, 2x snídani, služby 
průvodce a po jištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh 
(lze sjednat v CK), vstupné do ter málních lázní, 
případné pobytové taxy.
Fakultativně | Balíček vstupů do Bükfürdő, 
Sárváru a Hévízu/Kehidy: dospělí 820 Kč, děti 
3–15 let 500 Kč, 2x večeře 460 Kč. 
Upozorňujeme, že v břez no vém, dubnovém, 
říjnovém a listopa dovém termínu je kou pání 
v Hévízu nahrazeno koupá ním v Kehidě.

Termíny | 25.–27. 3. | 15.–17. 4. | 13.–15. 5. | 15.–17. 7. | 19.–21. 8. | 23.–25. 9. | 28.–30. 10. | 17.–19. 11. 
Cena | 2 690 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | 
Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Termíny | 25.–27. 3. | 6.–8. 5. | 3.–5. 6. | 8.–10. 7. | 19.–21. 8. | 23.–25. 9. | 28.–30. 10. | Cena | 2 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd z Brna v 6 hodin ze sta noviště 
Čebusu. Cesta směr Vídeň a Šoproň, co do 
počtu pa  mátek nej bo hatší město v  Ma-
ďarsku, jehož kři vo laké úzké uličky lá kají 
k romantické pro cházce – prohlídka s prů-
vodcem. Po poledni příjezd do lázeňského 
městečka Bük fürdő a zhruba čtyř ho dinové 
koupání v  lázních. Poté ubytování v penzi-
onu v Büku, možnost večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd směrem k Blaten-
skému jezeru (Balatonu), po cestě zastávka 
pod hradem Sümeg, který byl vystavěn 
koncem 13. století králem Bélou IV. a dodnes 
patří k nejza cho valejším v zemi. Cesta podél 
pobřeží Balatonu se zastávkou ve vinařské 
ob lasti Badacsony, pro slulé výrobou vína 
Badacsonyi szür kebarát. Prohlídka Keszt-

1. den: Odjezd z Brna v 6.15, před polednem 
příjezd do Budapešti. Vyjížďka na citadelu 
s nejlepším výhledem na Budín, Pešť a ši-
roký Dunaj. Přejezd do Pešti, volno k  ná-
kupům v  historické tržnici Vásárcsarnok 
(možnost koupit maďarské speciality, např. 
pravé tokajské víno, pálinku, papriku, salámy 
apod.), popřípadě k nenáročnému výstupu 
k památníku sv. Gellérta nebo ke koupání 
v  secesních lázních Gellért. Odpoledne 
prohlídka Pešti: Váci utca, Vörösmarty tér, 
nábřeží Dunaje, reduta, katedrála sv. Ště-
pána, náměstí Svobody, secesní spořitelna 

hely – nejstarší a největší město na pobřeží 
Balatonu, založené už v  římském období. 
Nejatraktivnější místní památkou je krásný 
barokní zámek rodů Festeticsů. Odpole-
dne koupání v ter málních lázních v Hévízu 
– druhé nej větší je zero s termální vodou na 
světě, s hla di nou pokrytou lekníny. Každou 
vteřinu zde vy  ráží na povrch 420 litrů vody 
bohaté na síru, fosfor a další minerální látky. 
Večer návrat na ubytování, mož nost večeře, 
nocleh (není nutné absolvovat tento pro-
gram a lze využít celý den k pobytu v lázních 
v Bükfürdő). 
3. den: Po snídani celodenní pobyt v lázních 
Bük fürdő nebo odjezd do městečka Sár vár, 
které je zajímavé nejen svou středověkou 
vodní tvrzí, ale zejména termálními lázněmi, 

Ödöna Lechnera. Poté výjezd na Budínský 
hradní vrch, prohlídka půvabné staré čtvrti, 
Matyášova chrámu, popřípadě Rybářské 
bašty a hradního podzemního labyrintu. Ve 
večerních hodinách odjezd do hotelu.
2. den: Po snídani prohlídka proslulé bu-
dovy parlamentu s průvodcem, během níž 
uvidíte i uherské korunovační klenoty, pro-
cházka po výstavné Andrássyho třídě a ži-
dovskou čtvrtí a kolem Opery, možnost na-
vštívit dvě synagogy. Odpoledne je možné 
strávit koupáním v  Széchenyiho lázních 
nebo návštěvou Muzea krásných umění 
s  velmi cennou sbírkou. Zájemci o  plavbu 
lodí odjedou autobusem do Ostřihomi, 
prohlédnou si tamní baziliku a z Ostřihomi 
poplují lodí zpět do Budapešti – tříhodi-
nová plavba nejkrásnějším úsekem Dunaje, 
takzvaným Dunajským ohbím. Příjezd do 
Budapešti ve 20 hodin. Návrat do hotelu.
3. den: Ráno přejezd do Gödöllő, prohlídka 
oblíbeného zámku císařovny Sissi, parku 
a  palmového skleníku, návrat do Pešti 
a  volno například k  návštěvě historických 

Hlavní náměstí v Šoproni

Bükfürdő • Sárvár • Hévíz/Kehida | lze i jako třídenní pobyt v Bükfürdő

Budapešť známá i neznámá | Gödöllő • Jánoshegy • Parlament • plavba po Dunaji

Zájezd s bohatým programem v Budapešti a v okolí. Máte-li však v maďarské metropoli vlastní 
plány, můžete se programu zúčastnit jen částečně, nebo se věnovat jen svým aktivi tám. 

cukráren nebo tureckých lázní ze 16.  sto-
letí. Zájemci mohou odpoledne podniknout 
výlet do Budínských vrchů – zubačkou na 
Széchenyiho vrch (Széchenyihegy) a  od-
tud pěšky s krásnými výhledy na město na 
nejvyšší budapešťský kopec Jánoshegy 
s rozhlednou císařovny Sissi a odtud zpět do 
města sedačkovou lanovkou. V 17 hodin od-
jezd, návrat do Brna kolem 22. hodiny.
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
2x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce, 
pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné 
vstupy do objektů a pobytové taxy.
Fakultativně | jednolůžkový pokoj 1 100 Kč, kom-
plexní pojištění 25 Kč/den.

Termín | 28.–30. října | Cena | 3 950 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 
Hranice | Přerov | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav

1. den: Odjezd z  Brna v  5.15. Cesta směr 
Bratislava – Budapešť – Kecskemét. Pro-
hlídka Kecskemétu, jednoho z nejhezčích 
měst ve Velké uherské nížině, známého 
svou secesní architekturou, výrobou pá-
linky a pěstováním a zpracováním papriky. 
Dále puszta – proslulá maďarská step – Bu-
gac, jezdecké umění pastevců koní číkošů 
a  stáda divokých koní, fakultativně jízda 
drožkou. Přejezd do Sege dínu (Szegedu), 
zvaného „Brána Evropy“. Čtvrté největší 
město Maďarska, ležící v  zeleni, se pyšní 
monumentální katedrálou Panny Marie 
a překrásnou secesní synagogou v židov-
ské čtvrti. Prohlídka města, večer ubytování 
v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani Gyula – secesní město 
u  rumunských hranic, rodiště Albrechta 
Dürera Staršího, středověký hrad, po-
věstná 200 let stará cukrárna v  bieder-
mayerovském stylu, možnost koupání ve 
vyhlášených termálních lázních. Odpole-
dne Békescsaba (Békešská Čaba) – místo 
konání každoročních největších slavností 

Festival klobás v Békéscsabě a termální lázně
Kecskemét • Szeged • Gyula • Ópusztaszer

Kdo by neznal čabajskou klobásu? Tato uzenářská lahůdka se vyrábí ve městě Békéscsaba. 
Zde, na samém východě Maďarska, se každoročně na podzim koná Festival klobás –  
kulturní a gastronomická událost, kterou by si žádný milovník pikantní maďarské kuchyně  
neměl nechat ujít.

klobás na světě – Csabai Kolbászfesztivál 
2015 s bohatým doprovodným programem 
a mnoha gastronomickými zážitky. Návrat 
na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno v Sze-
gedu nebo koupání v místních termálních 
lázních, rozdělených na léčebnou a zážit-
kovou část. Odpoledne zastávka v pusztě – 
národní historický park v  Ópusztaszer se 
skanzenem typické lidové architektury 
a  památníkem náčelníka Árpáda, který 
koncem 9. století přivedl maďarské kmeny 
do Karpatské kotliny. Odpoledne odjezd 
přes Budapešť zpět do ČR. Příjezd do Brna 
ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji se snídaní, služby průvodce, zákonné 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy a pojištění. 
Fakultativně | Balíček vstupů do lázní: 3x 
Bükfürdő dospělí 720 Kč, děti 3–15 let 360 Kč, 
2x Bükfürdő + 1x Sárvár dospělí 820 Kč, děti 
3–15 let 390 Kč, 2x večeře 460 Kč.

Termíny | 25.–27. 3. | 15.–17. 4. | 13.–15. 5. | 15.–17. 7. | 19.–21. 8. | 23.–25. 9. | 28.–30. 10. | 17.–19. 11. 
Cena | 2 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | 
Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Třídenní pobyt v termálních lázních Bükfürdő | pro zájemce Sárvár

1. den: V  6.00 odjezd z  Brna směr Mikulov 
a  Vídeň. Dopoledne krátká prohlídka Šo-
proně, kolem poledne příjezd do městečka 
Bükfürdő, koupání v  termálních lázních. 
Termální voda je bohatá na minerály, fakul-
tativně lze využít saunu, masáže. K dispozici 
bohatá nabídka občerstvení přímo v areálu 
lázní za přijatelné ceny. Bükfürdő se těší na 
vaši návštěvu se zcela novými nabídkami. 
Lázně nabízejí ničím nerušený odpočinek 
v  rozsáhlých relaxačních zónách s  lehátky 
zdarma. Pro děti byl vybudován nový dět-

ský bazén a  rovněž trojdílný skluzavkový 
komplex. Výměna korun na forinty dle rad 
průvodce. V  18 hodin odjezd na ubytování 
v penzionu, možnost společné večeře v ne-
daleké restauraci, nocleh.
2. den: Po snídani celodenní pobyt v  láz-
ních v Bükfürdő, možnost večeře. 
3. den: Po snídani celodenní pobyt v lázních 
v  Bükfürdő. Pro zájemce možnost celoden-
ního koupání v termálních lázních v Sárváru. 
Na ploše o více než 5400 m2 se na chází ba-
zény s léčivou i obyčejnou vodou pro velké 
i malé, tobogány a zážitkové bazény. Bazény 
v  provozu během celého roku: vnější zá-
žitkový bazén (32–33 °C), vnitřní zážitkový 
bazén (32–34 °C), vnitřní bazén s  léčivou 
vodou (37 °C), vnitřní bazén s léčivou vodou 
(36 °C), vnější bazén s léčivou vodou (36 °C). 
Bazény v provozu od jara do podzimu: vnější 
bazén s klouzačkou (28 °C), bazén s vodním 
hradem a  klouzačkou (32 °C), baby bazén 
(32 °C), bazén s vlnobitím (28 °C). Exkluzivní 
Svět saun je ostrovem klidu, kde si lze vybrat 

z  bohaté nabídky saun. K  dispozici bohatá 
nabídka občerstvení přímo v areálu lázní za 
přijatelné ceny. V  17.30 odjezd ze Sárváru, 
v 18 hodin odjezd z Bükfürdő. Předpokládaný 
návrat do Brna kolem 22. hodiny.
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Termíny | 12.–15. 5. | 7.–10. 7. | 15.–18. 9. | Cena | 4 100 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-
Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav

Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
karem, 3x ubyto vání se sní daní v ho  telu 
ve dvoulůžkových pokojích, služby průvodce 
a pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění léčeb ných 
výloh, případné vstupy a pobytové taxy. 
Orientační ceny | Mezőkövesd 1700 HUF, 
senioři nad 60 let, studenti a děti do 14 let 
1500 HUF; Miškolc–Tapolca 2000 HUF, děti 
4-18 let a senioři nad 60 let 1600 HUF; 
Hajdú szoboszló 1800 HUF (ceny z předchozí 
sezóny).

Termíny | 26.–29. května | 29. září – 2. října  
Cena | 3 890 Kč

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 
3x ubytování v ho telu *** se snídaní ve 1/2 
pokojích, služby průvodce a pojiš tění CK. 
Cena nezahrnuje | pojištění, případné vstupy 
a pobytové taxy.
Orientační ceny | Pécs: pohřební komory 1200 
HUF (studenti a senioři 600 HUF), ter mální lázně 
1500 HUF, maďarská večeře cca 2500 HUF; Bada-
csony degustace 1500 HUF, Tapolca – jeskyně 
1200 HUF, lázně Dombóvár 2000 HUF, Zalakaroš 
2100 HUF (ceny z předchozí sezóny).

Památky UNESCO a lázně jižního Maďarska 
Pannonhalma • Veszprém • Tihany • Pětikostelí • Badacsony • Harkány • Zalakaroš

1. den: Odjezd z Brna ze stanoviště Čebusu 
v 6 hodin přes Brati slavu a Győr do Pannon-
halmy. Možnost prohlídky be  ne dik tin ského 
opatství za loženého v  roce 996 sv. Štěpá-
nem, prvním uherským králem (UNESCO). 
Poté Veszprém, věnné město uherských 
královen, pro cházka centrem. Odjezd do 
Tihany – městečka na polo ostrově nad je-

ze rem Balaton. Návštěva skanzenu li dové 
ar chitektury (UNESCO), malá turistika, mož-
nost ochutnávky tradiční a  vyhlášené rybí 
polévky halászlé v  jedné z  mnoha hospů-
dek. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd přívozem přes 
Balaton do Siófoku – pro jížďka nej větším 
letoviskem na jižní straně jezera. Pécs ne-
boli Pětikostelí – pro hlídka města známého 
už v době Římanů jako Sopianae, ve kterém 
Turci zanechali množství islámských pamá-
tek. Prohlídka pohřebních komor z řím ského 
období (UNES CO) a dómu – bývalé mešity. 
Od  po ledne kou pání v  termálních lázních 
v Dom bó váru, fakultativní večeře v maďar-
ském stylu, ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Harkány, kou-
pání v jedněch z největších termálních lázní 
Maďarska. Odpoledne strávíme ve vi nařské 
oblasti Villány-Siklós. Můžeme navštívit 
i  tra diční sklípek s  degustací a  nákupem 

Pannonhalma

Pětikostelí

vína. Navečer návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Zalakaroše – 
vyhlášených termálních lázní. Odpoledne 
průjezd vinařskou oblastí Bada csony na 
svazích stejnojmenné stolové hory tyčící se 
nad jezerem, možná ochut návka vín včetně 
nákupu. Zastávka v městečku Ta polca, je hož 
největší atrakcí je Tavasbarlang – Jezerní 
jeskyně v  srdci města. Poté zastávka pod 
hradem Sümeg – největší a nejzachovalejší 
hradní zří ce ninou v zemi. Odjezd zpět do ČR, 
návrat do Brna ve večerních hodinách.

1. den: Odjezd v 6.00 z Brna směr Budapešť 
a  pokračování do Hollókő (UNESCO) – ži-
vého skanzenu maďarské lidové architek-
tury a tradic. Odpoledne příjezd do Egeru – 
krátká prohlídka barokního centra města 
a středověkého hradu a koupání ve zdejších 
městských lázních. Navečer odjezd na uby-
tování, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Národního 
parku Aggtelek, nacházejícího se při hrani-
cích se Slovenskem. Zdejší krasové jeskyně 
tvoří jeden z největších jeskynních systémů 
v Evropě a jsou zapsané na seznam přírod-

ního dědictví UNESCO. Poté přejezd do Miš-
kolce (česky Miškovec) – krátká prohlídka 
města, jehož dominantou je gotický kostel 
na kopci Avas. Odpoledne koupání v unikát-
ních jeskynních termálních lázních Miškolc-
-Tapolca. Večer příjezd na ubytování jako 
předešlý den.
3. den: Po snídani odjezd do největšího 
maďarského národního parku Hortobágy, 
jehož jedinečná stepní krajina s pasoucími 
se stády bílého rohatého skotu je biosféric-
kou rezervací UNESCO. Možnost návštěvy 
muzea pusty a  nákupu suvenýrů. Odpole-
dne koupání v Hajdúszoboszló – největších 
termálních lázních Maďarska. Navečer krátká 
prohlídka Debrecína, individuálně možnost 
večeře. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani pobyt v termálních láz-
ních Zsóry v  severomaďarském městečku 
Mezőkövesd, kolem 14.00 odjezd zpět do 
ČR. Cesta pohořím Mátra se zastávkou na 
nejvyšší hoře Maďarska Kékes (1 014 m). Ná-
vrat do Brna kolem 22. hodiny. 

Sümeg

Nejkrásnější lázně východního Maďarska 
Hollókő • Eger • Aggtelek • Mezőkövesd • Miškolc • Hortobágy • Hajdúszoboszló
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se 
snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění včetně 
storna zájezdu, vstupy do lázní a na Oravský 
hrad, plavbu na vorech po Oravě a jízdu 
lanovkou na Chleb.

Termíny | 10.–12. června | 30. září – 2. října
Cena | 2 690 Kč

1. den: Sraz na stanovišti Čebusu v  6 ho-
din, 6.15 odjezd autobusem směr Olomouc, 
dále přes Byskydy do Makova a Turzovku do 
Staré Bystrice – prohlídka nově vybudova-
ného Slovenského orloje, na jehož průčelí 
se každou hodinu promenuje sedm apo-
štolů, kteří na území dnešního Slovenska pů-
sobili (kromě svatých Cyrila a Metoděje také 
sv. Vojtěch a  další). Poté příjezd do osady 
Vychylovka, prohlídka úchvatných expozic 
Múzea kysuckej dediny v  přírodním am-
fiteátru včetně jízdy technickou raritou – 
lesní parní souvraťovou železnicí, možnost 
oběda v místní lidové krčmě, po obědě jízda 
přes Slovenské Beskydy a kolem Oravské 

SLOVENSKO
Kysuce – Malá Fatra – Orava

přehrady, která byla vybudována v  letech 
1941–1954, až do Oravic, zde koupání v ter-
málních lázních Meander Park pod vrcholky 
Roháčů, přejezd na ubytování, možnost ve-
čeře, možnost posezení v kolibě.
2. den: Po snídani cesta k Oravskému Pod-
zámku, plavení se na vorech po řece Oravě 
až k  Oravskému hradu, který se tyčí 100 
metrů nad hladinou řeky. Prohlídka jednoho 
z nejvýznamnějších hradů v celém někdej-
ším Uhersku, o  němž je první dochovaná 
písemná zmínka z roku 1267. Zde také byla 
roku 1922 natočena řada scén legendárního 
německého filmu Upír Nosferatu. Prostor 
pro oběd, po obědě pokračování přes Vyšný 
Kubín do Ružomberku. Krátká prohlídka 
někdejšího centra slovenského národního 
obrození, poté přejezd na koupání v termál-
ních lázních Bešeňová, večer odjezd zpět do 
penzionu, možnost večeře.

3. den: Po snídani cesta do pohoří Malá 
Fatra, přes Vrátnou dolinu do vnitřní kot-
liny, odsud výjezd lanovkou na horu Chleb, 
krátká hřebenová túra, přejezd do obce 
Štefanová – odtud přechod přes tzv. Jáno-
šíkovy diery (Dolné diery, Nové diery) – 
skalní soutěsky s vodopády, peřejemi, žeb-
říky a stupačkami, prostor pro občerstvení 
a cesta do Brna, příjezd kolem 21.30.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování v hotelu se snídaní ve 
dvoulůžkových pokojích, služby průvodce, 
pojištění proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, vstupné do lázní, jeskyní a památko-
vých objektů, výjezd lanovkou na Chopok.

Termíny | 13.–15. května | 9.–11. září
Cena | 2 690 Kč

Hrady a termální lázně Turce a Liptova

1. den: Odjezd v 6.00 z Brna směr Uherské 
Hradiště a  Uherský Brod, příjezd do kraj-
ského města Trenčína, známého již starým 
Římanům jako Laugaricio. Pro hlídka historic-
kého centra a hradu nad měs tem, ze kterého 
počátkem 14. sto letí uherský šlechtic Matúš 
Čák, přezdívaný Pán Váhu a  Tater, fakticky 

Bešeňová u  Ružomberku, kolem poledne 
odjezd z  lázní, krátká prohlídka rázovitého 
skanzenu lidové architektury Vlkolínec (pa-
mátka UNESCO), kolem 14.30 odjezd směr 
Brno, cesta údolím Váhu přes Strečno do 
Žiliny. Krátká prohlídka obnoveného centra 
krajského města a dále po dálnici D1 za Tren-
čín a přes Uherský Brod a Uherské Hradiště 
do Brna, příjezd do 22. hodiny.

vládl celému západnímu Slo vensku. Pokra-
čování v cestě, zastávka u ikonického hradu 
Bojnice z  12. století, který byl na přelomu 
19. a 20. století přestavěn rodem Pálffyů do 
neogotické podoby podle francouzských 
vzorů na Loiře. Prohlídka podhradí s  ča-
sem na oběd a individuální návštěvu hradu 
nebo zoologické zahrady. Pokračování do lá-
zeňského města Turčianske Teplice, kou pání 
v mo derních termálních lázních, večer odjezd 
na ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani cesta z Turce do Liptova, 
dopoledne návštěva Demänovské doliny, 
prohlídka krápníkové Demänovské jeskyně 
svobody, která byla objevena teprve roku 
1921. Pro zájemce výjezd lanovkou na druhý 
nejvyšší vrchol Nízkých Tater Chopok (2 024 
m n. m.) ze střediska zimních sportů Jasná, 
odpoledne koupání v  zábavně-re kre ačním 
are álu Tatralandia, večer ubytování.
3. den: Po snídani cesta do termálních lázní 

Strečno

Oravský hrad

Malá Fatra

Oravská přehrada

Trenčín

Bojnice

Vlkolínec
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním au-
tokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, 
služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu, večeře 
a vstupy do památkových objektů.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění včetně storna, večeře a vstupy do památkových objektů.
Poznámka | zájezd je určen pro zdatné aktivní turisty se zkušenostmi s pobytem v horách.

Termíny | 27.–31. července | 24.–28. září
Cena | 6 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 400 Kč

1. den: V  ranních hodinách odjezd z  Brna 
směr Žilina, příjezd ke hradu Strečno z pře-
lomu 13. a 14. století. Zde plavba na  vorech 
po Váhu, při které se naskytnou neopako-
vatelné pohledy na úžinu spolu s  hradem 
Strečno i  na protější Starhrad, mosty i  tu-
nely a nádhernou přírodu Malé Fatry. Pozdě 
odpoledne možnost relaxace v  termálních 
lázních Tatralandia u  přehrady Liptovská 
Mara. Nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd  do letoviska Štrb-
ské Pleso. Prohlídka nejvýše položené osady 
na Slovensku. Pak celodenní pěší túra Men-
gusovskou dolinou k Popradskému plesu, 
zde prohlídka Symbolického hřbitova pod 
Ostrvou a pokračování v túře kolem chaty 
Pod Rysmi do sedla Váha a odtud na vrchol 

Rysů (2499 m) – nejvyšší hory Polska. Návrat 
na Štrbské Pleso stejnou cestou. Večer pro 
zájemce možnost koupání v termálních láz-
ních Aquacity v Popradě. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu opět cesta au-
tobusem do osady Nová Poľanka. Odtud 
celodenní túra k hotelu Sliezsky dom a dále  
Velickou dolinou pod stěnou Gerlachov-
ského štítu do sedla Poľský hrebeň (2200 
m). Odtud sestup k Zamrznutému a Litvo-
rovovému plesu. Dále cesta Bielovodskou 
dolinou až na Lysou Poľanu, kde bude na 
turisty čekat autobus. Odjezd do Vrbova do 
zdejších termálních lázní, večerní koupání. 
Návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Po snídani výjezd lanovkou z Tatran-
ské Lomnice na Skalnaté pleso a odtud ce-
lodenní túra  nejdříve po magistrále k Zám-
kovského chatě a následně výstup Malou 
Studenou dolinou k Terryho chatě (2015 m) 
Po občerstvení cesta kolem pěti spišských 

ples a výstup do Priečného sedla (2352 m). 
Přechod přes hřeben do Veľké Studené 
doliny a sestup ke Zbojnické chatě. Pokra-
čování v  cestě kolem Vareškového plesa 
k  Rainerově útulně a  dále kolem Stude-
novodských vodopádů až na Hrebienok. 
Sjezd pozemní lanovkou do Starého Smo-
kovce. Prohlídka střediska Vysokých Tater. 
Cesta autobusem do Popradu do termálních 
lázní Aquacity k večernímu koupání. Návrat 
do hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani přejezd autobusem od 
hotelu na Čingov – zde nenáročná turistika 
ve Slovenském ráji, nejdříve výstup na To-
mašovský výhľad a  poté túra Prielomem 
Hornádu na Podlesok. Zde bude čekat au-
tobus a po dálnici přes Ružomberok a Tren-
čín návrat do Brna.

Termín | 30. září–2. října 
Cena | 2 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 600 Kč

1. den: Odjezd z Brna v 6.15, cesta do kraj-
ského města Trnavy. Zde prohlídka histo-
rického středu města, které je centrem řím-
skokatolické církve na Slovensku a přezdívá 
se mu také „Slovenský Vatikán“.  Pokra-
čování v  cestě do dalšího krajského města 
– starobylé Nitry, jednoho z  center Velké 
Moravy. Po prohlídce centra města včetně 
Nitranského hradu bude pro zájemce zor-
ganizován výjezd lanovkou na horu Zobor 
s  krásnou vyhlídkou na město (znovuote-
vření rekonstruované lanovky je plánováno 
na rok 2016). Na hoře Zobor měl podle li-
dové legendy jako poustevník dožít a  být 
i  pohřben slavný velkomoravský panovník 
Svatopluk. Odpoledne pokračování v cestě 

do nejznámějších a také prý nejúčinnějších 
slovenských lázní Podhájska, přezdívaných 
„slovenské Mrtvé moře“. Časový prostor na 
koupání v jednom ze dvou lázeňských are-
álů. Nocleh.
2. den: Po snídani pokračování v cestě smě-
rem na východ. První zastávka s prohlídkou 
v historickém Lučenci, kdysi jednom z cen-
ter reformačního hnutí v Uhersku. Zastávka 
u  romatického zámečku Betliar. Původně 
opevněný patrový kaštel se čtyřmi nárož-
ními věžemi dal vybudovat hrabě Štěpán 
Andrássy na počátku 18. století, možnost 
prohlídky. Odpoledne pokračování v  cestě 
do Košic – východoslovenské metropole 
a druhého největšího města země. Prohlídka 
centra města: gotická katedrála sv. Alžběty, 
slavná Miklušova věznice – šatlava a sídlo 
kata, ubytování v hotelu, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd do dalšího kraj-
ského města Prešova. Prohlídka historic-
kého centra původně svobodného králov-
ského města: konkatedrála sv.  Mikuláše, 
františkánský kostel sv. Josefa a další. Po té 
cesta zpět po dálnici D1 se zastávkou u Spiš-
ského hradu – nejrozsáhlej šího hradního 
komplexu ve střední Evropě, zařazeného od 

Slovensko známé neznámé | Trnava • Nitra • Podhájska
Lučenec • Betliar • Košice • Prešov • Spišský hrad

roku 1993 na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Pokračování do ČR se za-
stávkami na občerstvení. Příjezd do Brna 
v pozdních večerních hodinách.

Vysokohorská turistika ve Vysokých Tatrách 
Ubytování v Tatranské Lomnici v hotelu Morava z filmu Anděl na horách
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
vstupné do památkových objektů a jeskyní.

Termíny | 24.–26. června | 23.–25. září | Cena | 2 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 600 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna. 
Prohlídka romantického zámku Bojnice, 
pře stavěného podle francouzských vzorů na 
Loiře. Poté ,,zlatá“ Kremnica s do mi nant ním 
městským hradem a  jedinečnou slavnou 
mincovnou. Přejezd na uby to vání do chrá-
něné krajinné oblasti Poľana (bio sférická 
re zer vace UNESCO).
2. den: Po snídani zastávka v Banské By st-
rici. Přejezd údolím Nízkých Tater k nejvýše 

Přírodní a historické klenoty Slovenska

položené tatranské osadě Štrbskému Plesu. 
Dále do oblasti Vysokých Tater do Tatran-
ské Lomnice, lanovkou výjezd na Skalnaté 
pleso. Za pěkného počasí lze pokračovat až 
na Lomnické sedlo s  nadmořskou výškou 
2 196 metrů. Přejezd na ubytování s  mož-
ností večerního koupání v  termálních láz-
ních Vrbov.
3. den: Po snídani prohlídka zachova-
lého historického centra spišského králov-
ského města Levoča (UNESCO) s  největ-
ším dřevěným gotickým oltářem na světě 
(18,6 m). Poté návštěva Spišského hradu, 
nejrozsáhlej šího hradního komplexu ve 
střední Evropě (UNESCO). Odpoledne pro-
hlídka Dobšinské ledové jeskyně, jedné 
z  největších ledových jeskyní v  Evropě 
(UNESCO). Navečer odjezd zpět do Brna, pří-
jezd v pozdních večerních hodinách.

1. den: V  ranních hodinách odjezd z  Brna 
směr Žilina, příjezd ke hradu Strečno z pře-
lomu 13. a 14. století. Prohlídka monumen-
tální rekonstruované zříceniny, na které se 
mimo jiné točily exteriéry amerického filmu 
Dračí srdce. Poté sedmikilometrová plavba 
na tradičních vorech po Váhu, při které 

se naskytnou neopakovatelné pohledy na 
úžinu spolu s hradem Strečno i na protější 
Starhrad, mosty i  tunely a nádhernou pří-
rodu Malé Fatry. Odpoledne možnost rela-
xace v termálních lázních Bešeňová, kde se 
nacházejí minerální prameny o teplotě až 60 
°C se zvýšeným obsahem vápníku, hořčíku, 
sodíku, draslíku a železa. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Vysoké Tatry, výjezd lanovkou z Tat-
ranské Lomnice na Skalnaté pleso (1725 m). 
Ze Skalnatého plesa středně těžká túra po 
magistrále přes Zámkovského chatu (ob-
čerstvení) kolem Obrovského vodopádu 
a vodopádů Studeného potoka na Hrebie-
nok a odtud pozemní lanovkou do Starého 
Smokovce. Méně zdatní turisté mohou 
strávit den v  lokalitě Skalnaté Pleso (např. 
výjezd lanovkou na Lomnické sedlo) nebo 
prohlídkou podtatranských osad Tatranská 
Lomnica a Starý Smokovec. Pozdě odpole-
dne návštěva nejvýše položené tatranské 
osady Štrbské Pleso (1346 m) – procházka 
kolem stejnojmenného jezera a  prohlídka 
areálu. Cesta zpět do hotelu.
3. den: Po snídani výjezd lanovkou z Jasné 

Termíny | 15.–17. července | 2.–4. září
Cena | 2 700 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 600 Kč

Letní toulky Slovenskem I

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 2x ubytování v hotelu *** se snídaní, 
služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu, vstupy do 
památkových objektů, lanovky.

na vrchol Chopku (2024 m), úchvatný výhled 
na celé Tatry a Liptov i Horehroní, možnost 
občerstvení ve vyhlídkové restauraci Ro-
tunda. Odpoledne prohlídka jeskyně Svo-
body v Demänovské dolině. Odjezd zpět do 
Česka, příjezd do Brna přibližně ve 22 hodin.

Spišský hrad

Starý Smokovec

Štrbské pleso

Levoča

Kremnica

Vysoké Tatry
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Cena zahrnuje | dopravu busem, 2x ubytování 
v hotelu *** se snídaní, průvodce.
Cena nezahrnuje | pojištění, večeře, vstupy.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x uby-
tování v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné do objektů, 
večeře, lanovku na Větruši, pojištění.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x uby-
tování v hotelu se snídaní, okružní plavbu lodí 
po Lipenské přehradě, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy do památek, 
muzeí, pivovaru a na Stezku v korunách 
stromů, komplexní pojištění.

Termíny | 10.–12. června | 19.–21. srpna | Cena | 2 690 Kč
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha

1. den: Odjezd z  Brna v  6.30 směr Praha 
a dále na sever po dálnici D8. Okolo 10.30 
příjezd do Terezína – návštěva Malé pev-
nosti, která je součástí Památníku Terezín. 
Možnost prohlídky stálé expozice o perze-
kuci českého národa za nacismu. Odpole-
dne návštěva zámku Ploskovice – fakulta-
tivně prohlídka vrcholně barokního sídla, 
jehož architektem byl zřejmě Kilián Ignác 
Dien t zenhofer. Přejezd do Litoměřic, pro-
cházka, ubytování, možnost večeře.
2. den: Po snídani možnost návštěvy nově 
zrekonstruovaného litoměřického go  tic-

ČESKO

kého hradu nebo osobní volno. Kolem po-
ledne odjezd do Zubrnice, návštěva míst-
ního skan zenu – muzea lidové architektury 
oblasti Českého středohoří. Následuje pře-
jezd do krajského města Ústí nad Labem, 
cesta lanovkou k zámečku Větruše. Volno 
v Ústí, možnost večeře, nocleh.
3. den: Po snídani návštěva zříceniny hradu 
Házmburk, který je považován za krále 
Českého středohoří a byl postaven zřejmě 
v  první polovině 14. století Lichtenburky. 
Pokračování do Libochovic, návštěva stát-
ního zámku, prohlídka fakultativně. Cestou 

Křížem krážem Českým středohořím

domů se ještě nezapomeneme zastavit 
u  hory Říp, z  parkoviště výšlap na vrchol 
hory necelý kilometr. Cesta zpět přes Prahu 
do Brna, příjezd ve večerních hodinách.

Termíny | 12.–14. srpna | 16.–18. září | Cena | 2 700 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 600 Kč

1. den: V  ranních hodinách odjezd z  Brna 
směr Žilina, příjezd ke hradu Strečno. Pro-
hlídka monumentální zříceniny. Poté plavba 
na tradičních vorech po Váhu, při které se 
naskytnou neopakovatelné pohledy na 
úžinu spolu s hradem Strečno i na protější 
Starhrad, mosty i  tunely a nádhernou pří-
rodu Malé Fatry. Pozdě odpoledne možnost 

relaxace v termálních lázních AquaCity Po-
prad, kde se nachází 13 vnějších i vnitřních 
bazénů s minerálními prameny o teplotě až 
38 °C, vodní atrakce, sauna. Nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Vysoké Tatry – výjezd lanovkou z Tat-
ranské Lomnice na Skalnaté pleso (1725 m). 
Ze Skalnatého plesa náročnější túra po ma-
gistrále přes Velkou Svišťovku (1981 m) 
k  Zelenému plesu (1548 m). Občerstvení 
v Brnčalově chatě a pokračování v pěší túře 
až do Tatranské Lomnice. Fakultativně lze 
strávit den v lokalitě Skalnatého Plesa nebo 
v podtatranských osadách Starý Smokovec 
a Tatranská Lomnica (např. prohlídka muzea 
TANAP). Pozdě odpoledne návštěva termál-
ních lázní ve Vrbově – podvečerní koupání. 
Cesta zpět do hotelu, nocleh. 

Letní toulky Slovenskem II

3. den: Po snídani cesta do Slovenského 
ráje do osady Podlesok. Odtud pěší túra 
soutěskou Suchá Belá s  četnými žebříky, 
stupačkami a řadou vodopádů. Výstup až na 
náhorní plošinu Kláštorisko a odtud návrat 
zpět na Podlesok. Méně zdatní turisté se 
mohou vydat korytem řeky Hornádu (Prie-
lom Hornádu). Odpoledne odjezd zpět do 
ČR, příjezd do Brna cca ve 22.00 hod.

Termín | 15.–17. července | Cena | 2 420 Kč | Slevy | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 2 290 Kč 
Nástupní místa | Brno | Velká Bíteš (D1) | Jihlava (D1)

1. den: V 6.30 odjezd z Brna, cesta přes Pel-
hřimov do Jindřichova Hradce, možnost 
prohlídky renesančního zámku a  oběda. 
Krátce po poledni pokračování v  cestě na 
jih Čech. Zastávka v Trocnově, návštěva pa-
mátníku husitského vojevůdce Jana Žižky 
včetně přechodu po cca 4 km dlouhé turi-
sticko-naučné stezce s  deseti zastaveními. 
Poté přejezd k Lipenské přehradě do Frym-
burka. Zde ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani okružní plavba lodí po 
přehradě (cca 50 minut). Poté odjezd busem 
na parkoviště a  odtud lanovkou ke Stezce 
v  korunách stromů – 675 metrů dlouhé 
trase s nezapomenutelnými výhledy na pře-

hradní jezero, zejména ze 40 m vysoké věže 
na vrcholu, a   s 11 adrenalinovými zastave-
ními. Stezka je vhodná pro všechny gene-
race. Odpoledne individuální program na 
Lipně – koupání nebo turistika, nocleh.
3. den: Po snídani cesta busem do Českých 
Budějovic, exkurze ve světoznámém pivo-
varu Budvar. Poté přejezd do Stráže nad 
Nežárkou, prohlídka zámku včetně nej-
větší expozice věnované pěvkyni Emě De-
stinnové a prostor na oběd. Po obědě po-
kračování v cestě zpět do Brna se zastávkou 
v  centru Jihlavy – prohlídka historického 
náměstí a  okolních uliček. Předpokládaný 
návrat do Brna ve 20 hodin.

Jižní Čechy | Jindřichův Hradec • Trocnov • Lipno • České Budějovice
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autoka-
rem, 1x ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce.

Termín | 18.–19. června
Cena | 1 990 Kč | příplatek na 1/1 pokoj 250 Kč

1. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z  Brna do jihozá pad ních Čech. Prohlídka 
vodního hradu Švi hov, barokní kostel Nane-
bevzetí Panny Marie v Přešticích postavený 
podle projektu Kiliána Ignáce Dientzen-
hofera, podrobná prohlídka Kla tov: Černá 

Pohádkové Domažlicko a Klatovsko

a  Bílá věž, proslulé katakom by, j ezuitský 
kostel, arciděkanský kostel, ba rokní lékárna 
(znovu zpřístupněná po re konstrukci roku 
2010) a  přejezd do Ně mecka: ro mánsko-
gotický kostel v Chammünsteru. Prohlídka 
cenného historického jádra Do maž lic. Pře-
jezd na ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka míst spojených 
s  historií Chodska: krátká zastávka u  zámku 
Trhanov (zámek není přístupný), barokního 
sídla Wolfa Maxmiliána Lamingera z Albe-
nreuthu, známého v místních pověstech jako 
Lomikar, utlačovatel chodského lidu. Poté 
Sta tek Jana Sladkého-Koziny (expo zice 
s  vý kladem v  chod štině) a  Klenčí pod Čer-
chovem: pa mát  ník spisovatele J.  Š.  Baara 
v jeho bývalém domě. Pře jezd přes Výhledy 
(další Baarův pomník a  krásná vy hlídka) do 
Horšovského Týna (roz sáhlý hrad a  rene-
sanční zámek) a  poté na hrad Rabí, nej roz-
sáhlejší českou zříceninu. Návrat do Brna 
v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 1x uby-
tování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Termíny | 21.–22. května | 10.–11. září
Cena | 1 990 Kč | příplatek na 1/1 pokoj 250 Kč

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách do 
jihočeského Jindřichova Hradce, pro  hlídka 
hradu a  zámku. Následuje Český Krum lov, 
středověké město v půvabné po loze na po-
loostrůvku na Vltavě s množ stvím památek, 
druhým největším hradním komplexem 
v  Čechách a  krásným barok ním zámeckým 
par kem. Ubytování, nocleh.

Zámky Jižních Čech – památky UNESCO

2. den: Po snídani prohlídka renesančního 
le tohrádku Viléma z Rožmberka Krato chvíle 
v  dokonale symetrickém parku. Následuje 
prohlídka Hluboké nad Vltavou  – roman-
ticko-gotického zámku Schwarzenbergů. 
Jeho součástí je rozsáhlý park, v  jízdárně 
pak galerie. Dále barokní zámek Ohrada 
(muzeum lovu). Posledním bodem progra-
 mu je Červená Lhota – původně gotická 
tvrz, přestavěná na renesanční zámek. Za-
stávka v Telči. Večer návrat do Brna.

Termíny | 3.–5. června | 12.–14. srpna
Cena | 2 890 Kč | příplatek na 1/1 pokoj 600 Kč

1. den: Ráno odjezd z  Brna do Karlových 
Varů – prohlídka centra města, přejezd do 
Mariánských Lázní – prohlídka lázeňského 
městečka. Přejezd na nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do městečka Tep-
lá, návštěva barokního kláštera. Poté od jezd 
do městečka se zámkem-hradem Bečov 
nad Teplou – prohlídka sbírek včetně uni-

Krásy Západních Čech

kátního románského relikviáře sv. Maura. 
Přes Horní Slavkov (nejstarší česká porce-
lánka) a hrad Loket návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do lázní Kynžvart 
(empirový zámek císařského kancléře Cle-
mense Met ternicha s  je dinečnými sbírka-
mi) a  do Chebu – prohlídka středověkého 
jádra. Poté návštěva pří rodní rezervace 
Soos (rašeliniště s  do zvuky sopečné čin-
nosti) a  Františkových Lázní. Návrat do 
Brna v nočních ho dinách.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2x uby-
tování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Termíny | 14.–15. května | 27.–28. srpna
Cena | 2 100 Kč | příplatek na 1/1 pokoj 250 Kč

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách na 
hrad Český Šternberk. Přejezd údolím řeky 
Sázavy do Sázavského kláštera, který za lo-
žil sv. Prokop již v 11. století. Přes Ondřejov 
(největší česká observatoř) a Hrusice (rodiště 

Královské hrady středních Čech

malíře Josefa Lady) pokračujeme na hrad Kři-
voklát – prohlídka. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na hrad Žebrák, 
poté prohlídka nedalekého hradu Točník 
a  slavných  Koněpruských jeskyní s  jejich 
tajnou penězokazeckou dílnou z  15. století. 
Odpoledne prohlídka hradu Karlštejn. Ná-
vrat do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 1x uby-
tování v hotelu se snídaní, služby průvodce.
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Cena zahrnuje | přepravu autokarem z Brna do Itálie a po Sicílii, trajekty z Livorna do Palerma 
a z Palerma do Civitavecchia, 2 ubytování na lodi ve čtyřlůžkových vnitřních kajutách se snídaní, 
5 ubytování na Sicílii v hotelu *** s příslušenstvím a se snídaní, 10 exkurzí do vinařských podniků 
včetně degustací, 2 typickou sicilskou večeři, služby průvodce a enologa, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | další stravu (kromě v programu uvedené) a vstupy do kulturních objektů, 
individuální degustaci vína, cestovní pojištění.
Fakultativně | příplatek za ubytování ve dvoulůžkové vnitřní kajutě (při obou plavbách) 1 100 Kč/os., 
příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelu 2 550 Kč, oběd na lodi z Livorna do Palerma 380 Kč.
Pokud bude více než 10 účastníků ze SR, bude nástupním místem i Bratislava.

Termín | 2.–9. května | Cena | 21 940 Kč

SICÍLIE

obci Casteldaccia. Prohlídka přístavního 
a rybářského města Cefalú s pozoruhodným 
chrámem z 12. století, postaveným po dobytí 
ostrova Normany. Po cestě zpět na ubytování 
podle možností zastávka na koupání v moři. 
Společná večeře – druhá v místním stylu, ná-
vrat na ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani v hotelu výjezd do v Mon-
reale – nejvýznamnějšího poutního místa 
ostrova, nacházejícího se v kopcích nad Pa-
lermem, prohlídka katedrály z  12. století, 
nejvýznamnější památky normanského sta-
vitelství na Sicílii s překrásnými skleněnými 
mozaikami. Odjezd do Palerma a  exkurze 
s  degustací ve vinařství Spadafora. Odpo-
ledne prohlídka historických památek Pa-
lerma, hlav ního města ostrova – katedrála, 
arci bis kupský palác, přístav, Piazza Preto-
ria, bý valý královský zámek. Zhruba v 17.00 
nalodění na trajekt a ubytování v kajutách, 
v  18.00 vyplutí z  přístavu a  plavba Tyrhén-
ským mořem, nocleh na trajektu.
8. den: Po snídani na trajektu cca v 8.00 vy-
lodění v přístavu Civitavecchia. Odtud cesta 
po dálnici přes Orvieto, Florencii a Bolognu 
do Padovy a dále kolem Benátek k rakouským 
hranicím. Přejezd Rakouskem k českým hrani-
cím s přestávkami na občerstvení. Příjezd do 
Brna kolem půlnoci.

telu. Ubytování v hotelu  v přístavním městě 
Castellammare del Golfo nebo nejbližším 
okolí, nocleh.
3. den: Po snídani v hotelu odjezd autobu-
sem na jižní pobřeží ostrova, prohlídka jedi-
nečného archeologického areálu starořec-
kého antického města Agrigento a zřícenin 
chrámů z 5. století př. n. l. Odpoledne exkurze 
s degustací do dvou významných vnitrozem-
ských vinařství Morgante v Grotte a Tasca 
d'Almerita v Sclafani Bagni. Návrat do ho-
telu k ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani v hotelu exkurze s degus-
tací ve vinařství Alessandro di Camporeale 
v  městečku Camporeale, poté odjezd do 
Selinunte na prohlídku akropole a chrámů 
nejzápadnějšího starověkého města na os-
trově, které založili řečtí osadníci v roce 650 
před n. l. Odpoledne návštěva jednoho z nej-
lepších sicilských vinařství Planeta v Menfi. 
První společná večeře v sicilském stylu. Ná-
vrat na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani v hotelu odjezd do staro-
bylé Segesty k  neobvykle dobře zachova-
nému antickému chrámu z dórského období 
(konec 5. století před n. l.). Po prohlídce ex-
kurze s  degustací ve špičkovém sicilském 
vinařství Donnafugata v Marsale. Prohlídka 
historických částí přístavu, pojmenovaného 
Araby a ležícího na nejzápadnějším cípu ost-
rova, přestávka na oběd. Odpoledne exkurze 
s degustací slavné sicilské marsaly ve vinař-
ství Marco de Bartoli. Návrat na ubytování, 
nocleh.
6. den: Po snídani v hotelu exkurze s degu-
stací ve vinařství Cusumano v městě Parti-
nico. Návštěva zřícenin původně fénického 
města Solunto s  výhledem na Palermský 
záliv, odpoledne další exkurze do vinařství 
Duca di Salaparuta – Vini Corvo v  blízké 

1. den: V 5.15 sraz účastníků na stanovišti CK 
Čebus v Brně, v 5.30 odjezd autobusem směr 
Mikulov a dále po dálnici směr Vídeň, odtud 
přes Rakousko se zastávkami na občerstvení 
přes Graz a Klagenfurt na hraniční přechod 
do Itálie a dále přes Tarvisio a kolem Udine 
a Benátek. Pokračování v  cestě směrem na 
město La Spezia a odtud do přímořské vinař-

ské oblasti Cinque Terre (Pětizemí), příjezd 
ve večerních hodinách. Exkurze po rázovitých 
vinicích ve svahu s degustací místního vína. 
Zhruba ve 21.00 odjezd do přístavu Livorno, 
nalodění na trajekt a ubytování v kajutách. Ve 
23.30 vyplutí z Livorna na Sicílii.
2. den: Snídaně na lodi, plavba po Tyrhén-
ském moři na Sicílii, vylodění v metropoli 
Palermu v  17.30. Cesta autobusem do ho-

Sicílie – často neprávem opomíjená – patří k nej krásnějším částem Itálie. Je pravou perlou 
mezi ostrovy Stře do  zem í a díky své strategické poloze mezi Afrikou a Evropou o její  
ovládnutí v průběhu staletí usilovali mnozí dobyvatelé. Svoji stopu zde za nechali 
Féničané, Ře kové, Římané, Ara bové, Normani, Španělé a další. Vznikl a tak fa scinující 
mozaika nejrůznějších architekto nic kých a umě leckých stylů i lidových zvyků. Stejně 
různorodé a jedinečné jako tyto tradice jsou i divoké přírodní scenérie ostrova. Díky pří-
znivým klima tic kým podmínkám je možné objevovat krásy Sicílie v průběhu celého roku.

Cesta za evropským vinařstvím
Palermo • Agrigento • Segesta • Marsala • Cefalú 
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku včetně letištních tax, dopravu autobusem po území Španělska, 
5x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušen-
stvím), uvedené výlety, návštěvu 8 vinařských podniků s prohlídkou zázemí a degustací místních 
vín, služby vedoucího zájezdu CK Čebus a enologa, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | náklady na vstupy, cestovní pojištění, transfer z Brna na letiště a zpět.

ITÁLIE

ŠPANĚLSKO

1. den: Odlet z Prahy/Vídně (bude upřes-
něno) do Španělska, přejezd do baskické me-
tropole Bilbao, prohlídka města, ubytování 
v hotelu, volno na individuální večeři. 
2. den: Po snídani odjezd do malé baskické 
vinařské oblasti Txakoli de Bizkaia DO, 
známé osobitými bílými víny z místních au-
tochtonních odrůd. Exkurze s  degustací do 
vinařství Doniene-Gorrondona v  Bakio 
nebo Aretxondo v  Mungia (dle času ná-
vštěva kostelíku San Juan de Gaztelugatxe). 
Odpoledne přejezd do nejznámější oblasti 
červených vín ve Španělsku – La Rioja DOCa. 
Exkurze s  degustací ve vinařství Bodegas 
Faustino nebo El Coto, obě v Oyónu nebo 
Torre de Oña v Laguardia. Ubytování v ho-
telu ve městě Logroño, centru oblasti.
3. den: Po snídani krátká prohlídka města 
Logroño a  odjezd do severozápadní části 
oblasti Rioja Alavesa. Exkurze s degustací ve 
vinařství Granja Nuestra Señora de Re me-

Termín | 25.–30. října | Cena | 24 760 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 450 Kč

Baskicko – Rioja – Navarra

lluri v  Labastida nebo Marqués de Riscal 
v  Elciego nebo Bodegas Fernández Re-
miréz de Ganuza v  Samaniego. Prohlídka 
vinařského města Haro, sídla mnoha prosla-
vených bodegas zvučných jmen, přestávka na 
oběd. Odpoledne exkurze s degustací v Rioja 
Alta v některém z následujících vinařství: Bo-
degas Muga, La Rioja Alta (obojí v  Haro), 
Marqués de Cáceres v Cenicero. Návrat do 
hotelu, společná večeře v místním stylu.
4. den: Po snídani odjezd do vinařské oblasti 
Campo de Borja DO v Aragonii, která získala 
své jméno po známém rodu Borgiů a která 
kvalitou může konkurovat vínům z  oblasti 
Rioja. Exkurze s degustací v největším ze zdej-
ších vinařství Bodegas Aragonesas S.A. ve 
Fuendejalón nebo Bodegas Borsao v Borja. 
Prohlídka památek aragonské metropole Za-
ragozy – maurský palác Aljafería z 11. století 
ad., přestávka na oběd. Odpoledne exkurze 
s  degustací v  oblasti Rioja Baja – Palacio 
Remondo v Alfaru nebo Viñedos de Aldea-
buena v Aldeanueva de Ebro nebo Bodegas 
Gurpegui v San Adrián. Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd do vinařské oblasti 
Navarra DO, známé svými skvělými růžo-

vými, červenými i bílými víny z domácích či 
mezinárodních odrůd. Ve vinařské podob-
lasti Tierra de Estella exkurze s degustací ve 
firmě Castillo de Monjardín ve Villamayor 
de Monjardín nebo Palacio de la Vega nebo 
Señorio de Arínzano. Návštěva města Pam-
plona, dřívější metropole Navarrského krá-
lovství, dodnes částečně lemovaného hrad-
bami. Prohlídka historických čtvrtí s gotickou 
katedrálou a dalšími pamětihodnostmi. Od-
poledne exkurze s degustací do dalšího nava-
rrského vinařství: Bodegas Nekeas v Añorbe 
nebo Vinicola Navarra v Tiebas-Muruarte 
de Reta nebo Bodegas Ochoa v Olite. Ná-
vrat do hotelu. 
6. den: Po snídani poslední degustace v ob-
lasti Rioja Alta v některém z vinařství přímo 
v Logroñu – Bodegas Marqués de Murrieta 
nebo Bodega y Viňedos del Marqués de 
Vargas nebo Bodegas Bretón. Odjezd na 
letiště, odlet do Prahy nebo Vídně.

Termín | 31. května – 4. června | Cena | 8 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 440 Kč

1. den: Odjezd v 6.00 z Brna přes Vídeň, Graz, 
Padovu, Bolognu, Rimini a  Anconu do San 
Benedetta del Tronto. Ve večerních hodi-
nách příjezd na Palmovou riviéru, ubyto-
vání ve tříhvězdičkovém  hotelu Maestrale. 
Večeře v hotelu, nocleh.
2. den: Snídaně, dopoledne volno. Odpo-
ledne odjezd do středověkého městečka 
Offida, které je městem paličkované krajky 
a  eucharistického zázraku. Prohlídka histo-
rického centra. Degustace vína v  místním 

San Benedetto | Palmová riviéra

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
4x ubytování s polopenzí, degustace vín dle 
programu, ochutnávky sýrů, salámů a oliv dle 
programu, sběr lanýžů a lehký oběd z lanýžů, 
služby průvodce CK, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění.

sklípku a poté přejezd na rodinný statek, pro-
hlídka a následná ochutnávka vynikajících 
sýrů, salámů a místních specialit.
3. den: Po snídani odjezd na celodenní vý-
let do regionu Abruzzo. Návštěva městečka 
Campli s raritou Svatých schodů, po jejichž 
vyjití po kolenou jsou hříšníkům odpuštěny 
všechny hříchy. Krátký přejezd na hledání 
a  degustaci lanýžů do blízkého Campova-
lano. Lehký oběd z lanýžů. Na zpáteční cestě 
zastávka u  dvou vinařství s  ochutnávkou 
místních vín. Večeře v hotelu.
4. den: Snídaně, dopoledne volno. Odpole-
dne odjezd do travertinového stověžatého 
města Ascoli Piceno, procházka po ma-
lebné vesničce Castel Trosino, vestavěné 
do středověkého hradu nad Ascoli. Zastávka 
v  lisovně oliv s  bohatou degustací. Večeře 
v hotelu.
5. den: Po snídani odjezd do ČR. Příjezd ve 
večerních hodinách do Brna.
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ITÁLIE/ŠV ÝCARSKO

ČECHY/SASKO

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autobu-
sem, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím včetně sní-
daně, 5 degustací vína  (2x Piemont, 2x Aosta, 
1x Martigny), služby průvodce a enologa, 
pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | dopravu soustavou lano-
vek přes masív Mont Blancu, jízdu vláčkem 
z Täsche do Zermattu a zpět, jízdu lanovkami 
v oblasti Matterhornu, cestovní pojištění 
(doplňkové služby lze fakultativně objednat 
a uhradit v Kč v CK Čebus dle aktuálních cen).

Termín | 6.–11. září
Cena | 12 960 Kč 

Vinařské oblasti Val d'Aosta, Piemont a Martigny
Zájezd je pořádán ve spolupráci s Rotary kluby Brno a Aosta

1. den: Odjezd z  Brna přes Vídeň, Graz, 
Klagenfurt (zastávka na oběd), Udine, 
Mestre a  dále přes Miláno a Turín do údolí 
Aosta, cestou přestávky na občerstvení, pří-
jezd na ubytování v hotelu v Cogne.
2. den: Po snídani v hotelu vinařský program 
v Piemontu – dvě degustace vín s důrazem 
na Barolo a  Barbaresco a  také na kulturní 
centra Piemontu (možná dojde i na lanýže).
3. den: Po snídani v hotelu v Cogne vinařský 
program v Aostě – návštěva dvou nejlepších 
místních vinařství. 
4. den: Po snídani v  hotelu v  Cogne od-

jezd na lanovku do Courmayeuru a  jízda 
soustavou několika lanových drah přes 
masiv Mont Blanc (4 807 m) z  Itálie (údolí 
Aosta) do Francie (Chamonix) – pojede se 
via Helbroner – Vallée Blanche – Aiguille 
du Midi, autobus pak přejede s těmi, kteří 
nebudou mít zájem o cestu lanovkou, tune-
lem pod Mont Blankem do Chamonix. Od-
tud po přestávce na oběd  přejezd do švý-
carského města Martigny a  zde návštěva 
místního vinařství s  degustací, k  večeru 
přejezd k  Zermattu, ubytování v  hotelu 
nebo penzionu v horách.
5. den: Po snídani v hotelu nebo penzionu 
přejezd autobusem do obce Täsch, odtud 
vláčkem do Zermattu pod Matterhorn 
a zde individuální program: například výjezd 
zubačkou na Gornergrat (3 131 m) nebo la-
novkou k jezeru Schwarzsee (2 583 m) nebo 
na Malý Matterhorn (3  883 m), možnost 
lehké pěší turistiky. K večeru cesta vláčkem 
zpět do obce Täsch a odtud autobusem přes 
noc zpět do České republiky se zastávkami 
na občerstvení a WC. V případě nevhodného 
počasí možnost návštěvy Sionu, Sierre a vi-
nařství v okolí. 
6. den: Cesta zpět přes Německo a Prahu, 
v odpoledních hodinách příjezd do Brna.

Termín | 28.–30. září | Cena | 4 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 040 Kč

státní hranice v  Hřensku, krátká zastávka 
u monumentální pevnosti, původně přemy-
slovského hradu Königstein, dále přes Pirnu 
do Drážďan, večer příjezd do hotelu, ubyto-
vání, nocleh.
2. den: Po snídani v hotelu prohlídka histo-
rického centra saské metropole Drážďan – 
rekonstruovaný barokní Frauenkirche, mu-
zejní komplex Zwinger, Semperova opera, 
individuální oběd ve městě. Po obědě cesta 
do saského vinařství Weingut Matyas 
v Coswigu, degustace místních vín, dále po-
dél Labe do dalšího vinařství Weingut Jan 
Ulrich, prohlídka a  degustace vína, večer 
návrat do hotelu v Drážďanech, nocleh.
3. den: Po snídani v hotelu odjezd k českým 
hranicím, prohlídka a degustace vín v  Čes-
kém vinařství pana Váni v  obci Chrámce, 
věhlasného zejména výrobou košer vín. 
Prohlídka vinic – kromě klasických i  nově 
vysazených v  místech rekultivovaných hně-
do uhelných dolů. Individuální oběd ve městě 
Most a  pokračování v  cestě přes Prahu do 
Brna, příjezd ve večerních hodinách.

1. den: Odjezd z Brna v 7.00, cesta autobu-
sem po dálnici do Prahy (s  jednou zastáv-
kou), pokračování v  cestě do královského 
věnného města Mělníka, zde degustace 
vína v  lobkovickém vinařství v  podzámčí  
u  soutoku řek Labe a  Vltavy, individuálně 
možnost prohlídky zámku a  oběda v  zá-
mecké restauraci. Pokračování v cestě podél 
Labe k  německým hranicím se zastávkou 
u vinic ve Velkých Žernosekách a s násled-
nou degustací v  prestižním Žernoseckém 
vinařství. Pokračování v  cestě, překročení 

Cesta za evropským vinařstvím
Velké Žernoseky • Drážďany • Chrámce

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
2x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu se 
snídaní ve dvoulůžkových pokojích,  
5x degustaci vína, služby vedoucího zájezdu 
a enologa.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění.
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Údolí Wachau
Cena | 1 990 Kč | Termín | 9. července | 10. září

do Wachau a  zpět, plavbu lodí po Dunaji 
z  Melku do Kremže, degustaci vína na pa-
lubě lodi Austria, služby průvodce CK Čebus.
Cena nezahrnuje | oběd a  vstupy do ob-
jektů, individuální degustaci vína, cestovní 
pojištění včetně léčebných výloh.

JEDNODENNÍ VINAŘSKÉ ZÁJEZDY

6.30 odjezd z  Brna směr Mikulov, Vídeň, 
St. Pölten, 9.30 příjezd do údolí Wachau – 
obce Dürnstein. Prohlídka malebného měs-
tečka, možnost občerstvení i výstupu ke zří-
cenině hradu, kde byl vězněn anglický král 
Richard Lví srdce, nezapomenutelný výhled 
na východní část údolí Wachau s Dunajem 
a  vinohrady, individuální degustace vína 
v místních vinotékách. 11.30 odjezd auto-
busu z Dürnsteinu do Melku. 
12.00 prohlídka barokního kláštera v Melku 
(interiér s  kostelem, zahrady, možnost 
oběda na nádvoří). 13.15 cesta do přístavi-
ště v Melku k nalodění. 13.50 odplutí lodí 
MS/S Austria lodní společnosti Brandner po 
proudu Dunaje do přístavu Kremže (Krems), 

09.30 odjezd z Brna ze stanoviště CK Čebus 
směr Bratislava do Burgenlandu. Příjezd ve 
12.45 do Golsu a ve 13.00 do Podersdorfu 
am See. 13.00 návštěva sklepů, degustace 
a nákup vín. 20.30 odjezd z Podersdorfu, ve 
20.45 odjezd z Golsu, návrat cca 23.00. 
Gols | 13.00–20.00, více než 80 vinných 
sklepů, vstupné asi 45 €, z toho 30 € za 2 po-
ukazy na odběr vína. 

9.30 sraz na stanovišti CK Čebus naproti 
hotelu Grand v Brně.
9.45 odjezd směr Břeclav a  Bratislava do 
rakouské spolkové země Burgenland.
12.45 příjezd do Rustu, vi nař ského měs-
tečka na břehu Nezi derského jezera. 
13.00–14.00 vítání nového vína ve vinařské 
akademii – spolkový dvůr Seehof.

09.15 sraz na stanovišti CK Čebus naproti 
hotelu Grand v Brně.
09.30 odjezd směr Břeclav, Bratislava, Ra-
kousko – spolková země Burgenland, oblast 
Neziderského jezera, obec Mönchhof.
13.00 návštěva sklípků, degustace vzorků 
vín ve více než 25 sklípcích.

11.30 sraz na stanovišti CK Čebus naproti ho-
telu Grand v Brně. 11.45 odjezd směr Miku-
lov, Poysdorf. 13.00–20.30 tradiční vinařské 
slavnosti, degustace vín oblasti Wein viertel 
a jižní Moravy. 21.00 sraz účastníků a odjezd 

Gols / Podersdorf am See
Cena | 660 Kč | Termín | sobota 12. listopadu

Rust | Západní břeh Neziderského jezera
Cena | 660 Kč | Termín | sobota 5. listopadu

Mönchhof 
Cena | 660 Kč | Termín | sobota 29. října

41. Weinparade v Poysdorfu
Cena | 300 Kč | Termín | sobota 14. května

Podersdorf am See | 15.00–20.00, 15 vin-
ných sklepů, před po kl. vstupné 39 €, z toho 
24 € na 2 poukazy na odběr vína (cena bude 
upřes něna Svazem ra kous kých vinařů), od 
13.00 tradiční průvod vinařů s li do vými zvyky 
a degustací mladého vína a místních specialit.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. Cena nezahrnuje | vstup do vin-
ných sklepů, cestovní pojištění.

14.00–18.00 degustace vzorků vín: více než 
27 sklepů, vstupné cca 20 €, bez poukazu na 
odběr vína.
19.30 odjezd z Rustu přes Bratislavu.
22.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. Cena nezahrnuje | vstupné do 
sklepů, cestovní pojištění.

20.00 odjezd do Brna, cca 22.30 příjezd.
Cena zahrnuje | dopravu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné do sklepů cca 
40 €, v ceně je zahrnuta degustace všech vy-
stavovaných vín a poukázka v hodnotě 20 € 
na odběr vína dle vlastního výběru, cestovní 
pojištění.

z Poysdorfu, návrat do Brna cca 22.00. 
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstupné do areálu (12 €), 
pojištění lé čeb ných výloh.

během plavby degustace pěti vzorků míst-
ních vín + sýry a chléb. 
15.35 připlutí do Kremže, odjezd autobu-
sem do největší rakouské vinařské obce 
Langenlois, cca od 16.00 hod. – program ve 
vinařském městě Langenlois může mít dvě 
podoby (dle osobního výběru):
1. program: návštěva mimořádné hyper-
moderní vinařské a  etnografické expozice 
Loisium včetně závěrečné degustace vzorku 
vína (vstupné 13 €, pro seniory 12 €).
2. program: neomezená degustace míst-
ních vín ve vinotéce Ursin Haus (cena 10 €).
18.15 odjezd z  Langenlois do ČR přes 
Znojmo, příjezd do Brna cca ve 21.00. 
Cena zahrnuje | dopravu autokarem z Brna 
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Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování se snídaní ve dvoulůžkových 
pokojích v hotelu (1x v Drážďanech a 2x v Berlíně), služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, vstupenky na baletní 
představení v Drážďanech, vstupenky na operní představení v Berlíně dle výběru klienta: 
I. kategorie 2 850 Kč, II. kategorie 2 250 Kč, III. kategorie 1 550 Kč.

Termín | 11.–14. února | Cena | 5 490 Kč – abonenti NdB a KPOB 5 190 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 1 650 Kč

Berlín | Deutsche Oper
Gioacchino Rossini – Lazebník sevillský

1. den: Odjezd v  7.15 z  Brna směr Praha 
(možnost přistoupit) a přes Ústí nad Labem 
do  Drážďan. Příjezd po poledni, ubytování 
v  hotelu. Odpoledne procházka s  průvod-
cem po nejvýznamnějších památkách his-
torického centra saské metropole – indivi-
duálně možnost prohlídky slavné obrazové 
galerie Zwinger. Večer volno k  individuál-
nímu programu nebo fakultativně návštěva 
baletního představení Bajadéra (La Bay-
adère) od Ludwiga Minkuse ve slavné Sem-
perově opeře (vstupenky budou zajištěny 
na základě individuální objednávky).
2. den: Po snídani odjezd z  Drážďan do 

Tyto zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s Národním divadlem Brno
DO SVĚTA ZA OPEROU A MUZIKÁLEM

k návštěvě některého z četných berlínských 
muzeí na Muzejním ostrově jako Alte Na-
tionalgalerie, Pergamonmuseum, Neues 
Museum se staroegyptskou sbírkou. Večer 
odjezd k Deutsche Oper Berlin a zhlédnutí 
opery Lazebník sevillský (Il Barbiere di Sevi-
glia) od Gioacchina Rossiniho, začátek před-
stavení v  19.30. Po skončení představení 
návrat do hotelu.
4. den: Po snídani v hotelu odjezd z Berlína, 
dopoledne zastávka v  Míšni – malebném  
historickém městečku na řece Labi, které se 
stalo světově proslulým výrobou porcelánu, 
pro zájemce návštěva porcelánové manu-
faktury (možnost nákupu). Po individuálním 
obědě v centru města cesta kolem Drážďan 
a přes Prahu do Brna. Příjezd do Brna přibliž-
ně ve 20.00.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 1 x ubytování se snídaní ve dvoulůžkových poko-
jích v hotelu IBIS Dresden City, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | vstupenku v kategorii dle výběru: 2. kategorie 2 750 Kč, 3. kategorie 2 200 Kč, 
4. kategorie 1 950 Kč, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu.

Termín | 24.–25. června
Cena | 1 990 Kč | pro abonenty  Národního 
divadla Brno a členy KPOB 1 890 Kč

Navštivte saskou metropoli Drážďany – město, které je rájem pro milovníky umění a jež se 
pyšní dokonalým skloubením historické a současné architektury. Navštivte světoznámou 
Semperovu operu a neméně slavnou galerii Zwinger.

Navštivte Berlín – město, které je rájem pro milovníky umění a jež se v 90. letech stalo 
světovým centrem moderní architektury. Slávu někdejší Pruské říše si připomeneme v Postu
pimi, prohlédneme si malebnou Míšeň i saskou metropoli Drážďany.

Drážďany | Semperova opera
Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni

1. den: Odjezd v  9.00 z  Brna směr Praha 
(možnost přistoupit) a přes Ústí nad Labem 
do Drážďan. Příjezd v  pozdní odpoledne, 
ubytování v  hotelu v  centru, pro zájemce  
procházka s  průvodcem po nejvýznamněj-
ších památkách starého města – muzejní 
komplex Zwinger, barokní katedrála, Frau-
enkirche, Augustusstrasse. Večer návštěva 
operního představení Don Giovanni od 
W. A. Mozarta ve slavné Semperově opeře.

2. den: Po pozdní snídani individuální pro-
gram v  Drážďanech – návštěva památek 
v  historickém centru nebo nákupů v  mo-
derních obchodních domech v okolí hotelu, 
popřípadě od 10.00 návštěva světoznámé 
galerie Zwinger (doprava od hotelu auto-
busem zajištěna). Po poledni možnost obě-
da ve slavné historické mlékárně Mölkerei 
Gebrüder Pfunds. V  15.30 odjezd z  Dráž-
ďan, návrat do Brna do 21.00.

Berlína. Okružní jízda německým hlavním 
městem, prohlídka nejvýznamnějších pa-
mátek – Alexanderplatz, radnice, televizní 
věž, Brandenburská brána, Bundestag 
(Spolkový sněm), slavný bulvár Unter den 
Linden, nákupní třída Kurfürstendamm, 
Potsdammer Platz. Pozdě odpoledne uby-
tování v hotelu v Berlíně. Večer individuální 
program v Berlíně, možná návštěva některé-
ho z nespočtu klubů nebo divadelních scén.
3. den: Po snídani buď individuální program 
v Berlíně nebo odjezd do braniborské met-
ropole Postupimi, někdejšího centra Pruské 
říše, prohlídka souboru paláců a  zahrad: 
park Sanssouci s rokokovou rezidencí císaře 
Friedricha Velikého, zámeček Cecilienhof, 
ve kterém byla roku 1945 podepsána  Pos-
tupimská dohoda, procházka centrem měs-
ta s Holandskou čtvrtí a znovu postaveným 
Rezidenčním zámkem. Odpoledne návrat 
do hotelu v Berlíně. Den lze však také využít 
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Termín | 15.–21. dubna | Cena | 33 890 Kč + cena vstupenky cca 4 370 Kč, pro abonenty NdB a KPOB 
31 890 Kč + vstupenka do MET | Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 750 Kč

New York | Metropolitní opera: Giuseppe Verdi – Simon Boccanegra

1. den: Sraz s  průvodcem na letišti Praha 
(pro zájemce transfer z Brna), v  6.50 odlet 
se společností Brussels Airlines do Bruselu 
(přílet v  8.15) a  pokračování v  letu stejnou 
společnosti z  Bruselu (odlet v  10.20) do 
New Yorku na letiště JFK (přílet ve 12.40), 
transfer do hotelu v New Yorku a ubytování. 
Pozdě odpoledne pro zájemce jízda metrem 
a procházka po Manhattanu: Times Square, 
střední část Broadwaye s divadly, návštěva 
Empire State Building – druhé nejvyšší 
(381 m) přístupné budovy ve městě, nád-
herný výhled z 86. patra.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka 
New Yorku (pěšky a  metrem) s  důrazem 
na Dolní Manhattan – finanční čtvrt kolem 
proslulé Wall Street, newyorská burza, 
Federal Hall, kostel sv. Trojice, radnice, 
Brook lynský most, procházka čínskou 
čtvrtí s  možností levného a  vydatného 
oběda, Little Italy, bohémské Soho a čtvrť 
umělců Greenwich Village, pozdě odpole-
dne návrat do hotelu k převlečení a odjezd 
metrem do Lincolnova centra k  návštěvě 
operního představení v Metropolitní opeře 
(začátek v  19.00), po představení cesta do 
hotelu metrem nebo taxi.

3. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
individuální program v New Yorku nebo po-
kračování v  prohlídce města s  průvodcem 
– staré nádraží Grand Central, katedrála 
sv.  Patrika, MOMA (Muzeum moderního 
umění) s  možností individuální prohlídky, 
Madison Square, Herald Square, New-
yorská knihovna, největší obchodní dům 
na světě z roku 1902 Macy‘s (prostor k pro-
hlídce i  nákupům), Rockefellerovo cent-
rum, Times Square, kde průvodce poradí zá-
jemcům o muzikál na Broadwayi při nákupu 
zlevněných vstupenek (sleva až 50 %), večer 
individuální program: návštěva muzikálu 
dle vlastního výběru.
4. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
volno k  individuálnímu programu (muzea 
a  galerie, nákupní centra, módní butiky) 
nebo pokračování v  prohlídce megapole 
s  průvodcem: cesta metrem do oblasti Ba-
ttery Park, obhlídka Ground Zero – místa, 
kde stála slavná „Dvojčata“ zničená teroris-
tickým útokem a kde nyní probíhá intenzivní 
výstavba, cesta lodí k Soše svobody, popří-
padě okružní plavba kolem Manhattanu 
(pro zájemce lze zajistit i let vrtulníkem nad 
centrem), nebo pro zájemce výlet vlakem do 
hlavního města USA Washingtonu.

5. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
volno k individuálnímu programu ve městě 
nebo dokončení prohlídky centra s průvod-
cem: Upper East Side, Fifth Avenue, Met-
ropolitní muzeum s  možností individuální 
návštěvy, Central Park, Guggenheimovo 
muzeum s  možností individuální návštěvy, 
popřípadě i  Intrepid s  Muzeem letectví 
a vesmíru, večer pak průvodce zorganizuje 
pro  zájemce  návštěvu v typickém newyor-
ském jazzovém klubu.
6. den: Po snídani v hotelu uvolnění pokojů 
a poté volno pro poslední individuální pro-
hlídky a nákupy, krátce po poledni cesta na 
letiště JFK, v 17.15 odlet spojem společnosti 
Brussels Airlines do Bruselu.
7. den: Přílet v  7.20, odlet z Bruselu v 9.30 
letadlem společnosti Brussels Airlines do 
Prahy, přílet v 11.05. Pro zájemce možnost 
tansferu do Brna.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku z Prahy přes Brusel do New Yorku, 5x ubytování v hotelu 
*** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v Brooklynu, transfery 
z letiště JFK k hotelu a zpět na letiště, služby průvodce CK Čebus. 
Cena nezahrnuje | vstupenku do MET na operní představení, další vstupy ve městě, cesty 
MHD po New Yorku (cca 31 USD), cestovní pojištění včetně pojištění pro případ storna, fakul-
tativní akce, vyřízení vstupu do USA (ESTA).
Fakultativně jednodenní výlet vlakem do Washingtonu cca 2500 Kč (pro min. 10 osob).  

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha–Benátky, 3x nocleh v hotelu *** se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím, transfery lodními spoji, vstupenku na operní 
představení v Gran Teatro la Fenice (podle výběru klienta), dvoudenní permanentní 
jízdenku na MHD  v Benátkách, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění a pojištění pro případ storna, dopravu autokarem 
z Brna na letiště v Praze a zpět, vstupy do muzeí a galerií.

Termín | 23.–26. dubna
Cena | 15 800 Kč + cena vstupenky dle výběru | Sleva pro abonenty NdB a členy KPOB 500 Kč

Benátky | Gran Teatro la Fenice: Giuseppe Verdi – La Traviata

1. den: Pro zájemce transfer autobusem 
z Brna na letiště v Praze, sraz v odletové hale 
(oficiální zahájení zájezdu), v  poledne odlet 
na letiště Marka Pola v Benátkách, transfer 
lodí do hotelu, ubytování, pro zájemce poz-
ději odpoledne odjezd MHD do centra Be-
nátek – okruh centrem města (1. část) nebo 
volno k  individuálnímu programu (muzea, 
galerie, kavárny), večer nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd MHD do centra, 
okruh městem s  průvodcem (2.  část), poté 
návrat do hotelu k  převlečení do společen-
ských oděvů, odjezd na večerní představení 
ve slavném, po požáru obnoveném divadle 
Gran Teatro la Fenice – Verdiho opera Tra-
viata, která právě zde měla svou světovou 
premiéru. Po představení odjezd z  centra 
vaporettem nebo lodním taxi zpět do hotelu.

3. den: Po snídani prostor pro individuální 
program, pro zájemce výlet s průvodcem na 
ostrovy Murano a Burano, popřípadě i Tor-
cello, navečer pro zájemce koncert z díla 
místního rodáka Antonia Vivaldiho i dalších 
v kostele Chiesa San Vidal (cca 850 Kč).
4. den: Po snídani prostor pro individuální 
prohlídku ostrova Lido, popřípadě na ná-
kupy, před polednem odjezd lodí na letiště 
a odlet na letiště do Prahy. Pro zájemce trans-
fer autobusem do Brna k hotelu Grand.
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Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a zpět, letištní taxy a palivový příplatek 2 100 Kč 
(částka může podléhat změnám), 5x ubytování se snídaní v hotelu *** v Petrohradě, služby 
českého a místního prů vodce, vstupenku na baletní představení, dopravu busem dle pro-
gramu a pojiš tění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh (lze v CK Čebus), v stupné, skupinové vízum 
2 100 Kč, dopravu autokarem z Brna na letiště a zpět za 500 Kč jedním směrem (min. 15 osob).
Fakultativně | Ermitáž a Petropavlovská pevnost 1 620 Kč (pozor – je součástí okruhu!), 
Carskoje Selo a Jan ta rová komnata 890 Kč, Petrodvorec, palác a z ahrady 890 Kč.
Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je ne zbytné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní 
před odletem, kdy je potřeba dodat do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data 
ukončení zájezdu a jedno pasové foto.

1. den: Odjezd autokarem z Brna na le-
tiště do Prahy, v dopoledních hodinách 
odlet do Petrohradu, přílet na letiště Pul-
kovo, transfer do hotelu, ubytování, večer 
pro zájemce krátká procházka městem po 
Něvském prospektu, návrat do hotelu me-
trem, nocleh.
2. den: Po snídani v  hotelu autokarový 
i  pěší okruh městem s  průvodcem – cca 
7 hodin (nábřeží Něvy, Ermitáž, Petropav-
lovská pevnost, Admiralita, Něvský pro-
spekt, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, 
divadlo, chrám Srdce Ježíšova a  další), 
poté volno k  individuálnímu programu, 

Termín | 17.–21. července  
Cena | 19 900 Kč | pro abonenty  Národního divadla Brno a členy KPOB 19 400 Kč
Příplatek | jednolůžkový pokoj za 650 Kč/noc

Petrohrad | Ermitážní divadlo: Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero 
nebo opera v Mariinském divadle dle programu festivalu Hvězdy bílých nocí

odpoledne bude průvodce organizovat 
pro zájemce plavbu po petrohradských 
kanálech a řekách Mojka a  Fontanka, in-
dividuální večeře, možnost zorganizovat 
i společnou večeři s ruským folklórem, ná-
vrat do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani v hotelu celý den volno 
k  individuálnímu programu (muzea a  ga-
lerie, nákupní centra, módní butiky) nebo 
pro zájemce fakultativně výlet autokarem 
do města Carské Selo (dříve Puškin), ná-
vštěva barokního paláce careven Alžběty 
a Kateřiny Veliké včetně slavné Jantarové 
komnaty (zdařilá kopie nacisty ukrade-
ného souboru) a  parku, odpoledne návrat 
do hotelu, volný večer, nocleh.
4. den:  Po snídani v hotelu opět individu-
ální program v  „Benátkách severu“ nebo 
pro zájemce fakultativní výlet do slavného 
Petrodvorce na mořském pobřeží (palác 
cara Petra I. Velikého) s  překrásným par-
kem, časně odpoledne návrat do Petro-
hradu, pro případné zájemce možnost ná-
vštěvy největšího pravoslavného chrámu 
na světě – chrámu sv. Izáka včetně kopule 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se 
snídaní, vstupenku na operní představení, 
služby odborného průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | komplexní cesto-
vní pojištění včetně storna zájezdu (lze 
sjednat v CK).

Termín | 12.–13. srpna | 13.–14. srpna 
Cena | 2 640 Kč | členové KPOB a abonenti 
NdB 2 490 Kč

Český Krumlov | divadlo s otáčivým hledištěm  
v zámeckém parku: Antonín Dvořák – Rusalka

1. den: V 10.30 odjezd z Brna do Telče, pro-
hlídka historického centra (UNESCO). Pokra-
čování do Třeboně – krátká prohlídka cent-

ra. Příjezd do Českého Krumlova (UNESCO), 
ubytování v  hotelu, procházka městem 
s průvodcem, prostor na individuální večeři. 
Od 21.30 představení opery Rusalka od An-
tonína Dvořáka s  předními českými sólisty, 
které je odborníky označováno za nejlepší 
a nejoriginálnější představení uváděné ve 
slavném přírodním divadle s otáčivým hle-
dištěm v zámeckém parku, konec po půlno-
ci, odvoz autobusem do hotelu, nocleh.
2. den: Po pozdní snídani v  hotelu cesta 
do  Holašovic (UNESCO), prohlídka jihočes-
ké barokní vesnice, zastávka v Jindřichově 
Hradci, prohlídka centra města a přestávka 
na pozdní oběd, pokračování přes Jihlavu 
do Brna, příjezd do 22.00.

s impozantní vyhlídkou na město, večer 
fakultativně návštěva operního nebo kon-
certního představení v Mariinském divadle 
(dříve Kirovovo divadlo) v rámci festivalu 
Bílé noci v Mariinském divadle – konkrétní 
titul bude zveřejněn na jaře 2016.
5. den: Po snídani  po celý den individu-
ální program v Petrohradě, pozdě odpole-
dne odjezd metrem nebo taxíky (dle volby 
klientů) do carského Ermitážního divadla 
v  Zimním paláci na představení baletu 
P.  I. Čajkovského Labutí jezero (Lebedinoje 
ozero), po představení individuální  návrat 
do hotelu, nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka exteriérů 
kláštera sv. Alexandra Něvského se hřbi-
tovy nejslavnějších ruských osobností, od-
poledne odjezd na letiště Pulkovo a odlet, 
po příletu transfer autokarem do Brna.
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Moskvy, 3x nocleh v hotelu minimálně *** se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, transfery a okruh po městě ruským auto-
busem s průvodcem Inturistu, služby průvodce Čebusu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupenku do Velkého divadla, cestovní pojištění včetně pojištění pro případ 
storna, fakultativní akce, ruské vstupní vízum (cca 2 100 Kč), transfer na letiště.
Fakultativně | Kreml cca 350 Kč, celodenní výlet do Suzdalu a Vladimiru cca 950 Kč.
Podmínkou uskutečnění tohoto zájezdu je min. počet 20 účastníků. Upozorňujeme, že kvůli 
vyřízení víz do Ruské federace je nezbytné přihlásit se na akci nejpozději měsíc před odletem.

Vídeň | Volksoper: Johann Strauss – Netopýr 

Termín | neděle 6. března | Cena | 1 790 Kč | pro abonenty NdB a členy KPOB 1 690 Kč

17.00 odjezd z Brna do Valtic (UNESCO).
18.00 individuální prohlídka centra morav-
ského vinařství a exteriérů zámku.
19.00 koncert českých a zahraničních uměl-
ců pořádaný reklamní společností SNIP & CO
ve spolupráci se Státním zámkem Valtice 

13.30 odjezd z Brna do Vídně přes Mikulov.  
15.45 příjezd do rakouské metropole, pro-
cházka centrem Vídně s  průvodcem po 
Kärntner Strasse k dómu sv. Štěpána, třída  
Graben, Hofburg, Vídeňská státní opera, 
případně individuální volno k nedělní večeři 
či k posezení v jedné z typických vídeňských 
kaváren. 18.15 přeprava autobusem k Volk-

Termín | 25.–28. září | Cena | 18 900 Kč – abonenti Národního divadla Brno a KPOB 17 900 Kč + 
vstupenka do Velkého divadla Příplatek | jednolůžkový pokoj 2 370 Kč 

Moskva | Velké divadlo (Bolšoj těatr)
Titul představení bude upřesněn do května 2016

1. den: Sraz s  průvodcem v  odletové hale 
letiště (Praha, Brno, Vídeň nebo Bratislava 
– bude upřesněno), odlet do Moskvy, trans-
fer do hotelu a  ubytování. Odpoledne pro 
zájemce procházka městem: Starý Arbat 
– pěší zóna plná umělců a  pouličních hu-
debníků, projížďka monumentálním mos-
kevským metrem, návrat do hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani v  hotelu autokarový 
i pěší okruh městem s průvodcem – zhruba 
6 hodin: Rudé náměstí se slavným chrá-
mem Vasila Blaženého, obchodní centrum 
GUM, Manéž, vyhlídka na Vrabčích horách 
u Lomonosovovy univerzity, chrám Krista 
Spa  sitele, Novoděvičí klášter ze 16. sto-
letí a hřbitov s  hroby významných ruských 
osobností, Kreml – sídlo prezidenta a vlády. 
Návrat do hotelu k převlečení, večer odjezd 
k  Velkému divadlu na představení opery, 
po představení transfer zpět do hotelu.
3. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
individuální program v  Moskvě – náv štěva 
Treťjakovské galerie, Puškinova muzea 

Hudba a víno | II. ročník hudebního cyklu na zámku Valtice 

78

Termín | pátek 23. září
Stříbrná vstupenka | 1 590 Kč – koncert s degustací vína, doprava z Brna a zpět (bez dopravy 1 390 Kč), 
Zlatá vstupenka | 2 190 Kč – koncert s degustací vína, doprava z Brna a zpět, vstup na pestrý vinařský 
koktejl v zámecké konírně po koncertě (bez dopravy jen 1 990 Kč)
Sleva | pro abonenty NdB a členy KPOB sleva 100 Kč

pod garancí České filharmonie v zámecké 
jízdárně spojený s komentovanou degusta-
cí těch nejlepších vín z produkce předního 
moravského vinařství Vinselekt Michlov-
ský. Půl hodiny po skončení koncertu/vinař-
ského koktejlu odjezd do Brna.

soper, 19.00 operetní představení v  něm-
čině. Po představení  odjezd zpět do Brna, 
příjezd po půlnoci.
Cena zahrnuje | dopravu luxusním auto-
busem, vstupenku na operetní představení, 
služby průvodce. Cena nezahrnuje | kom-
plexní pojištění včetně storna zájezdu (lze 
sjednat v naší CK za 25 Kč/osoba).

a  dalších pamětihodností, nebo celo denní 
výlet autobusem do historických měst 
dřevní Rusi Suzdalu a  Vladimiru, která 
jsou součástí tak zvaného Zlatého Prsten-
ce historických měst obepínajících Moskvu. 
Suzdal (UNESCO) byl středověkým sídlem 
ruských knížat, dnes zachovalý výjimečný 
architektonicko-přírodní komplex s  pravo-
slavnými chrámy, kláštery a paláci. Vladimir 
(UNESCO) – bělokamenný kostel sv. Dimit-
rije a Uspenská katedrála. Večer návrat do 
ho telu v Moskvě.
4. den: Po snídani v hotelu volno k individu-
álnímu programu – muzea a galerie, kavárny 
a restaurace, nákupní centra, módní butiky, 
v odpoledních hodinách transfer z hotelu na 
letiště, odlet z Moskvy zpět do ČR.
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Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Tel Avivu a zpět, letištní taxy v ceně 1 500 Kč, 
palivový příplatek cca 70 USD (mohou podléhat změnám), 3x nocleh v hotelu *** v centru 
města se snídaní, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, komplexní pojištění v zahraničí (lze sjednat v CK v četně 
pojištění storna za 38 Kč/den), spropitné pro zahraničního průvodce a řidiče (cca 10–15 USD 
na osobu), v případě odpoledního odletu z Evropy 1 noc v Jeruzalémě navíc 860 Kč.
Fakultativně | lze přiobjednat 3 večeře za 990 Kč, půldenní výlet do Betléma s průvodcem 
za 500 Kč, v případě zájmu a dostatečného množství přihlášených CK Čebus zajistí společnou 
c estu z Brna do Prahy na letiště a zpět (informace v CK). Časový sled programu může být upra-
ven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Termíny | 28. 2. – 6. 3. | 6.–13. 3. | 21.–28. 3 | 8.–15. 4. | 6.–13. 5. | 6.–13. 6. | 23.–30. 10.
Cena | 27 960 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 6 100 Kč

Klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) v pozdních večerních hodinách, 
přílet do Tel Avivu na druhý den brzy ráno.
2. den: Po příletu setkání na letišti s  izrael-
ským průvodcem, výměna peněz, procházka 
osvětlenou Jaffou, antickým přístavem, dnes 
malebnou čtvrtí, osídlenou umělci, poté za-
stávka v motorestu s možností zakoupení ob-
čerstvení, prohlídka archeologic kého areálu 
v  Cesarei. Návštěva amfiteátru, křižáckého 
města a  zastávka u  řím ského akvaduktu na 
břehu Stře do zem  ního moře, pokračování do 
Haify, kde je nád herný vý hled z hory Karmel 
na Haif skou zátoku, po kra čo vání do přístavu 
Akko s  jeho kři žác kým hradem, procházka 

1. den: Večer nebo během dne odlet 
z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno).
2. den: Přílet do Tel Avivu na letiště Ben 
Gurion, setkání s  místním průvodcem. 
Transfer do Jeruzaléma, návštěva Chrámu 
Božího hrobu na Golgotě, osvětlená Me-
nora (sedmiramenný svícen naproti Par-
lamentu), odjezd na Olivetskou horu 
s nejkrásnějším výhledem na město, pozo-
rování východu slunce, údolí Kidron a Get-
semanská zahrada, procházka starým 
vnitřním městem s  Křížovou cestou, Zeď 
nářků, Židovská čtvrť, vyhlídka na Skalní 
chrám na Chrámovém návrší se staroby-
lou mešitou Al Aksá. Ve 14.00 ubytování 
ve tříhvězdičkovém hotelu v centru Jeruza-
léma, po odpoledním odpočinku v  hotelu 
možnost společné procházky rušnou ob-

Jaffa

po sta rém městě a ná vštěva hradu, odjezd do 
Tiberias, které bylo zná mým lá zeň ským mís-
tem na Gene zaretském jezeře neboli Galilej-
ském moři již za Římanů. Večeře a nocleh.
3. den: Ráno po snídani v hotelu odjezd na 
Horu Blahosla vení (Ježíšova kázání), dále 
po stopách Ježíšových do Tabghy (zázrak 
dělení chleba a ryb), návštěva v Capernaum 
– dům sv. Petra, synagoga, Golanské výšiny 
(změna vyhrazena), od po ledne fakultativně 
výlet člunem po Genezaretském je zeře, 
večer návštěva brusírny diamantů, večeře, 
nocleh v  témže hotelu v Tiberias. Po večeři 
možnost společné pro cházky po osvětlené 
nábřežní promenádě rekreační části města, 
plné restaurantů, snacků a obchodů.
4. den: Po snídani celodenní výlet do Naza-
retu – návštěva baziliky Zvěstování Panny 
Marie, Josefova dílna pod kos  telem sv. Jo-
sefa a Marie, Mariin pramen. Další zas távka 
a  prohlídka Kány Galilejské (první Ježíšův 
zázrak přeměny vody ve víno), odjezd do 
Jardenitu, kde vytéká z jezera řeka Jordán, 
na jehož břehu byl Ježíš pokřtěn Ja nem Křti-

telem a kde dnes probíhají rituální křty bap-
tistů, ná vrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Jeruzaléma, 
výjezd na horu Scopus a  Oli vetskou horu 
s  nejkrásnějším výhledem na Jeruzalém, 
ná vštěva kostela Pater Noster, dále údolí 
Kidron s  Getsemanskou zahradou a  kos-
telem Všech národů, moderní město – 
parlament Knésseth, model Jeruzaléma 
z období dru hého chrámu. Večeře a nocleh 
v Jeruzalémě nebo v Betlémě. 
6. den: Po snídani celodenní výlet k  Mrt-
vému moři, na před pouštními horami do 
Qum ranu, návštěva bývalého kláštera 
Esej ců, kde je umístěna expozice nálezu 
Svitků Mrt vého moře, koupání v  Mrtvém 
moři (šatny, sprchy, pláž v ceně zájezdu), pro 
zájemce fakultativně výjezd lanov kou na 

Termín | 22.–26. února | 14.–18. listopadu | Cena | 14 670 Kč | příplatek za 1/1 pokoj 4 900 Kč

Jeruzalém | mimořádná nabídka – neuvěřitelná cena – omezený počet míst!
IZR AEL

chodní čtvrtí Nového města, fakultativně 
večeře v hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani v  hotelu pokračování 
prohlídky: Jaffská brána, hora Sion, kos-
tel Dormition (Usnutí Panny Marie), Davi-
dova hrobka, židovské nové město – Velká 
synagoga, malebná čtvrť Jemin Moše, ho-
tel King David, architektonicky zajímavá 
budova americké křesťanské organizace 
YMCA. Fakultativně večeře v hotelu, volno 
k samostatné procházce v centru města.
4. den: Po snídani možnost půldenního 
výletu autokarem do Betléma s návštěvou 
kostela Narození Páně – jedno z  nejvý-
znamnějších poutních míst křesťanského 
světa. Odpoledne prohlídka působivého 
muzea a  památníku holocaustu Yad 
Vashem (vstup zdarma), Památník dětí, 

Alej spravedlivých mezi národy. Návrat 
do hotelu místní moderní tramvají, cestou 
lze vystoupit na typické tržnici Machane 
Jehuda. Fakultativní večeře v  hotelu, 
možnost procházky ortodoxní židovskou 
čtvrtí (u  žen nutná dlouhá sukně). Nocleh 
v hotelu. 
5. den: V  časných ranních hodinách nebo 
během dne (dle letového řádu) odjezd na 
letiště Ben Gurion v  Tel Avivu, odlet do 
Prahy  nebo Vídně, po příletu možnost spo-
lečné dopravy do Brna.

Skalní chrám
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Termíny | 19.–28. března | 21.–30. října
Cena | 32 780 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 6 600 Kč

horu Massada – archeologické vykopávky 
starého ži dovského útočiště před Římany 
a  památník její hrdinné obrany, pozdě od-
poledne návrat na ubytování v Jeruzalémě, 
možnost procházky židovskou částí města, 
večeře, nocleh.
7. den: Po snídani další část prohlídky Jeru-
zaléma – staré vnitřní město s Křížovou ces-
tou, Židovská čtvrť, Zeď nářků, Golgota 
s  Kostelem Božího hrobu, Jaffská brána, 
vyhlídka na Skalní chrám na chrámo vém 
návrší se starobylou mešitou al-Aksá, hora 
Sion, kostel Dormition (Usnutí Panny Ma-
rie), Davidova hrobka, odpoledne ná vštěva 
Betléma – Kostel Narození Páně, ve čeře, 
nocleh v Jeruzalémě.
8. den: Po snídani volný program, nebo dle 
domluvy s  místním průvodcem procházka 
po Židovském novém městě – malebná 
čtvrť Jemin Moše, hotel King David, YMCA 
(případně možnost jiného programu s pou-
žitím místní dopravy). Transfer autobusem 
na letiště Ben Gurion v  Tel Avivu, odlet 
v pozdních odpoledních hodinách, přílet do 
Prahy večer.

Účastníci zájezdů do Izraele si mohou 
pobyt prodloužit v Eilatu na břehu 
Rudého moře s možností výletů do Egypta 
a Jordánska, výletu lodí se skle ně nými 
stěnami, náv štěvy podmořského akvária 
a koupání. Mož nost výběru hotelu se 
snídaní nebo s polopenzí, informace 
v naší CK. Eilat

IZR AEL/JORDÁNSKO
Paralely a kontrasty | Jeruzalém • Eilat • Wádí Ram • Petra • Karak
Madaba • hora Nebo • Ammán • Džeraš • Mrtvé moře • Massada

1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu.
2. den: Po příletu do Tel Avivu odjezd na 
prohlídku Jeruzaléma – jednotlivá zastave-
ní Křížové cesty, která se vine napříč sta-
rým městem k  chrámu Božího hrobu na 
vrchu Gol gota. Úchvatná vyhlídka na staré 
město z  Oli vet ské hory, procházka Getse-
manskou zahradou. Odpoledne moderní 
část města – izraelský parlament Knésseth 
a  další zajímavosti, poté odjezd pouštní 
cestou do údolí Jordánu, překročení hranic 
do Jordánska, ubytování v hotelu v Džeraši 
nebo v Ammánu.
3. den: Prohlídka vojenského hradu v Ad ž-
lúnu, který byl postaven armádou sultána 
Saladdina ve 12.  století na obranu proti 
křižákům. Poté přejezd do starověkého 
města Gadary (dnešní Umm Kajs), které 
leží v se verním výběžku země a je zmiňova-
né v Bibli. Krásu místa podtrhuje jedinečný 

vý hled na Golanské výšiny na straně Sýrie 
a na Genezaretské jezero neboli Gali lejské 
moře na straně Izraele. Odpoledne pro-
hlídka Džeraše – antické Ge rasy, jednoho 
z  nejlépe do cho vaných řím ských měst na 
Blízkém vý chodě se dvěma divadly, Diovým 
a  Artemidiným chrámem, hlavní ulicí s  ko-
rintskou sloupovou kolonádou, procházející 
po dél pozůstatků veřej ných budov, chrámů, 
městských lázní. Navečer odjezd do Ammá-
nu, nocleh v hotelu.
4. den: Prohlídka Ammánu – malebné zří-
ceniny antického Ammánu na Citadele na 
kopci nad městem, římské divadlo – nej  pů-
sobivější antická památka města, procházka 
úzkými ulič kami starého města s  orientál-
ními bazary, obchůdky, ka várnami a  čilým 
ruchem. Odpoledne výlet k Mrt vému moři 
s  možností koupání, výjezd na vyhlídku 
s  kom plexem Dead Sea Panorama, kde se 
lze občerstvit. Fa kul ta tivně náv štěva Be-
tánie v Zajordánsku, biblického místa u řeky 
Jordán, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše 
Krista. Návrat do hotelu.
5. den: Návštěva Má daby, města s nej větší 
křes ťan skou komunitou v  Jordánsku, kte-
ré je pro slulé nád hernými a  z  historického 
hle  diska vý znamnými mozai kami, z  nichž 
nej  úchvat nější je bezpochyby mozaiková 
mapa se 157  ná pisy označujícími všechna 
hlavní bib lická míst a. Byla obje vena v  roce 
1884 v  kostele sv.  Jiří. Nedaleko Mádaby 
leží po svátná hora Nebo, na kterou Moj-

žíš do vedl svůj lid a  pro hlásil, že vidí zemi 
za slíbenou, do které sám nesměl vstou pit. 
Z  hory se opravdu otevírá nezapomenu-
tel ný pohled na Mrtvé moře, řeku Jordán, 
město Jericho a  za dobré viditelnosti lze 
spatřit obrysy Jeruzaléma. Místo v  roce 
2000 navštívil i  papež Jan Pavel II. Proje-
deme úchvatno u krajinou Wádí Mú džib 
a  navštívíme hrad Karak – tato starobylá 
křižácká pevnost kdysi byla součástí obran-
né linie vybudované křižáky táhnoucí se od 
Akaby na jihu až k Turecku na severu a dnes 
je jednou z předních atrakcí Jordánska. Ten-
to večer přespíme v Petře.
6. den: Celodenní prohlídka Petry – tajem-
ného města Na ba tejců, ve kterém v dobách 
největší slávy na počátku na šeho letopoč-
tu žilo 30 tisíc obyvatel. Do skalního města 

Wadi Rum

al-Chazne v Petře

Cena zahrnuje | letenku včetně palivových příplatků a letištních tax v ceně 172 USD a 1 320 Kč 
(podléhá změnám), přepravu klimatizovaným autokarem po Izraeli 6 dnů, transfer z hotelu 
naletiště poslední den zájezdu, vstupné do objektů dle programu, 6x nocleh ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím (v hotelu***), 6x polopenze, služby místního odborného 
průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | nápoje k hlavním jídlům, spropitné 30–35 USD pro izraelského průvodce 
a řidiče (vybere průvodce od účastníků), jiné vstupy, než jsou uvedeny v programu, pojištění 
léčeb ných výloh v zahraničí (v CK lze sjednat komplexní pojištění včetně storna za 38 Kč /den).
Fakultativně lze přiobjednat |  plavba po Genezaretském jezeře za 290 Kč, výlet lanovkou 
na Massadu za 580 Kč, společnou cestu busem z Prahy do Brna za cca 500 Kč (při nejméně 
20 přihlášených) anebo společnou cestu vlakem z Brna do Prahy na letiště za cca 350 Kč (dle 
počtu přihlášených).
Poznámka | Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Možnost prodloužení o pobyt u Rudého moře v Eilatu
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Cena zahrnuje | letenku do Tel Avivu a zpět, 
přepravu autokarem po Iz raeli a Jordánsku, 
služby průvodce, vstupy do objektů, 8 noclehů 
se snídaní v hotelech *** ve dvoulůžkových po-
kojích s příslušenstvím, letištní taxy, pojištění 
CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, vízum 
do Jordánského hášimovského království 
cca 15 USD, hraniční poplatky na izrael sko-
jordánské hranici cca 40 USD na osobu v hoto-
vosti, spropitné cca 30 USD na osobu.
Fakultativně | Petra 590 Kč, lanovka na Ma-
ssadu 580 Kč, 5 večeří v Jordánsku za 1 100 Kč, 
2 večeře v Eilatu za 620 Kč, 1 večeře poslední 
večer v Tel Avivu/Jeruzalémě za 330 Kč. 
Upozornění | Dle letového řádu může být 
program poskytnut v opačném sledu.

vstu pujeme zhruba kilometr dlouhou sou-
těskou Sík, na jejímž konc i se před námi 
vynoří nejúžasnější stavba celého are álu 
– al-Chazne, neboli Pokladnice. Cesta po-
kra čuje kolem královských hrobek, di vadla 
až do centra bývalého města. Dle zdat-
nosti lze podniknout i  různé túry ke vzdá-
lenějším místům – k hlavnímu obětišti nebo 
k tzv. kláš teru. V archeologickém areálu lze 
též poobědvat v samoobslužných restaura-
cích. Návrat do hotelu.
7. den: Odjezd do Wádí Ram – čarokrásné 
pouštní krajiny s  červeným pískem, ze kte-
ré se tyčí bizarní pískovcové útvary. Oblast 

který dodnes slouží k  různým kulturním 
akcím. Poté odjezd do Betánie na Jordánu, 
kde žil a křtil sv. Jan Křtitel v době Ježíšově. 
Pokračování k  Mrtvému moři, nejnižšímu 
bodu na planetě, kde se břeh jezera nachází 
ve výšce 423 metrů pod úrovní moře. Kou-
pání, slunění, možnost i využití bazénu. Ná-
vrat do hotelu v Ammánu, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd na sever Jordán-
ska, návštěva antické Gerasy (dnes Džeraš), 
nazývané Pompeje Východu. Procházka po 
jednom z  nejlépe zachovaných římských 
měst – Oválné náměstí s kolonádou, římské 
divadlo a  byzantský kostel s  mozaikovou 
podlahou, římské Cardo, Nymfeum a  další 
památky. Poté cesta k ajjúbovskému hradu 
Adžlun (Qa‘lat ar-Rabad) z 12. století, který 
byl pevností Saladinova vojska po jeho ví-
tězství nad křižáky. Na další cestě k  severu 
navštívíme Umm Kais, dříve starověké 
město Gadara, které bylo postavené pře-
vážně z  černého bazaltu a  za Římanů na-
zýváno Nové Atény. Z  místa je nádherný 
výhled na Genezaretské jezero a Golanské 
výšiny v  Izraeli. Navečer návrat do hotelu 
v Ammánu, večeře a nocleh.
4.  den: Po snídani odjezd 30 km jihozá-
padně od Ammánu do Madáby, která je pro-
slulá unikátními zachovalými byzantskými 
a umajjovskými mozaikami, především vel-
kou mozaikovou mapou Svaté země z 6. sto-
letí na podlaze byzantského kostela sv. Jiří, 
kde jsou vyznačena všechna tehdejší města 
včetně Jeruzaléma. Po návštěvě mozaikové 
dílny s možností nákupu pokračování k po-
svátné hoře Nebo, na kterou Mojžíš do vedl 

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno), přílet do Ammánu v  pozdních 
večerních hodinách, transfer do hotelu na 
ubytování, nocleh. 
2.  den: Po snídani prohlídka Ammánu – 
hlavního města Jordánského království, 
které patřilo již coby antické Rabbat Am-
moun po tisíce let k proslulým centrům civi-
lizace, prohlídka Citadely a muzea se staro-
věkými vykopávkami, římského amfiteátru, 

Termíny | 23.–30. dubna | 22.–29. října
Cena | 32 480 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 6 100 Kč

patří mezi nejkrásnější místa v  Jordánsku. 
Jízda terénními vozy pouští. Pokračování do 
Akaby – zastávka v jediném jordánském pří-
mořském letovisku. Navečer přechod izrael-
sko-jordánské hra nice, ubytování v  hotelu 
v Eilatu.
8. den: Relaxace, koupání a pobyt na pláži 
v Eilatu na břehu Rudého moře. Eilat je ex-
kluzívním izraelským letoviskem, které na-
bízí celoroční rekreaci. Pro zájemce mož nost 
návštěvy podmořského akvária nebo plav-
by lodí s  proskleným dnem s  pozorováním 
korálových útesů. Nocleh.
9. den: Odjezd z  Eilatu, cesta Negevskou 
pouští, dále podél Mrtvého moře k  legen-
dární hoře Massada. Fa kul ta tivně výjezd 
la novkou – návštěva archeo logických vyko-
pávek sta rého ži dov ského útočiště před Ří-
many a zbytky Herodova královského palá-
ce. Další mož nost kou pání v Mrtvém moři. 
Navečer odjezd do Jeruzaléma nebo Tel 
Avivu, nocleh.
10. den: Odlet do Prahy nebo Vídně, po pří-
letu pro zájemce transfer do Brna.

svůj lid a pro hlásil, že vidí zemi za slíbenou, 
do které sám nesměl vstou pit. Z  hory se 
opravdu otevírá nezapomenu tel ný pohled 
na Mrtvé moře, řeku Jordán, město Jericho 
a za dobré viditelnosti lze spatřit obrysy Je-
ruzaléma. Pokračování cesty do Al Karaku, 
města s  významnou křesťanskou menši-
nou, rozkládajícího se kolem impozantního 
návrší se zříceninou hradu Karak (Krak 
des Moabites – Karak byl hlavním městem 
biblického království Moab). Prohlídka nej-
většího a  nejlépe zachovalého křižáckého 
hradu na Blízkém Východě. Pokračování do 
Petry, ubytování a večeře. 
5. den: Po snídani celý den prohlídka světo-
známé Petry, hlavního města starověkého 
království Nabatejců, které bylo vyřezáno 
z  červených pískovcových skal. Mystické 
a  slavné místo, svědek ztracené civilizace, 
které vzniklo na hlavní křižovatce cest ob-
chodu s  kořením, spojující Arábii, Perský 
záliv a Rudé moře. Nabatejci tu vytvořili ve 
skalách divadla, amfiteátry, chrámy, hroby, 
kláštery… Není divu, že UNESCO ji umístilo 
na seznam světového dědictví. Nejslavnější 
památkou Petry je takzvaná Pokladnice (al 
Chazne), kterou návštěvník uvidí jako první 

Džeráš

Jordánské království | biblické památky, odkaz antiky a křižácké hrady 
Ammán • Džeraš • Mrtvé moře • Adžlun • Madába• Karak • Petra
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku z Prahy nebo Vídně do Ammánu, transfery po Jordánsku 
klimatizovaným autobusem, odborného jordánského průvodce, českého tlumočícího prů-
vodce, 5x nocleh s polopenzí v hotelu v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (3x Ammán, 
2x Petra), vstupné do všech objektů v programu včetně jízdy na koni od vchodu do areálu 
Petry k ústí soutěsky, víza do Jordánska.
Cena nezahrnuje | odletovou taxu z Ammánu 15 USD, obědy, nápoje k večeřím, spropitné 
pro jordánského průvodce a řidiče (český průvodce vybírá dle počtu účastníků cca 30–40 USD 
na osobu), transfery na/z letiště do Brna, pojištění včetně storna – možno sjednat v naší CK. 
Upozornění | program prvního a posledního dne bude přizpůsoben letovému řádu. Bude-li 
odlet z Ammánu až 7. den později ráno, bude zařízen další nocleh v Ammánu za 900 Kč navíc.

Termín | 16.–24. listopadu
Cena | 35 950 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 9 800 Kč

SPOJENÉ AR ABSKÉ EMIR ÁT Y
Pobyt v Dubaji | koupání a široká nabídka výletů

Burj Al Arab

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně do Dubaje. 
Pro zájemce fakultativně doprava z Brna do 
Prahy nebo Vídně a zpět.
2. den: Přílet do Dubaje v  časných ran-
ních hodinách, snídaně v  hotelu, ubyto-
vání, v 10.30 odjezd na jednu z dubajských 
pláží, koupání, odpoledne přejezd zpět do 
hotelu, osobní volno k  odpočinku, navečer 
vycházka s  průvodcem do obchodní čtvrti, 
seznámení s okolím hotelu, nocleh.
3. den: Volný den, fakultativně půldenní 
výlet do nejvyšší věže světa Burj Kalifa, 
z  vyhlídkové plošiny ve 124. poschodí 
ohromující výhled na okolní mrakodrapy 
hluboko pod námi. Během cesty výtahem 
nahoru multimediální prezentace o  historii 
Dubaje a nejvyšší věži světa. Výlet je spojen 
s  návštěvou jednoho z  prestižních dubaj-
ských středisek DubaiMall, kde je možno si 
zabruslit na kluzišti olympijských rozměrů, 
nebo posedět u  vodopádu, padajícího 
z  výšky tří poschodí, a  v  obrovské nádrži 
před střediskem shlédnout umělecky aran-
žovanou fontánovou show. Součástí tohoto 
střediska je i  obrovské akvárium, pod kte-
rým se dá projít skleněným tunelem a  po-
zorovat žraloky a  jiné obrovské ryby, pro-
plouvající kolem a nad vaší hlavou (bruslení 
a akvárium je nutno zakoupit zvlášť). Zbytek 
dne možno strávit v hotelovém bazénu.
4. den: Po snídani odjezd na další z  pláží, 
koupání, po návratu z  pláže individuální 
volno, nebo vycházka do středu Dubaje na 
druhé straně zálivu, společná jízda pramicí 

Abra přes záliv, prohlídka trhu s  kořením, 
zlatých suků a  okolních rušných tržišť. Ná-
vrat je možný buď stejnou cestou, nebo ta-
xíkem z vlastních prostředků. Nocleh.
5. den: Po snídani volno k samostatným ak-
tivitám nebo účast na výletě z nabídky.
6. den: Odjezd na třetí pláž, koupání, od-
poledne možnost společného výletu do 
dalšího prestižního obchodního střediska 
Mall of Emirates, kde je možno si zalyžovat, 
nebo provádět jiný zimní sport (snowboard, 
sáňky, cena 1 hodina cca 1000 Kč včetně 
zapůjčení potřebného teplejšího oblečení, 
obutí, lyží a podobně – mimo čepice a ruka-
vic), nebo jen pozorovat skrz velkou skle-
něnou stěnu zasněžený svah z  vyhlídkové 
plošinky, nebo jedné z kaváren či restaurací. 
Pro dopravu tam i  zpět je možno použít 
buď metro, nebo levné taxi (z vlastních pro-
středků). Nocleh.
7. den: Snídaně, možnost dalšího spo leč-
ného výletu, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd na jednu ze tří 
už navštívených pláží, kterou zvolí většina 
účastníků, koupání, odpoledne volno k ná-
vštěvě obchodů dle vlastního výběru, nebo 
s  průvodcem společná jízda do nové vý-
stavní čtvrtě Dubai Marina a  pokračování 

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň–Dubaj, letištní taxy cca 1 700 Kč, transfery na 
letiště a zpět v Dubaji, 4x transfery na pláž a zpět, 8 nocí v rezidenčním hotelu apartmánového 
typu, 8 snídaní formou bufetu, doprovod českého průvodce po celou dobu zájezdu i v době 
výletů, pojištění pro případ úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | dopravu na letiště a zpět, fakultativní výlety a vstupné na pláže případně 
do jiných objektů, komplexní pojištění léčebných výloh a storna.
Ubytování | apartmánový hotel v pěší vzdálenosti od rušného obchodního centra staré 
části Dubaje a několika klimatizovaných obchodních středisek a samo obsluh s potravinami. 
Apartmány s kuchyňkou včetně nádobí a velké lednice.

Abú Zabí | 2 430 Kč
Celodenní výlet včetně oběda.
Burj al Kalífa a DubaiMall | 1 490 Kč 
Půldenní výlet na nejvyšší věž světa.
al-Ain | 2 300 Kč
Pouštní oáza s  velbloudím trhem, pro-
hlídka muzea v  pevnosti a  oběd na hoře 
v  poušti s  nádherným výhledem, oběd 
v pře py cho vém hotelu.

Občerstvení v Burj Al Arab | 3 375 Kč
V  nej vyšším a  nejdražším hotelu, pa třícím 
šej kovi, včetně přepravy z hotelu a zpět.
Dhow Cruise | 980 Kč
Jízda typickou arab skou dřevěnou bárkou 
s hudbou a ve čeří na palubě od 20–22 h.
Pouštní safari | 1 350 Kč
S  jízdou jeepem po dunách a  večeří v  be-
duinském s tanu, břišní tanec.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY | S ČESKÝM PRŮVODCEM OD 10 OSOB

po průchodu úzkou soutěskou Sík. Večeře 
a nocleh v hotelu v Petře. 
6.  den: Po snídani odjezd s  krátkými za-
stávkami dle uvážení průvodce zpět do 
Ammánu, po příjezdu do města volno k pro-
cházce po starém tržišti (záleží na době od-
letu do ČR), odvoz na letiště v Ammánu. 
7.  den: Krátce po půlnoci odlet do Prahy 
nebo Vídně, přílet plánován v časných ran-
ních hodinách. 

na ostrov Palma s možností prohlídky zná-
mého hotelu Atlantis, jehož součástí jsou 
chodby se stěnami z  akvárií, v  nichž mezi 
korály plují obrovští rejnoci a další ryby. Vý-
let je možno v případě nejméně 10 přihláše-
ných osob uskutečnit metrem nebo taxíkem 
z vlastních prostředků. Do hotelu Atlantis se 
vstupné neplatí.
9. den: Po snídani uvolnění pokojů, odjezd 
na letiště, odlet do Prahy nebo Vídně, pro zá-
jemce fakultativně odvoz do Brna, příjezd ve 
večerních hodinách.
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Termíny | 23. dubna – 1. května
Cena | 35 980 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 3 200 Kč

Cena zahrnuje | letenku do Casablanky 
a zpět, letištní poplatky 5 700 Kč, 8x ubyto-
vání v ho telech ***, snídaně, večeře, dopravu 
klimatizovaným mikrobusem dle programu, 
vstupy uvedené v programu, služby míst-
ního anglicky nebo francouzsky mluvícího 
průvodce, služby českého prů vodce po celou 
dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | v případě zájmu orga-
ni zujeme společnou přepravu autokarem 
z Brna na letiště a zpět (500 Kč jedním smě-
rem), případně vla kem a následně letištním 
autobusem z nádraží Praha – Hlavní nádraží 
(informace v CK), další případné vstupy, 
pojištění, výlet do Merzúgy cca 40 USD, 
spropitné cca 30 USD.

muslimském světě, ale zů  stal nedostavěný. 
Mauzoleum Mohammeda V., v němž navěky 
spočívají dědeček a  otec sou časného krále 
země. Exteriér krá  lov  ského paláce, který je 
veřejnosti ne  pří stupný. Odjezd do Miknásu 
– města kru  tého a pověstmi opředeného sul-
tána Muláje Ismaila, které odolalo zubu času 
– brána Bab el-Mansúr, která bývala hlavním 
vchodem do královského paláce, a která stojí 
na hlavním náměstí, ze kte rého se rozbíhají 
uličky mediny – starého města. Po kračování 
do Volubilis – prohlídka ruin starého antic-
kého města. Večer příjezd do Fesu, ubytování 
a večeře.
3. den: Snídaně. Tento den je věnován ce-
lo denní prohlídce fascinujícího města Fes, 
které je nejstarším z  královských měst a  ja -
kýmsi symbolickým srdcem Ma roka a  po 
dlouhá staletí jejím kulturním a  ná bo  žen-
ským centrem. Feská me dina je jed ním 
z největších středověkých měst na světě. Pro-
hlídka medres –  starobylých ná bo žen ských 
škol, súků – tržišť s nej růz něj ším zbo  žím, pro 
silnější povahy návštěva ko že lu žen. Večeře 
a noc leh v hotelu.
4. den: Časně ráno odjezd, panoramatická 
cesta údolím Zíz do Vysokého Atlasu, prů -
jezd berberskými vesnicemi a  ced ro vými 
lesy, cesta pokračuje podél řeky Zíz až do 
poklidného městečka Erfúd na okraji sa har-
ské pouště, které bývalo jednou z největších 
oáz v zemi. Večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Pro zájemce, kteří si přivstanou, je 
připraven fakultativní výlet do Merzúgy – 
malé vsi, na jejímž okraji leží obří pohyblivé 
písečné duny. Pozorování východu slunce 
nad pouští, možnost projížďky na velblou-
dech nebo výstupu na menší duny. Návrat do 
ho telu, krátký odpočinek a odjezd do Tiner-
híru, které je dobrým výchozím bodem pro 
výlety do nádherné soutěsky T odra, na  chá-
zející se na konci údolí plného berber ských 
ves nic. Todra je masivní puklina v  ná horní 
plošině, která odděluje Vysoký Atlas od po-
hoří Džebel Sarhro. V  soutěsce vy věrá křiš-
ťálově čistá řeka a v nejužším bodě jsou skály 
vysoké až 300  metrů. Odjezd do Var zá zatu, 
ubytování a večeře.
6. den: Po snídani prohlídka Varzázatu, 
města v  poušti, které svým vzhledem a  pa-
noramatem zasněžených vrcholků po skytlo 
kulisy k  mnoha slavným filmům (Gla diátor, 
Poslední pokušení Krista, Asterix, Ale xandr 
Ma ke don ský...). Prohlídka starých pev ností – 
kasby Taou rirt a  Tifoul tout. Pa no ramatická 
cesta přes pohoří Atlas do Marrákeše. Uby-
tování v hotelu a večeře.
7. den: Po snídani prohlídka Marrákeše – 
nejexotičtějšího města Maroka: zahrady 
Me nara, hrobky dynastie Saadů s  pře krás-

1. den: Odlet z  Vídně nebo Prahy do Casa-
blanky s  přestupem. V  odpoledních hodi-
nách přílet do Casablanky (Dár al-Bajdá). 
Transfer do centra města – okruh po nejvý-
znamnějších památkách: centrální tržnice 
s nespočtem druhů různých ko  ření, ryb, moř-
ských plodů, ovoce a ze le niny, čtvrť Habous 
ne boli Nová medina s krá lov ským palácem, 

kterou po stavili Fran couzi ve 30.  letech 20. 
století, náměstí Moham  meda  V.  a  mo-
numentální mešita Hassana II. – druhá nej-
větší mešita na světě s nejvyšším minaretem 
světa (210 m). Ubytování v  hotelu, večeře 
a nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do hlavního města 
Rabatu: Udájská kasba – starobylá pev-
nost z  12. století, postavená na útesu s  vý-
hledem na ústí řeky Bú Regreg a Atlan tický 
oceán, s ma leb nými uličkami a An da luskou 
zahradou. Hasanova věž – obří mi naret 
z  12.  sto letí, který měl být nej  vyšší v  celém 

nou řemeslnou výzdobou, mešita Ku túbia 
s  vy so  kým minaretem, který je ústředním 
orientačním bodem města. Prohlídka súků 
– úzkých uliček starého města, které hrají 
všemi barvami a kde se mísí nejrůznější vůně 
orientálního koření, připravovaného jídla, 
přímo zde řemeslníci barví látky, vy šívají 
koberce, kovotepci vytvářejí své vý robky 
z  mědi a  další. Slavné a  fascinující ná městí 
Džemaa el-Fna, které je ústředním místem 
celého Marrákeše a je také kulisou pro jednu 
z nejvelkolepějších podívaných na světě: ob-
chodníci zde nabízejí své zboží, najdeme tu 
spoustu stánků s  nejrůznějšími specialitami 
připravovanými přímo na ulici, akrobaty se 
cvi čenými opicemi, zaříkávače hadů, lidové 
vypravěče, lidové ta nečníky... Večeře a  noc-
leh v hotelu.
8. den: Po snídani osobní volno v Marrákeši. 
Odpoledne transfer do Casablanky, ubyto-
vání v hotelu. Osobní volno a večeře.
9. den: Transfer na le tiště a odlet do Evropy 
s  přestupem. Pří let do Prahy nebo Vídně 
v odpoledních ho di nách.

MAROKO
Krása královských měst, vůně orientálního koření a tajemství Sahary
Casablanca • Rabat • Miknás • Fes • Vysoký Atlas • Varzázat • Marrákeš

Mešita Hassana II., Casablanca

Džemaa el-Fna

Volubilis

Báb el-Mansúr, Miknás

Mauzoleum Mohammeda V., Rabat e
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Termíny | 27.–30. května | 25.–28. září
Cena | 11 490 Kč | příplatek na 
jednolůžkový pokoj 2 600 Kč

Cena zahrnuje | leteckou přepravu Praha/
Vídeň–Istanbul a zpět, letištní a ser visní 
poplatky, ubytování v *** hote lu se snídaní, 
transfery klimati zovaným autobusem nebo 
minibusem, českého od bor ného průvodce, 
turec kého do pro vod  ného průvodce, povinné 
pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně po jištění storna.
Upozorňujeme na možnost využít transfer 
z Brna na letiště a zpět (informace v CK).

Istanbul letecky

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do Istanbulu, jedi ného města 
rozprostírajícího se na dvou světadílech a na 
březích dvou moří – Čer ného a  Marmar-
ského. První sezná mení s městem, procházka 
po třídě Istiklal Cad desi s historickou tram-
vají. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka starého Istanbulu začíná 
návštěvou Koň ského náměstí, bývalého 
Hippodromu, kde byzantští císaři pořádali 
slavnosti. Jen několik kroků od Hippo dromu 
navštívíme velkolepý chrám Boží moud-
rosti (Aya Sofya), mis trovské dílo byzant-
ské architektury z poloviny 6. sto letí, a dále 
mešitu sultána Ahmeta, pro slulou svou 
modrou majolikovou vý  zdo bou, díky které 
je známa především jako Modrá mešita.
3. den: Pokračujeme v  prohlídce Istanbulu 
návštěvou sul tán  ského paláce Topkapi s cen-
nými uměleckými sbír kami a nád her ným po-
hledem na záliv Zlatého rohu. Od poledne 
do končíme prohlídku návštěvou vel ko le-
pého paláce Dolma bahçe, posledního sídla 
osmanských sultánů a  mistrovského díla 
ar chi  tek tury z  poloviny 19.  století. Poslední 
večer navštívíme proslulý i stan bulský Velký 
bazar – Kap pa li çarşi. Noc  leh v Istanbulu.
4. den: Po snídani individuální volno, mož -
nost nákupů, pro zájemce plavba po Bo-
sporu, poté odjezd na letiště a odlet.

İstanbul’a hoş geldiniz! – Vítejte  
v Istanbulu, živoucí pokladnici historie, 
křižovatce kultur, mostu mezi konti-
nenty a náboženstvími. Říkali mu 
Byzantion, Konstantinopol a Cařihrad, 
po staletí byl centrem světových říší 
a sídlem císařů a sultánů. Není divu, 
že v jedenáctimiliónovém velkoměstě 
naleznete tolik pamětihodností, barev, 
vůní a kontrastů. Antické památky 
se prolínají s raně středověkými 
chrámy přetvořenými na mešity 
a zdobné osmanské baroko kontrastuje 
s elegantní moderní architekturou. 
Kouzlu Istanbulu nelze nepodlehnout...

TURECKO

Termín | 7.–17. července | Cena | 24 950 Kč

Istanbul a antické poklady Malé Asie
Letecký pobytově-poznávací zájezd

1. den: Odlet z Prahy do Istanbulu, transfer 
do hotelu, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka his-
torického centra evropské části Istanbulu. 
Navštívíme oblast zátoky Zlatý roh, ve které 
jsou soustředěny nejvýznamnější památky 
města. Palác Topkapi, bývalé sídlo osman-
ských sultánů s neuvěřitelně bohatými kle-
notnicemi a sbírkami. Modrá mešita s šesti 
minarety a  nádhernou vnitřní výzdobou, 
Sulejmanova mešita, Chrám Boží moud-
rosti známý jako Aya Sofya, dobře docho-
vaná římská cisterna, slavný Hippodrom, 
kterému dominuje egyptský obelisk z doby 
faraona Tutmose III., bronzový Hadí sloup 

dovezený z Delf, fontána darovaná němec-
kým císařem Vilémem II. Přejezd přes Bo-
spor do asijské části na vyhlídku Camlica 
s  panoramatem Istanbulu. Možnost ná-
vštěvy Velkého bazaru, nocleh.
3. den: Po snídani 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 vládnoucí dynastie až do 
20.  století. Odpoledne pokračování v  cestě 
do přímořského letoviska Kusadasi, ubyto-
vání, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani volno u  moře, možnost 
návštěvy místního bazaru, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani 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 prý největším a nejimpozantnějším 
chrá mem 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 – jednoho z nej-
zachovalejších starověkých areálů na území 
celého Turecka, kde lze obdivovat starý am-
fiteátr, pozůstatky fontán, chrámů a budov, 
zejména unikátní Celsovu knihovnou, projít 
se po Mramorové cestě a představit si tak ži-
vot obyvatel tohoto kdysi třetího největšího 
města Římské říše. Večer návrat do hotelu, 
večeře, nocleh.
6. den: Po snídani volno u  moře, večeře, 
nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka zbytků antic-
kých přístavů ze 13. století před n. l. Priené 
a  Milétu. Navštívíme významné památky 
z  období řeckého osídlení, kde návštěvníci 
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Cena zahrnuje | leteckou dopravu Praha–Istanbul–Praha včetně letištních a palivových tax, 
3x ubytování v hotelu v Istanbulu se snídaní, 7x ubytování v hotelu v Kusadasi s polopenzí, do-
pravu klimatizovaným autokarem v Turecku včetně transferů, výlety dle programu, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje | vstupné a bakšiš, pojištění do zahraničí.

obdivují kromě antických vykopávek ze-
jména dobře zachovalé divadlo, které bylo 
ve své době největším na území starově-
kého Řecka. Volno na nákup šperků a suve-
nýrů z tureckého onyxu. Později odpoledne 
přejezd do Didymy – návštěva Apollónova 
chrámu a okrsku slavné věštírny, večer ná-
vrat do Kusadasi, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani celodenní výlet do ob-
lasti Pamukkale (Bavlněný hrad) – unikátní 
přírodní útvar, tvořený bizarními terasami 
a  kaskádami 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 lázně. Odpoledne navštívíme pozůs-
tatky antických lázní Hierapolis s nekropolí 
a nádherným amfiteátrem, večer návrat do 
Kusadasi, večeře, nocleh.
9. den: Snídaně, pobyt u moře, večeře, nocleh.

10. den: Po snídani odjezd přes Pergamon 
– prohlídka areálu města z  doby Alexan-
dra Velikého, spojeného kdysi s  lázněmi 
Asklépion. Na vykopávkách zde pracovali 
němečtí archeologové, většina nálezů dnes 
tvoří sbírku muzea Pergamon v Berlíně. Od-
poledne přejezd do slavné Tróje, objevené 
Heinrichem Schliemannem v  roce 1870. 
Toto kdysi nedobytné město krále Priama 
vstoupilo do dějin slavnou Trójskou válkou, 
vedenou mykénským králem Agamemno-
nem a  popsanou Homérem v  eposu Ilias. 
Uvidíme repliku dřevěného trojského koně, 
symbolu dobytí Tróje. Tzv. Priamův zlatý 
poklad, objevený Schliemannem, byl až do 

2. světové války uložen v Berlíně, odkud byl 
odvezen na neznámé místo a  dosud nena-
lezen. Po prohlídce odjezd na trajekt přes 
Dardanely, přejezd do Istanbulu, nocleh.
11. den: Po snídani volno v Istanbulu, odpo-
ledne odlet z Istanbulu do Prahy.

Cena zahrnuje | letenku včetně letištních poplatků ve výši 23 000 Kč, transfer z letiště do hotelu 
a zpět, 6 nocí v hotelu s polopenzí, doprovod českého průvodce po celou dobu zájezdu, zákonné 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh a případného storna (lze sjed-
nat v CK), společnou dopravu Brno–Praha a zpět (informace v CK). 
Fakultativně | kromě uvedených lze na místě přiobjednat další výlety.
Letový řád společnosti Emirates:
odlet Praha 15.50 – přílet Dubaj 00.55, odlet Dubaj v 03.10 – přílet Mauricius 09.40 
odlet Mauricius 23.00 – přílet Dubaj 05.40, odlet Dubaj 08.55 – přílet Praha 12.35

Termíny | 25. dubna – 3. května | 22. – 30. října
Cena | 48 200 Kč v hotelu Merville Beach ***/**** | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno), možnost přiobjednání spo-
lečné dopravy na letiště.
2. den: Přílet na Mauricius, transfer do ho-
telu, welcome drink, ubytování, večeře.
3. den: Pobyt na Mauriciu, koupání v  moři 
nebo hotelovém bazénu, možnost vycházky 

MAURICIUS
Pobytový zájezd s českým průvodcem

Mauricius je jedním z nejkrásnějších ostrovů Indického oceánu. Exotická příroda 
a slunečné počasí během celého roku z něj dělají pravý tropický ráj. Dlouhé písečné pláže 
tyrkysového moře se táhnou po celém obvodu ostrova a jen pár metrů od pobřeží lze pod 
hladinou moře spatřit neuvěřitelné korálové útesy s bohatým podmořským životem.

Hotel Merville Beach se nachází v severozápadním cípu ostrova v zálivu Grand Bay. Patří 
k němu restaurace, bar na pláži, velký bazén a malý bazén masážního centra. Po pláži lze 
dojít do nedalekého městečka s obchody, butiky a restauracemi.

Prohlídka Port Louis | 2 100 Kč při nej-
méně 6 osobách, 2 790 Kč při 2 osobách.
Odjezd z  hotelu v  9.00, prohlídka hlav-
ního města ostrova s  procházkou po 
exotické tržnici, volno k nákupům, oběd 
na nábřeží Waterfront, odpoledne bota-
nická zahrada Pamplemousses s  tropic-
kými rostlinami, návrat do hotelu v 17.00.

Zážitky ze Chamarel | 2 900 Kč při nej-
méně 6 osobách, 3 570 Kč při 2 osobách.
Odjezd z  hotelu v  9.00, cesta na jih ost-
rova, kde se na kopci Chamarel pěstuje 
káva. V místní továrně se kávová semena 
čistí, suší a  praží – možnost koupě čers-
tvé kávy. Pokračování do La Rhumerie, 
kde lze sledovat proces proměny cukrové 
třtiny v rum s možností ochutnávky, oběd 
v okouzlující lesní restauraci Lakaz, na zá-
věr návštěva výjimečného geologického 
jevu, zvaného Seven Coloured Earths 
(Země sedmi barev) – duny s  pískem 
sedmi barev (červená, hnědá, fialová, ze-
lená, modrá, nachová, žlutá). Cestou také 
vodopády Chamarel. Návrat do hotelu 
v přibližně 17.00 hod.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
NA OSTROVĚ MAURICIUSdo blízkého střediska Grand Bay.

4.–7. den: Pobyt na pláži, možnost fakulta-
tivních výletů s českým průvodcem.
8. den: Odpoledne odjezd na letiště, let do 
Evropy (pravděpodobně přes Dubaj).
9. den: Přílet do Vídně nebo Prahy, možnost 
společného transferu do Brna.

e
x

o
t

i
c

k
é

 d
á

l
k

y

85



Termín | 4.–16. listopadu | Cena | 86 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 10 800 Kč

Three Rondavels, Bourke’s  Luck Pot holes 
a  God’s  Window. Poté sjezd z  Dra čích hor 
do nížiny Lowland, večeře a  ubytování 
v  blízkosti Krugerova národního parku 
v měs tečku White River.
5. den: Po snídani odjezd do Krugerova 
NP, celodenní projíždka landroverem, časté 
zastávky na fotografování zvěře. Během 
po ledne zastávka v  některém turistickém 
středisku, možnost občerstvení i  nákupu 
su venýrů. Od poledne projížďka jižní částí 
parku, večeře a nocleh v tomtéž ubytovacím 
zařízení v blízkosti národního parku. 
6. den: Po snídani odjezd do Nelspruitu, 
zastávka – možnost nákupu potravin nebo 
občerstvení, přejezd do teplé nížinné ob-
lasti Kwa Zulu Natal, do Hluhluwe Umfo-
lozi Park, tam večeře a  ubytování v  Bush-
land Game Lodge, po večeři pose zení 
u  ohně v  přírodním prostředí. Ubytovací 
objekty jsou přímo v přírodní rezervaci, kde 
je možno prakticky z pokoje pozorovat pa-
soucí se antilopy, zebry, pštrosy ad.
7. den: Ráno za tmy budíček, odjezd na 
ranní safari do východu slunce – pozorování 
zvěře u  napajedel. Tato přírodní rezervace 
drží svě tový rekord ve výskytu nosorožců, 
mimoto jde o  nádhernou krajinu, rozděle-
nou řekou Umfolozi a  bohatou na rozma-
nitou zvěř, mezi něž patří i tzv. velká pětka: 
lev, levhart, slon, nosorožec, buvol. Po 
snídani v rezervaci odjezd do černošské ves-
nice Zulu Nyala, sez ná mení se s tradičními 
domorodými řemesly, shlédnutí tradičních 
zuluských tanců. Poté možnost nakoupení 
zásob v  místním Megasupermarketu. Po 
krát kém poledním odpočinku u bazénu v 15 
hodin výjezd na večerní safari s  pozorová-
ním západu slunce v  buši, večeře a  nocleh 
v Bushland Game Lodge.
8. den: Po snídani odjezd do přírodní re zer-
vace v Santa Lucia, plavba lodí k ústí řeky, 
kde je možno pozorovat hrochy a  vodní 
ptáky, mj. vodní orly a volavky. Poté odjezd 
do Durbanu, kde volno na pobřežní prome-
nádě s možností koupání a nákupu občers-
tvení a afrických kuriozit, projíždka městem 
s pro hlíd kou nejvýznamnějších bu dov, jako 
je radnice, pobřežní linie Zlatá Míle s mra-
kodrapy ve stylu art deco, tyčí cí mi se nad 
po břežím, údajně nej živějším v  zemi. Noc-
leh v hotelu. 
9. den: Po snídani transfer na letiště, pře let 
do Kaps kého Města, dle počasí fakulta tivně 
výlet lanovkou na Sto  lovou horu, nebo 
volno ve městě – Greenmarket, odpo ledne 
plavba člunem k  Tulenímu ostrovu, kde 
je možno po  zo rovat stovky těchto zvířat, 
hrajících si ve studených vo dách Atlantiku. 

1. den: Odjezd autobusem Čebusu na le-
tiště, odlet do JAR s  přestupem v  některé 
ev ropské metropoli.
2. den: Přílet do Johannesburgu, setkání 
s místním prů vod cem, odjezd na prohlídku 
města: čtvrť Soweto, kde žijí dva miliony 
lidí v  nádherných vilách i  vlastnoručně po-
sta vených chatrčích, projížďka centrem 
Johannesburgu, jehož geome trické uspo řá-
dání ulic s  mrakodrapy připomíná Manhat-
tan. V  Diagonální ulici je budova Národní 
banky ve formě dia mantu s  58 ploškami. 
Návštěva Golden Reef City s  možností za-
koupení oběda v četných snack barech nebo 
res tauracích, prohlídka skanzenu a zlatoko-
peckých atrakcí, večeře a  nocleh v  hotelu 
v Johannesburgu.
3. den: Po snídani v  hotelu odjezd k  pro-
hlídce hlavního města JAR – Pretorie. Par-
lament, Památník vortrekrů (pionýrů, 
zakladatelů Búrské republiky). Volno v sho-
pping centru k možnosti oběda, přejezd do 
provincie Mpumalanga, jízda cestou Pano-
rama Route, večeře a  nocleh v  městečku 
Graskop, které je východiskem k prohlídce 
Dra kensbergu – Dračích hor.
4. den: Po snídani prohlídka Pilgrim’s Rest, 
kam roku 1873 při  lákala zlatá horečka davy 
prospektorů. Celé městečko je dnes živou-
cím muzeem. Poslední rýžování zlata tu 
proběhlo roku 1972, nyní tu mají možnost 
vyzkoušet si jej turisté. Poté pře jezd do 
Dračích hor, které nabízejí přírodní scené-
rie patřící k nej krásnějším v jižní Africe. Na-
hlédneme do kaňonu řeky Blyde, který je 
svou délkou 26 km a hloubkou 800 m třetím 
největším na světě. Jeho hlavní kuriozitou 
jsou vy hlídková m ísta, která navštívíme: 

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Krásy Jižní Afriky | Johannesburg • Pretoria • Kruger NP 
Dračí hory • Durban • Kapské město • Mys dobré naděje

Návštěva Balvanité pláže, pro zájemce 
mož nost za poplatek výjezd na horu Signal 
k  pozorování západu slunce nad oceánem 
(průvodce objednává hromadné taxi pro 
8 osob, platí se na místě hotově). Z plošiny 
nahoře jsou úchvatn é po hledy na rozzářené 
Kapské město a na Atlantik ozářený zapada-
jícím sluncem. Volno na Victoria & Alfred 
Waterfront k zakoupení večeře v mno hých 
stáncích, restauracích a snack-barech těchto 
bývalých přístavních budov, adaptovaných 
na turis tické zábavní stře disko. Nocleh v ho-
telu v Kapském městě. 

10. den: Po snídani v  hotelu odjezd na 
Mys dobré naděje, návštěva brusírny po-
lodrahokamů, odpoledne návštěva bo ta-
nické zahrady Kir stenbosch, která se na -
chází na úpatí Stolové hory a je po va žována 
od borníky za jednu z nej bo hatších na světě 
(na 6000 rostlinných druhů, mnohé z  nich  
unikátní). Procházka středem města s  bu-
dovami Parlamentu, Domu otroků, Ga  -
lerií, Jihoafrického muzea ve Vládních za-
hradách, volno v centru na večeři či rychlé 
ob čerstvení, nocleh v  hotelu. Možnost při-
objednání večeře v otáčivé panorama tické 
restauraci v 19. poschodí hotelu Ritz.
11. den: Po snídani odjezd na severozápad 
od Kapského Města k  návštěvě národního 
parku West Coast, odpoledne návrat do 
Kapského Města, volno na Waterfrontu, fa-
kul tativně výlet na Robben Island, kde byl 
vězněn Nelson Mandela. Nocleh.
12. den: Po snídani uvolnění pokojů, výlet 
do ně které z vinných farem a sklepů v okolí 
Kapského Města, ochutnávka vína spojená 
s  možností ná  kupu kvalitních jihoafric kých 
vín. Odpo ledne transfer na le tiště, navečer 
odlet do Evropy.
13. den: Přílet do Evropy, odvoz autokarem 
do Brna.

Dračí hory

Kaňon řeky Blyde 

Stolová hora
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Termín | 4.–14. listopadu | Cena | 65 980 Kč

Kapské město, Port Elizabeth, Addo Elephant park a Zahradní cesta

1. den: Transfer z  Brna autobusem na leti-
ště ve Ví dni nebo v Praze, odpoledne odlet 
s přestupem v Evropě do Johannesburgu.
2. den: V  časných odpoledních hodinách 
přílet do Port Eli zabeth, prohlídka města 
s krásnými písčitými plážemi a ko loniální ar-
chitekturou z 19. století. Ubytování v hotelu, 
od poledne koupání a odpočinek na pláži. 
3. den: Po snídani odjezd do Grahams-
townu, půvabného univerzitního města. 
Odpoledne návštěva NP Addo Ele p hant, 
pozorování stovek slonů, ale také buvolů, 
antilop, di vokých prasat, lvů a pštrosů. Od-
poledne návrat do Port Elizabeth, relaxace 
na pláži, mož nost posezení v některém baru 
či restauraci, které lemují ná břežní prome-
nádu. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd na Zahradní 
cestu (Garden Route) –  nejkrásnější část 
pobřeží jižní Afriky. Průjezd kolem pláže 
v  Jeffrey‘s  Bay, kul tovního mís ta surfařů 
z celého světa. Zastávka u mostu Bloukrans 
Bridge, s výškou 216 m nejvyšší na jižní po-
lokouli. Vjezd do NP Tsitsikama, procházka 
džunglí k  dramatic kému ústí řeky Storms 
do Indického oceánu. Nad ústím řeky se 
projde přes zavěšený most. Další zastávka 
v  tzv.  Mon keylandu, kde žijí stovky opic 
z  celého světa. V  parku Tsi tsi kama se na-
chází také půvabné Nature’s  Valley – ústí 
řeky Groot do oceánu s  nádhernou pláží 
a  panorama tem. Možnost pikniku. Pro-
hlídka města Plettenberg Bay s  krás nými 
plážemi, ubytování v hotelu.
5. den: Po snídani pokračování Zahradní 
cesty – prohlídka městečka Knysna v  ma-
lebné zátoce, možnost projížďky lodí, za-
stávka na tržnici, možnost nákupu afrického 
umění. Zastávka na vy hlídkovém bodě Dol-
phin’s View, krátký pobyt na pláži Victoria 

Bay. Prohlídka města Mossel Bay – mož-
nost náv štěvy muzea Bar tolomea Díaze, 
nejstarší pošta v  JAR, pro cházka k  majáku 
s krásnými výhledy na oceán, posezení v ka-
várně na pláži. Večer příjezd na ubytování.
6. den: Po snídani odjezd do vnitrozemí 
do města Oudts horn, které je největším 
centrem chovu pštrosů, možnost ná vštěvy 
jedné z  farem. U  města se nachází také 
jedna z  nej na vště vovanějších atrakcí JAR – 
jeskyně Cango Caves, mož nost návštěvy. 
Poté odjezd po panoramatické silnici Route 
62 krajinou oblasti Klein Karoo směrem na 
Střelkový mys – nej již nější bod afrického 
kontinentu a  místo setkání dvou oceánů – 
Atlantického a Indického. Ubytování.
7. den: Po snídani odjezd do města Herma-
nus, v jehož zátoce se často zdržují velryby. 
Poté průjezd vinařskými ob lastmi a  ná-
vštěva vinařského městečka Stellenbosch. 
Odpoledne příjezd do Kapského města. 
Procházka v  přístavní čtvrti Victoria & Al-
fred Waterfront se spoustou barů, restau-
rací a obchodů, otevřených dlouho do noci.
8. den: Po snídani odjezd na výlet po Kap-
ském poloostrově – průjezd kolem hor-
ského masívu Dvanáct apoštolů, zastávka 
v  zátoce Hout Bay pod horou Sen tinel, 
výlet lodí k  Tulenímu ostrovu, kde žije 
početná kolonie těchto mořs kých savců. 
Průjezd panoramatickou silnicí Chapma-
n’s  Peak Drive přes Mlžné útesy na Mys 
dobré naděje (často mylně označo vaný 
jako nejjižnější bod Afriky). Odpoledne 
prohlídka Balvanité pláže s  velkou kolonií 
tučňáků, náv štěva koloni ál ního městečka 
Simon’s Town. Prohlídka bru sírny po lo dra-
hokamů a nejkrásnější pláže poloostrova ve 
městě Muizenberg. Večer návrat do hotelu 
v Kapském městě.
9. den: Celodenní pobyt v Kapském městě 
– fakultativně vý let lanovkou na Stolovou 

horu, prohlídka centra města –  Vládní za-
hrady, sídlo parlamentu, náměstí Gree-
nmarket a  při  lehlé ulice Adderley, Long 
nebo St. George’s Way. Fa kul tativně plavba 
lodí na ostrov Robben Island, na němž byl 
vězněn Nelson Mandela. Večer možnost vy-
jížďky na horu Signal k pozorování západu 
slunce nad Atlantikem. Z  plošiny na hoře 
jsou úchvatné pohledy na rozzářené Kap ské 
město a nasvícenou Stolovou horu.
10. den: Po snídani uvolnění pokojů a  od-
jezd na prohlídku botanické zahrady Kirs-
tenbosch, která je pova  žo vána za jednu 
z nejbohatších na světě, roste tu 6000 rost-
linných druhů, mnohé z nich unikátní. Poté 
pobyt v  centru města, možnost návštěvy 
ně kte rého mu zea či galerie. Odpoledne 
transfer na letiště a odlet do Evropy.
11. den: Přílet do Prahy nebo Vídně a  ná-
sledný transfer au to karem do Brna.

Cena zahrnuje | veškerou přepravu (mimo odvoz z Brna na le tiště a zpět), le tištní taxy 
12 000 Kč, 8x ubyto vání ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, v stupy do objektů a rezervací 
dle programu (kromě lanovky na Sto lo vou horu a Mon key landu), služby prů vodce, povinné 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | doprava na letiště a zpět (cena bude upřes něna dle aktuálního počtu 
zájemců) nebo společná cesta vla kem s ná vaz ností na letiště, komplexní po jištění léčebných 
výloh a po jiš tění vyššího storna, spropitné ve výši cca 30 USD.
Fakultativně | výlet lanovkou na Stolovou horu 1 100 Kč; Monkeyland 490 Kč.
Podmínkou uskutečnění zájezdu je mini málně 10 při hlášených osob.

Kapské město

Stellenbosch

Cena zahrnuje | veškerou přepravu mimo dovoz z Brna na letiště a zpět, letištní taxy 
12 000 Kč, 10x ubytování ve dvoulůžkových po kojích, 1x ochutnávku vína, 6 večeří, přelet 
Cape Town–D urban, vstupy do objektů a rezervací, safari dle programu, českého i místního 
odbor ného průvodce, povinné pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | přepravu z Brna na le tiště a zpět 900 Kč, komplexní pojištění (nutno 
zaplatit nejpozději při posledním doplatku, tedy 1 měsíc před od letem), pojištění léčebných 
výloh, úrazové, odpovědnosti za škody a zavazadel i stor no do výše 50 000 Kč, nápoje k ve-
čeřím, další ochutnávky vína, spropitné ve výši cca 40 USD nebo 30 €.
Fakultativně | vstup do NP Stolová hora a výjezd lanovkou na Stolovou horu 1 100 Kč.
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USA/K A NA DA

Cesta pokračuje malebným ka ňo nem Oak 
Creek Canyon do Sedony, stře diska hnutí 
New Age, s  okolní úchvatnou kra jinou ka-
ňonů a rudých skal, která se stala oblíbenou 
kulisou mnoha hollywoodským režisérům. 
Odpoledne příjezd do NP Grand Canyon.
6. den: Dopoledne návštěva úchvatného 
Velkého kaňonu, který vytvořila řeka Colo-
rado, zastávky na nejzajímavějších vyhlíd-
kách, možnost návštěvy kina IMAX, pro zá -
jemce je možné též zorganizovat přelet nad 
tímto úžasným přírodním výtvorem. Od  po-
ledne prohlídka další z  neuvěřitelných pří-

Termíny | 2.–8. června | 21.–27. října | Cena | 32 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 750 Kč

Cena zahrnuje | leteckou přepravu Praha/Vídeň – New York a zpět, letištní taxy cca 7 800 Kč, 
5x ubytování v New Yorku v hotelu *** ve dvoulůžkových po kojích s pří slušenstvím (dle místních 
zvyklostí manželská postel, oddělené postele za příplatek), 5x sní dani, služby českého průvodce 
po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | ostatní stravování kromě snídaní, jízdné MHD, pojištění.
Fakultativně | výlet do Washingtonu (od 2 600 Kč, dle počtu při hlá šených, minimum 12 osob, při 
nižším počtu lze výlet rea li zovat pravidelnou autobusovou linkou nebo vlakem), do pravu z Brna 
do Prahy na letiště a zpět (cena se odvíjí od počtu účastníků, informace v CK).

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do New Yorku (dle zájmu spo-
lečný transfer z  Brna), odpoledne přílet na 
letiště JFK, přesun do New Yorku a  ubyto-
vání v  hotelu, procházka po Broadwayi se 
slavnými divadly včetně Lincolnova centra 
s  Metropolitní operou. Možnost večerní 
návštěvy Empire State Building –  se svými 
381 metry se jedná o  nejvyšší budovu New 
Yorku a nabízí úžasnou podívanou z 86. pat-
ra na osvětlený Manhattan s  nejslavnějšími 
mrakodrapy.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yorku 
s  občasným přesunem metrem a  s  čes kým 
výkladem: Dolní Manhattan –  Fi nanční 
čtvrť kolem kolem ulice Wall Street – new-
yor ská burza, Federal Hall, kde George Wa-
shington složil slib prvního prezidenta země, 
kostel sv. Trojice, dále městská rad nice, Bro-
oklynský most, procházka pestrobarevný-
mi čtvr těmi Chinatown, Little Italy a  Soho 
a bohémská čtvrť Green wich Village. 
3. den: Střední Manhattan nabízí spoustu 
zajímavostí mezi ulicemi Broadway a Pátou 

avenue a  ko lem náměstí U nion Square, 
Madison Square, Herald Square a  Times 
Square –  hala Madison Square Garden, 
Newyorská k nihovna, Macy’s  – nej větší 
ob chodní dům na světě z  roku 1902, Roc-
ke fellerovo centrum, staré nádraží Grand 
Central, katedrála sv. Pat rika nebo slavné 
MOMA, Muzeum mo der ního umění, a nej-
krásnější newyorský mrakodrap ve stylu art 
deco Chrysler Building. Dle dohody večeře 
v  Čínské čtvrti nebo v  Malé Itálii, návrat do 
hotelu metrem, nocleh.
4. den: Volný den – možnost společné dů-
kladnější prohlídky další části města nebo 
výlet k  Soše svobody, dle do   mluvy návště-
va některého z mu zeí v lu xusní čtvrti Upper 
East Side podél Central Parku – Metropo-
litní mu zeum se sbír kami světového umění 
od starého Egypta přes antiku, Guggenhei-
movo mu zeum nebo In  trepid s  muzeem 
Air &  Space (letectví a  vesmíru). Dle záj mu 
mož  nost dal ších atrakcí – let vrtulníkem nad 
Man hat tanem, p lavba po řece Hudson (prů-
vodce doprovází sku pinu s  nej více zájemci). 
Večer možnost společné návštěvy některého 

1. den: Dopoledne odlet z Prahy nebo Vídně 
(bude upřesněno) do Los Angeles s  přestu-
pem v Evropě. V od poledních hodinách pří-
let do Los Angeles. Transfer do hotelu, uby-
tování a nocleh.
2. den: Prohlídka nejzajímavějších atrakcí 
LA: Hollywood, Čínské divadlo na Holly-
wood Boulevard s  otisky nohou a  ru kou 
slavných osobností, Down town, radnice ve 
stylu art deco, Be verly Hills, Farmer’s  Mar-
ket, Rodeo Drive s výkladními skříněmi bu-
tiků nejznámějších světových značek, Sunset 
Boulevard. Od poledne návštěva slavných 
fil mo vých studií Universal se světoznámými 
atrak cemi. Nocleh v Los Angeles.
3. den: Odjezd do San Diega, cestou za-
stávka v  městečku Carlsbad, kterému se 
říká Malé Holandsko pro jeho větrný mlýn 
a roz sáhlá pestrobarevná květinová pole. Po 

Termín | 12.–25. října | Cena | 69 950 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 11 890 Kč

New York | s možností výletu do Washingtonu

známého muzikálu na Broadwayi. Nocleh.
5. den: Další volný den nebo možnost ce-
lo  denního vý letu minibusem nebo vlakem 
(dle počtu účastníků) do Wa shing tonu, 
s  okru žní prohlídkou: Capitol – sídlo Kon-
gresu, nákupní centrum Union Sta tion, 
Bílý dům, bu dova FBI, Fordovo di vadlo, Ná -
mořní památník, muzejní park Mall s mnoha 
muzei jako Air &  Space – největší mu zeum 
letec tví a  kos mo nau tiky na světě, National 
Gallery of Art, Smith sonian Insti tute aj. 
Památníky prezidentů Wa shing tona, Jef-
fersona, Lin colna ad. Návrat do ho telu mezi 
22. a 23. hodinou, nocleh.
6. den: Po snídani uvolnění pokojů, uložení 
zavazadel do spo lečné místnosti v  hotelu, 
volno nebo společná vycházka s prů vod cem, 
v  odpoledních hodinách přesun na letiště, 
odlet do Prahy/Vídně.
7. den: Přílet v ranních hodinách.

Manhattan

příjezdu do San Diega, druhého největšího 
města Ka li fornie, prohlídka města: přístav, 
Down town, Balboa Park, Bazar del Mundo, 
fakulta tivně možnost návštěvy jedinečného 
ocea nária Sea World s  tučňáky, žraloky 
a show s cvičenými delfíny a kosatkami. Noc-
leh v San Diegu.
4. den: Přejezd z Kalifornie do Arizony, cesta 
vede pouštní krajinou plnou obrovských 
kaktusů, za stávky na fotografování. Příjezd 
do Phoenixu, hlav ního města Arizony, uby-
tování v hotelu a in di viduální volno. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd na sever, za stávka 
v  národním pa mátníku Montezuma Castle 
(Montezumův hrad), zasazeném na krásném 
idylickém místě přímo nad říč kou Beaver 
Creek, kde se nacházejí jedny z nej lépe do-
chovaných obydlí kultury kmene Sinaguů, 
nejstarší dochované části jsou z  15. století. 

Západní pobřeží a národní parky USA
Los Angeles • Grand Canyon • Údolí smrti • Yosemite 

El Capitan
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Cena zahrnuje | letenku Praha–LA–Praha, letištní taxy cca 10 300 Kč, 12x ubytování v ho te-
lech *** ve dvou lůž ko vých pokojích s vlastním příslušenstvím včetně povinného příplatku za 
nošení zavazadel, 2x snídani, dopravu luxusním autokarem, vstupné do všech národních parků 
dle pro g ramu, vstupné do Montezumova hradu, v stupné do Universal Studios, služby místních 
průvodců, služby českého průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | stravování, případné další vstupy, pojištění (lze sjednat v CK Čebus), dopra-
vu na letiště a zpět, spropitné pro místní průvodce a řidiče autokaru.
Fakultativně | 10x americká snídaně v hote lech 3 600 Kč, doprava autokarem na letiště a zpět 
(cena dle počtu zájemců).

Cena zahrnuje | leteckou přepravu Praha/Vídeň – New York – Toronto a zpět, letištní taxy cca 
7 800 Kč, 3x ubytování v New Yorku v hotelu *** ve 1/2 pokojích s příslušenstvím (dle místních 
zvyklostí manželská postel, oddělené postele za příplatek), 2x ubytování v Torontu, výlet k Nia-
garským vodopádům, služby českého průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | stravování, cestovné v MHD, komplexní pojištění včetně storna zájezdu.

rod ních scenérií – NP Bryce Canyon, který 
se táhne v délce třiceti kilometrů a za hrnuje 
celou plejádu roztodivných struk tu ro va ných 
kamenných útvarů. Ubytování v NP. Nocleh.
7. den: Přejezd do národního parku Zion, 
který díky vysokým skalním stěnám, borovi-
co vým hájům a vodním kaskádám patří k nej-
půvabnějším místům státu Utah. Od poledne 
příjezd do Las Vegas – města nikdy nekončící 
zábavy, pro hlídka města, ubytování v hotelu. 
Večer je možné strávit pro hlídkou zdejších 
kasín a  atrakcí, které jsou postaveny v  růz-
ných stylech, jako například Césarův palác, 
Luxor, Disneyland... Nocleh.
8. den: Odjezd do NP Death Valley – Údolí 
smrti, který se naprosto vymyká lidskému 
měřítku. Je to nejteplejší a nejníže položené 
místo na západní polokouli (86 metrů pod 
hladinou moře), je takřka prosté stínu a  už 
vůbec tu není voda. Průměrná teplota v Údolí 
smrti činí po celé léto 45°C a  teplota zem-
ského povrchu může dosáhnout té měř bodu 
varu. Zdejší krajina je plná fantaskních útvarů 
z naplavenin starých mi lióny let tvarovaných 
erozí. Ubytování a nocleh v měs tečku Fresno, 
které je dobrým vý cho zím bo dem do Yose-
mitského národního parku.
9. den: Prohlídka velkolepého NP Yosemite, 
ležícího v  pohoří Sierra Nevada: návštěva 

Ledového údolí (Ice Valley) s  jeho četnými 
vodopády, horami vysokými až 4000 metrů, 
výhled na obří žulovou horu El Capitan, z je-
jíhož plochého vršku padá do údolí téměř půl 
kilometru dlouhý vodopád. Noc leh v NP.
10. den: Odjezd do San Francisca, vjezd po 
impozantním mostě Bay Bridge s  nádher-
ným výhledem na srdce města – Downtown 
s mrakodrapy. Ubytování a volno.
11. den: Prohlídka města – světoznámý most 
Golden Gate, vyhlídka z Twin Peaks, vojen-
ský hřbitov Presi dio, zá bavní oblast Cannery 
a Pier 39 s vý hle dem na s pousty tuleňů, žijí-
cích v zá toce. Fa kul ta tivně pro jížďka lodí přes 
Zlatou zátoku kolem vě zení Alcatraz. Dále 
Lombard Street – nejkli ka tější ulice na světě, 
možnost pro jížďky histo ric kou tram vají Ca-
ble Car, ta že nou lanem a pře ko ná vající velké 
stou pání. Nocleh ve stejném hotelu.

12. den: Odjezd ze San Francisca, cesta pa-
noramatickou po břežní silnicí kolem Pacifiku 
přes poloostrov Monterey se za stávkami na 
fotografování. Příjezd do oblíbeného plá žo-
vého letoviska Pismo Beach.
13. den: Po snídani volno na relaxaci, od po-
ledne transfer zpět do Los Angeles. Ve večer-
ních hodinách odlet do Evropy.
14. den: Večer přílet do Prahy.

vovat plavbu lodí do bezprostřední blízkosti 
vodopádů nebo prozkoumat tunel za vodo-
pády, postavený spolu s vodní elektrárnou. 
Volno na občerstvení, oběd, nákup suvený-
rů atd. Odpoledne cestou zpět do Toronta 
zastánka v malebném městečku Niagara on 
the Lake na břehu jezera Ontario. Večer po 
návratu do Toronta procházka městem.
6. den: Prohlídka Toronta – nejlidnatější-
ho a  nej kosmopolitnějšího města Kanady, 
(3 miliony lidí, celá aglomerace téměř 9 mili-
onů obyvatel). Možnost vyjet na známou CN 
Tower (553 m) – symbol města a donedávna 
nejvyšší samostatně stojící stavba světa. Fi-
nanční čtvrť, historické části města, nábřeží 
jezera Ontario a další. Odpoledne přesun na 
letiště a odlet do Evropy.
7. den: Přílet do Prahy nebo Vídně. 

Termíny | 2.–8. června | 21.–27. října | Cena | 42 890 Kč

New York, Toronto a Niagarské vodopády

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do New Yorku, přílet na letiště 
JFK v  odpoledních hodinách, přesun z  le-
tiště do New Yorku a  ubytování v  hotelu, 
možnost večerní návštěvy Empire State 
Building – se svými 381 metry se jedná 
o nejvyšší budovu New Yorku a nabízí úžas-
nou podívanou z  86. patra na osvětlený 
Manhattan s nejslavnějšími světovými mra-
kodrapy. Nocleh.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yor-
ku s přesuny metrem a s českým výkladem: 
Dolní Manhattan – Finanční čtvrť kolem 
kolem ulice Wall Street – newyorská bur-
za, Federal Hall, kde George Washington 
složil slib prvního prezidenta země, kostel 
sv. Trojice, radnice, Brooklynský most, 
procházka čtvrtěmi Chinatown, Little Italy. 
Střední Manhattan nabízí spoustu zají-
mavostí mezi ulicemi Broadway a  Pátou 
avenue a kolem náměstí Madison Square, 
Herald Square a Times Square – hala Ma-
dison Square Garden, Newyorská knihov-
na, Macy’s  – největší obchodní dům na 
světě, Rockefellerovo centrum, staré ná-
draží Grand Central, katedrála sv. Patrika 
nebo slavná MoMA – Muzeum moderního 
umění a nejkrásnější mrakodrap ve stylu art 
deco – Chrysler Building. Individuální vol-
no, návrat do hotelu metrem, nocleh.

3. den: Volný den – možnost společné dů-
kladnější prohlídky některé části města, pří-
padně výlet k  Soše svobody, návštěva ně-
kterého z muzeí v luxusní čtvrti Upper East 
Side podél Central Parku – Metropolitní 
muzeum se sbírkami světového umění, Gu-
ggenheimovo muzeum nebo MoMA. Mož-
nost dalších atrakcí – let vrtulníkem nad 
Manhattanem, plavba lodí po řece Hudson 
(průvodce doprovází skupinu s  nejvíce zá-
jemci). Večer možnost návštěvy muzikálu 
na Broadwayi. Nocleh.
4. den: Individuální volno v New Yorku. Od-
poledne přesun na letiště a odlet do kanad-
ského Toronta. Transfer z  letiště do města. 
Ubytování a nocleh.
5. den: Celodenní výlet ke slavným Niagar-
ským vodopádům. Cesta z Toronta směrem 
na východ podél jezera Ontario. Příjezd do 
kanadského městečka Niagara Falls, které 
skýtá spoustu atrakcí souvisejících přímo 
s vodopády, tvořícími hranici mezi USA a Ka-
nadou. Někomu postačí procházka podél 
řeky s vyhlídkovými plošinami, lze též absol-

Bryce Canyon
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1. den: Odlet z Prahy, přílet do Vancouveru. 
Přivítání se s  průvodcem/řidičem ve třetím 
největším městě Kanady. Poté odjezd na 
ubytování do hotelu ve Vancouveru.
2. den: Vancouver – město je na jedné stra-
ně lemováno Tichým oceánem, na druhé 
horami. Celodenní prohlídka města Olympij-
ských her 2010: Stanley park s plážemi, lesy 
a stezkami po pobřeží oceánu, ulice Robson 
a barevná čínská čtvrť, historický Gastown, 
možnost ochutnat místní speciality, poté pa-
noramatický rozhled z Harbour Building. 
3. den: Cesta směrem na východ do slun-
cem zalitého údolí Okanagan, domova vinic 
a ovocných sadů. Kelowna se nachází na po-
břeží jezera Okanagan, ke kterému se váže 
legenda o  jezerní příšeře Ogopogo, pochá-
zející od původních domorodých obyvatel. 
Uby tování v Kelowně.
4. den: Odjezd z  Okanaganu do Skalistých 
hor, průjezd horami až do soutěsky Rogers 
Pass, nejvyššího bodu vnitřní Trans kanadské 
dálnice, vedoucí napříč Kanadou. Silnice 
prochází přes několik úzkých roklí, soutěsek 
a kaňonů, před tím než nás dovede do Sou-
těsky Kopajícího koně (Kicking Horse Pass) 
v národním parku Yoho. Cestou pozorování 
divoké zvěře podél silnice i  na svazích hor. 
Příjezd a ubytování v Banff.
5. den: Odpočinkový den věnovaný obje-
vování národního parku Banff, který byl 
vyhlášen jako první v Kanadě už v roce 1885 
za účelem ochrany horkých pramenů přímo 
nad městem. Prohlídka kaňonů, vodopádů, 
soutěsek a malebného jezera Louse na úpatí 
ledovcové oblasti Victoria s nádhernými vy-
cházkovými trasami. Odpoledne návrat do 
Banffu, možnost prohlídky horkých pramenů 
a  projížďky na tzv. sírové horské gondole, 
nebo procházky po stezce podél řeky Bow.
6. den: Další ze zlatých hřebů zájezdu: prů-

jezd slavnou ledovcovou oblastí Icefield Par-
kway. Podél cesty sněhem pokryté vrcholky 
hor a ledovce Columbia Icefield – to je Kana-
da vašich snů! Cestou budeme mít příležitost 
se projet po ohromujícím ledovci Athabasca 
na speciálním sněhovém vozidle pro prů-
zkum ledovců Sno-Coach. Zastávka v  pře-
krásném kaňonu Maligne s  působivým vo-
dopádem. Poté cílová stanice, město Jasper, 
nacházející se přímo v srdci stejnojmenného 
národního parku. Ubytování, nocleh.
7. den: Cestou z  Jasperu do Prince George 
budeme obdivovat krásy jezera Moose 
a hory Robson – nejvyššího vrcholu kanad-
ských Skalistých hor (3 950  m). Příjezd do 
Prince George, největšího města rozlehlé 
a  řídce osídlené oblasti severní Britské Ko-
lumbie. Ubytování, nocleh.
8. den: Pokračování na západ po Yellow-
head Highway rozlehlou oblastí řek a jezer. 
Příjezd do malého venkovského městečka 
Smithers. Strmé horské hřbety obklopující 
městečko získaly přezdívku Little Switzer-
land (Malé Švýcarsko). Ubytování, nocleh.
9. den: Odjezd ze Smithers, zastávka u vodo-
pádů Moricetown Falls, u  kterých původní 
obyvatelé Kanady lovili lososy. Nav štívíme 
také indiánskou vesnici Ksan s  totemy 
a dlouhými domy, poté malebná cesta k řece 
Skeena. Oblast je proslulou sportovním ry-
bolovem obrovských královských lososů, 
zvaných chinooks. Odpoledne příjezd do 
přístavu Prince Rupert, nástup na obrovský 
trajekt, kterým absolvujeme naši další cestu. 
Ubytování v kabině, nocleh.
10. den: Plavba úzkými průlivy a fjordy ob-
lasti Inside Passage, výhledy na unikátní 
pobřežní krajinu severní Britské Kolumbie 
a  Aljašky, která je domovem dvou druhů 
medvědů – grizzlyho a  baribala. Ostrovní 
oblast Queen Charlotte obývá také zcela 
bílý poddruh medvěda baribala, zvaný duch 
medvěda. Ten je uctívaný původními obyva-
teli a  jeho spatření je považováno za přízeň 
osudu. Nad fjordy lze zahlédnout i  orla bě-
lohlavého, národní symbol Spojených států 
amerických. Nocleh na trajektu.
11. den: Plavba dál na sever, po cestě ledovce 
a malebné ostrovy. S trochou štěstí můžeme 
vidět mořské vydry a lvouny nebo dokonce 
velryby. Přistání v  Juneau, hlavním městě 
Aljašky, krátká prohlídka města, poté nalode-
ní zpět a  pokračování po nejsevernější části 
Inside Passage do města Skagway. Definitiv-
ní vylodění, poslední část úseku už po silnici 
Klondike Highway do města Whitehorse, 
hlavního města kanadského Yukonu. White-
horse bylo důležitým zásobovacím centrem 
bě hem zlaté horečky na Klondiku v  roce 
1898. Večer návštěva historického kolesové-
ho parníku SS Klondike, který převážel přes 

řeku Yukon až do 50. let minulého století.  
Ubytování v hotelu ve Whitehorse, nocleh.
12. den: Na cestě do Dawson City jízda po-
dél koryta řeky Yukon, která je se svými 3 200 
kilometry jednou z  nejdelších řek v  Severní 
Americe. Dawson City, ležící při ústí řeky 
Klondike do řeky Yukon, nabízí mnoho histo-
rických pamětihodností. Návštěva kankáno-
vého vystoupení v  kasinu Diamond Tooth. 
Ubytování v Dawson City.
13. den: Těžba zlata je v  tomto městě stále 
živá, proto i  vy budete mít příležitost zkusit 
své štěstí a narýžovat si zlato. Na programu je 
legendární potok Bonanza Creek s primitiv-
ním obydlím slavného spisovatele Jacka Lon-
dona a návštěva muzea zlatokopů. Procház-
ka po městě s mnoha původními budovami. 
Možností je také návštěva The Palace Grand 
Theatre, nabízejícího hudební představení 
ve stylu přelomu 19. a 20. století. Ubytování 
v Dawson City, nocleh.
14. den: Odjezd z  oblasti Klondiku až na 
tzv. Top of the World Highway, jednu z ne-
krásnějších vysoko položených cest v Severní 
Americe. Překročení nejvyššího hranič ního 
bodu mezi Kanadou a  USA v  oblasti Lit tle 
Gold Creek. Cestou možnost krátkých vychá-
zek podél trasy. Ubytování ve městě Tok.
15. den: Pokračování cestou na sever kolem 
nesčetných jezer a  řek. Uvidíme Transaljaš-
ský ropovod a  překročíme řeku Tanana, 
vinoucí se podél dálnice. Projedeme zná-
mým městem Fairbanks pouhých 320 km 
od Polárního kruhu, poté po dálnici George 
Parks Highway přes Delta Junction, kde 
navštívíme turistické centrum, a  odpoledne 
se zastavíme v  Nenaně na prohlídku Aljaš-
ského železničního muzea. Navečer příjezd 
na ubytování v motelu v Healy v blízkosti ná-
rodního parku Denali, nocleh.
16. den: Další z vrcholů zájezdu – návštěva 
NP Denali. Výjezd mikrobusem, poskytnu-
tým správou NP, do hloubi jednoho z nejma-
lebnějších koutů přírody v  Severní Americe. 
Za příznivého počasí výhled na majestátní 
horu McKinley, nejvyšší v USA (6 193 m). Mů-
žeme obdivovat jezero Wonder, v jehož okolí 
žije obrovské množství divoké zvířeny: s tro-
chou štěstí můžeme vidět vlky, divoké ovce, 
severoamerického losa a  soba. Ubytování 
v ob lasti národního parku.
17. den: Návrat na jih do Anchorage dech-
beroucí krajinou s  novými a  novými pano-
ramatickými výhledy na vzdálené ledovce 
a  bobří hráze v  blízké řece. Odpoledne si 
v  Anchorage prohlédneme jezera Hood 

Termín | 17. srpna –15. září | Cena | 139 980 Kč

Z Vancouveru až do Anchorage
Kanada a Aljaška s třídenní plavbou lodí
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Termín | 12.–24. listopadu 
Cena | 92 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 890 Kč

ptáků. Nocleh ve stej ném hotelu v Ushuai.
7.  den: Po snídani volné dopoledne ve 
městě, odlet ve 13.15 do Calafate, přílet 
ve 14.40, transfer do hotelu, odpoledne 
v olno ve středu města, fakultativně mož-
nost návštěvy Muzea ledovců, večeře, 
nocleh. Calafate leží na břehu největšího 
argentinského jezera Lago Argentino a  je 
výchozím bodem pro výlety do národního 
parku Los Glaciares (UNESCO) kde se na-
chází přes 350 ledovců. 
8. den: Snídaně, výlet k 80 kilometrů vzdá-
lenému ledovci Perito Moreno, který vé-
vodí celému národnímu parku. Procházka 
po nově vybudovaných výhledových dře-
věných stez kách ve svahu proti ledovci, 
pozdě odpoledne návrat do Calafate, volno 
ve středu města, večeře a  nocleh ve stej-
ném hotelu. 
9. den: Snídaně v  hotelu, volno, fa kul ta-
tivně celodenní výlet lodí po jezeře Argen-
tino mezi plovoucími krami a  s  výhledem 
na kolmé stěny obrovských ledovců Upp-
sala, Onelli a Spegazzini. Večeře a noc leh.
10. den: Po snídani transfer na letiště, od-
let do Buenos Aires, přílet pozdě odpole-
dne, uby tování v hotelu, večer fa kultativně 
taneční před stavení Argantinské tango, 
spojené s  ve čeří a  jiskrným argentinským 
vínem, nocleh. 
11. den: Po snídani procházka nákupní 
zónou, v  po ledne vyklizení pokojů, umís-
tění kufrů v  de pozitu hotelu, volno nebo 
fa kul tativně výlet do delty řeky Paraná, 

ostrov Valdés (UNESCO) – ráj na pozoro-
vání mořských živočichů, jako jsou velryby, 
tuleni, tučňáci a  tisíce ptáků. Návštěva 
turistic kého stře diska, dle po vě tr nostních 
podmínek výlet lodí na pozorování velryb 
v  Puerto Pirámides. Odpoledne přejezd 
do místa výskytu vel kého množství ob-
rovských tuleňovitých ry poušů sloních, 
procházka po rezervaci, večeře a  nocleh 
v Puerto Madryn. 
4. den: Výlet specifickou a  úchvatnou 
patagonskou krajinou do 125 km jižně 
vzdáleného Punta Tombo, kde návštívíme 
největší kolonii milionů tučňáků mage-
llanských, kteří zde v  listopadu hnízdí 
a  vyvádějí mladé, oběd v  balíčku, pozdě 
odpoledne prohlídka města Trelew, návrat 
do hotelu v  Puerto Madryn na břehu zá-
toky, večeře, nocleh. 
5. den: Ráno transfer na letiště do Trelew, 
přelet do Ushuaia, prohlídka nejjižněji po-
loženého města na světě – staré centrum 
města, návštěva muzea Na konci světa. 
Vy jedeme panoramatic kou cestou na pře-
krásnou výhlídku na ledovec Martial, od-
tud zpět do města – možnost večeře, noc-
leh v hotelu.
6. den: Celodenní výlet do národního parku 
Tierra del Fuego (Ohňová země), založe-
ného v  roce 1960. Dopoledne projíždka 
s  fantastickými výhledy na jezera a  horské 
štíty až k  zátoce Lapatia. V  poledne volno 
ke koupi občerstvení nebo oběda v  centru 
města. Odpoledne plavba lodí po průlivu 
Beagle, pozorování tuleňů, Ptačí ostrovy, 
maják Eclaireus a  množství mořských 

1. den: Odlet z Prahy s přestupem v Evropě 
do Buenos Aires. 
2. den: Ráno přílet do Buenos Aires, od-
jezd do hotelu, snídaně, odpočinek, od-
poledne okruh argentinskou metropolí 
s  prohlídkou hřbi tova Recoleta a  hrobu 
Evity Pe ró nové, prohlídka katedrály na 
Plaza del Mayo s  růžovým vládním palá-
cem, budovou bývalých vícekrálů Cabildo, 
čtvrtě La Boca a  Puerto Madero, večeře, 
nocleh v hotelu ve středu města.
3. den: Ráno transfer na letiště, odlet do 
Patagonie do města Trelew, založeného 
velšskými přistěhovalci. Odjezd na polo-

ARGENTINA
Velký okruh s Ohňovou zemí
Buenos Aires • Trelew • Ushuaia • Los Glaciares • Calafate

Cena zahrnuje | letenku Praha–Vancouver–Anchorage–Praha, dopravu luxusním klimatizova-
ným autokarem střední velikosti, služby místního řidiče/průvodce, služby průvodkyně CK Čebus 
(doprovází skupinu po celou dobu už z ČR), ubytování dle programu ve dvoulůžkových pokojích 
v hotelech střední kategorie, třídenní trajekt a 2 noci ve dvoulůžkové kabině na trajektu, vstupy 
do národních parků, další vstupy dle programu, transfery z/na letiště, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | jídlo a nápoje, případné fakultativní výlety, spropitné.
Poznámka | díky povaze a organizační náročnosti zájezdu jsou na místě možné úpravy itineráře, 
provedené přímo místním průvodcem; pro cesty do USA je nutné mít pas s biometrickými údaji 
a vyřídit si před cestou tzv. povolení ESTA, které stojí 14 USD a s jeho vyřízením Vám pomůže CK.

a  Spenard, na kterých v  létě přistává až 
800 hydroplánů. V  blízkosti je také Letecké 
muzeum s  několika legendárními letadly. 
V  centru Anchorage je k  vidění Umělecké 
muzeum, Muzeum historie a  umění a  ty-
pická americká obchodní centra. Možnost 
návštěvy barů nebo mikropivovarů, které 
nabízejí různé druhy podomácku vařených 

piv. Pro milovníky nočního života možnost 
večeře v  tradiční restauraci Gwennie‘s, kde 
nabízejí nejen největší a  nejlepší steaky na 
zlatokopecký způsob, ale lze tam také obdi-
vovat historii Anchorage. Ubytování, nocleh.
18. den: Pobyt v  Anchorage, případně po 
domluvě s průvodcem fakultativní celodenní 
výlet lodí až pod padající ledovec. V podve-

čer návrat do Anchorage na ubytování.
19. den: Ukončení pobytu na Aljašce. Podle 
času odletu našeho letadla buď další společ-
ná prohlídka města a zajímavostí, nebo volný 
program. Poté odjezd skupiny na letiště v An-
chorage k odletu zpět domů.
20. den: Návrat do Prahy, možnost transferu 
z letiště do Brna.
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Cena zahrnuje | veškeré, i domácí přelety, letištní taxu 9 000 Kč, přepravu po Argentině, uby-
tování v hotelech ***/****, místního odborného průvodce, vstupy do objektů a NP v programu 
(mimo fakultativní), stravu dle programu: snídaně u všech noclehů mimo časného ranního 
odletu z Buenos Aires a Madridu, 7 večeří, 1 oběd v balíčku, českého průvodce, p ojiš tění CK.
Cena nezahrnuje | fakultativní výlety, odle tovou taxu z Argentiny cca 20 USD, nápoje k hlavním 
jídlům, spropitné (cca 30–50 USD), pojištění léčebných výloh a případného storna, společnou 
dopravu Brno–Praha a zpět. Fakultativně | pozorování velryb na poloostrově Valdés 1 280 Kč; 
celodenní lodní výlet do Los Glaciares z Calafate 2 800 Kč; pětihodinový výlet do Delty Paraná 
z Buenos Aires 980 Kč; večeře s argentinským tangem 1 380 Kč. 

Termíny | 8.–16. října | Cena | 62 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

BR AZÍLIE
Rio de Janeiro a vodopády Iguaçu

1. den: Odjezd na letiště do Prahy, odlet do 
Rio de Janeira s  pře stupem v  některé ev-
ropské metropoli, přílet, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na první část 
okruhu: Downtown, Flamengo Park, kláš-
ter São Bento, kostel Candelaria, Di vad lo, 
katedrála São Sebastiano, sambo drom, 
vý jezd la novkou na Homoli cukru, od po-
ledne volno, nebo fakultativně dvou ho di-
nový výlet po zátoce Guanabara. Nocleh.
3. den: Po snídani druhá část okruhu: 
světoznámá pláž Copacabana, mondénní 
čtvrť Ipanema, bohatá čtvrť Leblon, hora 
Corcovado s  téměř 40 metrů vysokou so-
chou Krista Vykupitele – symbolu města, 

výjezd vláčkem na vy hlídku, poté prohlídka 
slavného fotbalového stadionu Maracaná. 
Od po ledne návštěva brusírny drahých ka-
menů a muzea a dílny firmy Stern spojená 
s  možností koupě. Nocleh v  hotelu. Mož-
nost večera Samba show a večeře ve stylu 
barbecue – ochut návka různých druhů rož-
něného masa.
4. den:  Po snídani buď volno ke koupání 
na pláži, procházkám a  nákupům v  části 
Copacabana, nebo fa kul tativní výlet do 
císařského města Petropolis, návštěva bý-
valého letního císařského pa láce a mu zea. 
Nocleh ve stejném hotelu v Riu.
5. den: Po snídani transfer na letiště, od-
let do města Foz do Iguaçu, na hranicích 
Brazílie, Argentiny a  Paraguaye, transfer 
do hotelu, odpoledne volno, koupání v ho-
telovém bazénu, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do Argen-
tiny k  prohlídce a  pro cházce po národ-
ním parku Iguassu, ke které patří i  jízda 
ekovláčkem a  vyhlídka z  plošiny nej-
impozantnějšího místa vodopádů Ďáblova 
chřtánu. Pozdě odpoledne návrat do Fozu, 
návštěva vel ko obchodu se suvenýry všeho 

druhu (hlavní nabídkou jsou vý robky z dra-
hých kamenů i  kameny samotné, prodá-
vané levně na váhu). Večer fa kul tativně 
Latinská show s  barbecue ve čeří, bufet. 
Nocleh v hotelu.
7. den: Po snídani odjezd na prohlídku 
vo dopádů z  brazilské strany, odpoledne 
mož nost buď volna, nebo safari Macuco 
(naučná stezka v džungli, jízda ekovláčkem 
a  plavba na motorových člunech přímo 
pod vodopády) nebo mož nost fakultativ-
ního výletu do Pa ra guaye za levnými ná-
kupy. Nocleh ve stej ném hotelu.
8. den: Po snídani volno k  posledním ná-
kupům, nebo koupání v  hotelovém ba-
zénu, ve 12 hodin, odjezd na letiště, odlet 
přes Rio nebo São Paulo do Evropy.
9. den: Přílet do Evropy a  k  večeru do 
Prahy, odvoz autobusem Čebusu do Brna.

Rio de Janeiro

Copacabana

Cena zahrnuje | zpáteční letenku, letištní taxy 8 000 Kč, veškerou přepravu v Bra  zílii, 7x nocleh se 
snídaní, všechny uvedené vstupy mimo fakultativních, služby průvodce českého i místního odbor-
ného, po jištění pro případ úpadku CK.
Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna do Prahy a zpět (cena bude upřes něna dle ak tuálního 
počtu zájemců) nebo společnou přepravu vlakem s návazností přepravy na letiště, jinou stravu než 
snídaně, spropitné cca 40 USD nebo 30 € na osobu, komplexní pojištění včetně léčebných výloh, 
úrazu a případného storna, kdy pojišťovna hradí 80 % účto vaného storno poplatku, maximálně však 
50 000 Kč, cena tohoto pojištění je 60 Kč/den.
Fakultativně | Výlet po Guanabara Bay 790 Kč, samba show + BBQ večeře v Riu 2 280 Kč, výlet Pet-
ropolis s obědem 1690 Kč, latinská show v Iguassu s večeří 1 250 Kč, safari Ma cuco Iguassu 1 200 Kč.

hodinová re laxační plavba a  prohlídka 
městečka El Tigre. Večer návrat pro kufry 
do hotelu (bez večeře), odjezd na letiště, 
odlet do Evropy.
12. den: Přílet do Madridu pozdě od po-
ledne, transfer do hotelu, volno (bez ve-
čeře), nocleh v blízkosti letiště.
13. den: V  ranních hodinách odlet do 
Prahy s přestupem v Evropě.
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Tortuguero

Termíny | 3.–14. prosince 2016 | 29. ledna –  10. února 2017
Cena | 78 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

Cena zahrnuje | letenku do San José a zpět, letištní taxy 10 500 Kč, veškerou dopravu busem 
nebo mikrobusem dle programu, 8 noclehů se snídaní ve ***/**** ho telích, 7x polopenzi, do-
provod místního odbor ného průvodce a tlumočícího českého průvodce (se skupinou již z Brna), 
vstupné a prohlídky dle programu, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | odletovou taxu ze San José cca 25 USD, spropitné cca 40 $ na osobu, pojištění 
léčebných výloh a příp. storna (v naší CK za 660 Kč). Lze přikoupit společnou cestu busem z Brna na 
letiště a zpět (cena bude upřes něna dle aktuálního počtu zájemců, transfer se uskuteční při min-
imálním počtu 7 osob) nebo spo lečná cesta vlakem s ná vaz nou přepravou na letiště Praha-Ruzyně.
Podmínkou uskutečnění zájezdu je mini mální počet 15 osob.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s  přestupem v  některé evrop-
ské metropoli, přílet do San José – hlavního 
města Kostariky, ležícího v nadmořské výšce 
okolo 1160 metrů nad mořem. Transfer au-
tobusem do hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Poás, k  vodou zaplněnému kráteru 
stejnojmenné činné sopky (2 708 m). Cestou 
ná vštěva kávovní kové plantáže s  ochut-
náv  kou kávy, od po ledne návštěva zahrady 

a  hotelu La Paz, oběd a  pro hlídka parku 
s vodopády a tropic kým ptactvem. Možnost 
výstupu ke kráteru jezera Botos a  pozo-
rování nízkých porostů mlžného pralesa. 
Večer návrat do stejného hotelu v San José, 
nocleh.
3. den: Časně ráno odjezd ke Karibskému 
moři do Tor tu guera – jednoho z  26 kos ta-
rických národních parků. Průjezd národním 
parkem Braulio Carrillo, po sní dani cesta 
ba ná novníkovými plantážemi k  přístavu 
Caño Blanco, odtud člunem do o sady 
Tortuguero. Po obědě pro hlídka osady 

a muzea pří rodní rezervace. Večeře a noc leh 
v lodgii v NP Tortuguero.
4. den: Časně ráno před snídaní plavba člu-
nem úzkými kanály národního parku, jehož 
jméno volně pře loženo znamená Kraj želv, 
a  jehož pláže jsou významným hnízdištěm 
mořských želv. Sledování pro bouzejícího se 
života v deštném pralese, kde žijí i papoušci, 
opice, krokodýli, le gu áni, tukani a  další 
zvířena. Oběd na lodi, odpoledne plavba do 
další části národního parku, večeře a nocleh 
v lodgii v NP Tortuguero.
5. den: Po snídani plavba lodí pobřežním 
pralesem karibského pobřeží, oběd, odjezd 
do oblasti Serapiqui. Návštěva rezervace La 
Trimbina, poté odjezd do dalšího národní-
ho parku, kde se na chází nejproslulejší kos-
tarická sopka Arénal (1 657 m), známá svými 
častými erupcemi, které přijíždějí obdivovat 
turisté z celého světa. Večeře a nocleh v NP 
Arénal, pozorování fantastického divadla, 
které skýtají ohnivé erupce vulkánu.
6. den: Po snídani prohlídka okolí sopky 
Aré nal se ztvrd lými proudy lávy a  ne da le-
kého jezera a  vodopádu La Fortuna, pře -
stávka na oběd ve stejnojmenném měs tě. 
Odpoledne návštěva horkých pra menů Eco-
termales s možností koupání, ve čeře a no-
cleh v tomtéž hotelu v NP Arénal.
7. den: Po snídani procházka tropickým 
pra lesem a po ztvrdlé lávě, výhled na jezero 
Arénal, poté výjezd autobusem do vy soko 
položené přírodní rezervace mlžného pra-
lesa Monte verde, cestou jedinečné výhledy 
na horské scenérie a na Tichý oceán, večeře 
a nocleh v hotelu v NP Monteverde.
8. den: Procházka mlžným pralesem národ-
ního parku Monteverde s boha tou faunou 
a florou, možnost obdivovat unikátní druhy 
tro pické vegetace, vyskytující se pouze 
v  těchto ze měpisných šířkách. Odpoledne 
krátká náv štěva oblasti vi sutých mostů, při 
jejichž pře chodu si lze vychutnat neopako-
vatelný vý hled na souvislý zelený baldachýn 
pra lesa. Večeře v  místní restauraci, nocleh 
v témže hotelu v NP Monteverde.
9. den: Po snídani přejezd autobusem k po-
břeží Pacifiku, zastávka u  písčitých břehů 
řeky Tarcoles k  pozorování ob rov ských 

Země živých vulkánů | Poás • Tortuguero • Arénal • Monteverde • Carara
KOSTARIK A

Arénal 

kro    kodýlů. Návštěva národního parku Ca-
rara – pralesa zná mého coby ráj ptactva, 
možnost pozo rovat vzácné druhy pestro-
barevných pa poušků. Pokračování v  cestě 
do národního parku Manuel Antonio na 
po břeží Tichého oceánu, odjezd na uby-
tování, ve čeře a noc leh.
10. den: Po snídani dopoledne prohlídka 
nejmenšího kostarického národního parku 
Manuel Antonio. V  pří moř ském deštném 
pralese lze pozorovat několik druhů opic, 
lenochody, tropické ptactvo a  exo tické 

druhy rostlin. Zastávka na koupání na bílé 
pís čité pláži (obědový balíček budeme mít 
s sebou), návrat do hotelového areálu pozdě 
odpoledne, možnost koupání v  hotelovém 
bazénu, večeře, nocleh.
11. den: Po snídani odjezd do San José, od-
let do Evropy.
12. den: Přílet do Vídně nebo Prahy, mož-
nost spo lečného transferu busem do Brna.

Tortuguero

Tarcoles

Poás
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měst, známého především svou Pyramidou 
kou zelníka, Palácem vládce, Nádvořím jep-
tišek a  nej vět ším dvor cem na míčové hry. 
Cestou zastávka na oběd, nocleh v  Uxmalu, 
večer představení „Světlo a zvuk“.
9. den: Odjezd do světoznámé archeolo-
gické lokality Chi chén Itzá s proslulou may-
skou pyramidou Castillo, jejíchž 365 schodů 
nás dovede do chrámu Kukulcan, dále dvo-
rec na míčové hry, Nád vo ří Tisíce sloupů, 
Chrám Jaguárů a  pře de vším slavná Svatá 

studna Ce note, do níž se házely lidské oběti. 
Odpoledne příjezd do Cancúnu. Ubytování 
a večeře v hotelu po blíž pláže.
10. den: Snídaně v hotelu, volný den v Can-
cúnu, nebo v některém z blízkých letovisek.
11. den: Po snídani odjezd na letiště, v  do-
poledních hodi nách odlet z  Cancúnu do 
Ciudad de Mexico, odkud ve večerních hodi-
nách pokračování do Evropy.
12. den: Přílet do Prahy nebo Vídně přes ně-
kterou z evropských metropolí.

Chichén Itzá

1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Ciudad de Me-
xico, přílet večer, transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k  celodenní pro-
hlídce největšího města na světě a  jeho 
hlavních dominant: náměstí Zócalo s kated-
rálou, palácem National (vládní bu dova s ná-
stěnnými malbami Diega Ribeiry), zbytky 
Tenochtitlánu, bývalé metropole Aztécké 
říše, palác Belles Artes, Kachlíkový dům, Xo-
chimilco – plavba člunem mezi plovoucími 
zahradami, kde žijí lidé tak, jak žili Aztékové 
před více než pěti sty lety. Během plavby 
člunem nabízí turistům prodavači na svých 

loďkách různé lidové řemeslné výrobky a za 
mírný poplatek se na několik rytmických 
písní připojí typická mexická kapela se ši-
rokými klobouky a  španělskými kytarami. 
Oběd na člunu. Odpoledne přejezd k  parku 
Chapultepec, návštěva světoznámé kolekce 
předkolumbovského období v  Antropolo-
gickém muzeu. Nocleh ve stejném hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Teotihuacanu 
– světoznámé archeologické lokality se Slu-
neční a  Mě   síční pyramidou, Cestou mrt-
vých, Pyramidou opeře ného hada. Oběd 
v  mexické restauraci, ochutnávka te quilly, 
ukázka zpracování ob sidiánu, odjezd do Pue-

bly – města sta kostelů a koloniálních budov, 
ležícího v blízkosti sopky Popocatépetl, pro-
cházka městem s průvodcem, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka historického 
centra Puebly (UNESCO) s  koloniálními bu-
do vami, prohlídka kated rály, zlaté k aple 
Rosario a ná městí Zócalo. Poté odjezd přes 
Sierra Madre krajinou plnou kaktusů – za-
stávka na fotografování největších exem-
plářů. Po kračování v  jízdě do Oaxaky, ležící 
v centru úrodného údolí, prohlídka koloniál-
ního centra, návštěva kos  tela San Domingo 
s nádhernou zlatou ba rokní výzdobou, kate-
drála, Zócalo, tr žiště s indiánskými ru  ko děl-
nými výrobky, náv štěva výrobny čokolády 
s ochutnávkou. Večeře a ubytování v Oaxace.
5. den: Po snídani odjezd k návštěvě Monte 
Alban, známých arche ologických vykopá-
vek dávného města Zapotéků a  Mix téků. 
Po obědě zastávka u  nejstaršího stromu 
na světě v  Tule (stáří přes 2000 let, obvod 
kmene 54 m, průměr 10 m, průměr koruny 
51 m), odjezd horskými údolími v Oaxac kém 
ma sivu do Tehuantepeku v nejužší části Me-
xika, kde vzdálenost obou oceánů (Atlantiku 
a  Pacifiku) je jen 240 km. Nocleh v  hotelu 
s bazénem v tropické  zahradě.
6. den: Odjezd do Tuxla Gutiérrez, odtud do 
Chiapa de C orzo, plavba člunem kaňonem 
Sumidero s tisícimetrovými srázy. Ubytování 
v  San Cris tóbal de las Casas v  nadmořské 
výšce 2  200 metrů, středisku pahorkatiny 
Chiapas, kde se dodnes zachovalo dědictví 
kultury Mayů v  dnešním životě. Tato krajina 
též proslula činností ilegální sku piny zapa-
tistů. Večeře a ubytování v hotelu.
7. den: Časně ráno (snídaně v  balíčku) od-
jezd autokarem do Palenque (230 km), cesta 
malebnou horskou krajinou plnou mayských 
vesnic a  ku ku řičných políček s občasnými 
zastávkami na občerstvení. Pokračování do 
Pa len que, odpoledne prohlídka starých may-
ských pa m átek v  džungli – Chrám nápisů 
s  hrob kou krále Pakala, který je jediným 
chrá movým hrobem v  Americe a  nej výz-
nam nějším po hřebním památní kem pre his-
pánské doby,  ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Uxmalu 
(UNESCO), jednoho z  nej  větších mayských 

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – Ciudad de Mexico, Cancún – Ciudad de Mexico – Praha/
Vídeň, letištní poplatky 8 690 Kč, veškerou autobusovou přepravu na území Mexika klimatizo-
vaným autokarem, 10x ubytování v hotelích ***/ **** s americkou nebo mexickou snídaní,  8 x 
polopenze, služby místního průvodce hovořícího anglicky a českého průvodce, vstupné do muzeí 
a archeologických lokalit dle programu, pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | cestu na letiště a zpět (cena bude upřesněna dle počtu zájemců), komplexní 
pojištění léčebných výloh i storna, spropitné 40 USD/osoba. Dále cena nezahrnuje další stravování 
a nápoje k hlavním jídlům.
Zájezd bude uskutečněn v případě nejméně 10 přihlášených osob.

Termín | 24. února – 6. března | Cena | 61 580 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč | Sleva na třílůžkový pokoj na osobu 1 050 Kč

Puebla

Cancún

Po stopách Mayů, Aztéků a Zapotéků | s koupáním v Karibiku
MEXIKO

Uxmal

Teotihuacan
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Termíny | 14.–26. února | 13.–25. listopadu
Cena | 89 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 800 Kč

jata v Bolívii na břehu jezera Titicaca. Večer 
návrat do Puno, nocleh.
10. den: Brzy ráno odlet do Limy, přejezd do 
Iky, návštěva významného Archeologického 
muzea a  přelet malými le tadly nad svě to-
známými pouštními gigantickými kres-
bami. Je jich celkem 32, byly obje  veny roku 
1939 a  spisovatel Erich von Däniken je po-

važuje za přistávací plochy mimo zem šťanů. 
Nocleh v Ice.
11. den: Po snídani odjezd do Paracasu, vý-
let člunem k ostro vům Ballestas kolem další 
záhadné kresby ve svahu nad mo řem, zvané 
El Candelabro. Na ostrovech, na zý vaných 
též Gua nové ostrovy, je velká kon cen trace 
ptactva a  tu leňů. Po obědě v  jach tař ském 
klubu odjezd do Limy, nocleh.
12. den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
do Evropy. 
13. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, odvoz 
busem do Brna.

Cena zahrnuje | veškerou leteckou pře pravu, le tištní taxy 6 000 Kč, 11x nocleh se sní daní, 
autobusovou i vlakovou přepravu v Peru, 4x oběd a 1x večeři, doprovod čes kého i míst ních prů-
vodců, všechny vstupy a výlety uvedené v programu a zákonné pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | doprava z Brna na letiště a zpět (cena bude upřes něna dle aktuálního 
počtu zájemců), pojištění lé čeb  ných výloh včetně případného storna, po jišťovna pak uhradí 
max. 80 % stornopoplatku, nejvýše však 50 000 Kč. Dále nejsou v ceně obědy a večeře, které 
nejsou uvedeny v programu, a částka na spropitné (dle počtu osob asi 50 USD na osobu). 
Ceny místních letištních poplatků jsou 5 USD na osobu, odletový poplatek z Limy je 28 USD. 
Fakultativně výlet do Bolívie 6 500 Kč.

vat o  ceny s  místními Indiány. Návštěva 
do morodé vesničky Chinchero. Po obědě 
ná vštěva vsi Ollantayatambo a  návštěva 
mo hutné pev nosti Inků nad řekou Uru-
bamba. Návrat do Cuzka, nocleh.
5. den: Po snídani výlet do archeologického 
areálu Cuzka, nejstaršího města zá padní po-
lokoule, které má přezdívku „archeologická 
metro pole Ameriky“, prohlídka amfiteátru 
Kenko, Puca-Pucara (Čer vená pev nost), 
Tamboma chay (lázně Inků a  místo kultu 
vody) a také pevnosti Sacsayhuaman. Kdysi 
středisko ci vilizace Inků, mo derní Cuzco je 
kombinací incké a  koloniální architektury, 
k  níž patří ka ted rála z  roku 1560, kostel 
Santo Domingo a  Plaza de Armas. Nocleh 
v Cuzku. 
6. den: Po snídani odjezd k výletu do Machu 
Picchu. Brzy ráno odjezd k  vlaku, který nás 
vyveze údolím Urubambake ke „ztracenému 
městu Inků“, dle posledních ar che o lo gických 
výzkumů zřejmě útočišti inckých žen v době 
španělské con quisty. Cita dela Machu Picchu 
je dosažitelná mini busy od že lezniční sta nice. 
Město bylo 400 let za rostlé džunglí, než bylo 
objeveno roku 1911. Po výkladu míst ního 
průvodce oběd, poté volno k  sa mostatné 
prohlídce, odpoledne návrat do Cuzka, pří-
jezd v pozdních ve čer ních hodi nách, nocle h. 
Ve vláčku malé ob čerstvení s nápojem ces tou 
tam i zpět.
7. den: Cesta autobusem přes peruánské 
Andy z Cuzca do Puno nádhernou horskou 
scenérií kolem pitoreskních indiánských ves-
niček. Krátké zastávky ve měste Andahua-
ylillas, které je výkladní skříní koloniálního 
umění v Peru, a v Raqchi s návštěvou zbytků 
pozoruhodného chrámu Viracocha. Cestou 
je podáván oběd. Nocleh v Puno v  blízkosti 
jezera Titicaca.
8.  den: Celodenní výlet po jezeře Titicaca, 
s  návštěvou plovoucích ostrovů, kde žijí in-
diánské kmeny Uros a Taquile. Ve výletu je 
zahrnut i oběd. Návrat do hotelu v Puno.
9. den: Volno v Puno, možnost různých ak-
tivit, nabízených přímo hotelem, nebo celo-
denní výlet s obědem k Měsíčnímu a Sluneč-
nímu ostrovu a návštěva inckého schodiště a 
svaté studny. Odtud hydroplánem do Huata-

1.  den: Odjezd busem z  Brna na le tiště 
v  Praze nebo Vídni, odlet dopoledne, přílet 
do Limy, odjezd do hotelu, nocleh.
2.  den: Po snídani v  hotelu prohlídka kolo-
niální a  moderní Limy, metropole Peru, ná  -
vštěva muzea zlata. Koloniální část s náměs-
tím Las Armas,  ka ted rálou, palácem a  věží 
Torre Tagle Pa lace, která je sídlem mini s-
terstva za hra ničí. V moderní Limě projedeme 
ex klu zivní re  zi denční čtvrti Miraflores a San 
Isidro. Poté náv štěva Ná rodního muzea, 
hos  tícího sbírku zlatých před   mětů z před ko -

lum bov ského období kultur Chavin, Para-
cas, Nazca, Tiahuanaco a Inka.
3.  den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
do města Cuzco, po příletu ubytování a akli-
matizace (3 400–3 800 m n. m.), od po ledne 
procházka městem s  návštěvou katedrály 
a  bývalého inckého chrámu slunce Cori-
cancha, do nějž byl později ve stavěn domi-
nikánský klášter. Nocleh v hotelu v Cuzku.
4. den: Po snídani jízda malebnou krajinou, 
lemovanou hor skými velikány do koloniální 
osady Pisac – návštěva indi án ského tržiště 
s  místními řemeslnými výrobky a  výrobou 
šperků, kde budete mít příležitost smlou-

PERU
To nejkrásnější z Říše Inků | Lima • Cuzco • Machu Picchu • Puno • Ica

Titicaca

Cuzco

Machu Picchu
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1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) pravidelnou linkou s pře stupem 
v evropském a asijském velkoměstě.
2.   den: Na cestě.
3. den: Přílet do Melbourne, na letišti se-
tkání s místním (anglicky mluvícím) průvod-
cem, odjezd do hotelu, snídaně na uvítanou 
skupiny v hotelové restauraci. Čas na ubyto-
vání a krátký odpočinek. Okružní prohlídka 
města, poté odjezd na Phillip Island: ná-
rodní park na ostrově je populární atrakce 
s  ukázkou volně žijících žvířat, představení 
tučňáků, pozdní návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd z hotelu s místním 
průvodcem na celodenní projížďku po The 
Great Ocean Road, jedné z  nejkrásnějších 
pobřežních projížděk na světě. Cestou za-
stávka na oběd ve vlastní režii, po projížďce 
návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Dle zájmu celodenní prohlídka 
druhého největšího australského města 
Melbourne s  českým průvodcem pěšky 
a  místními dopravními prostředky. Možná 
pro hlídka okolí Swanston Street: vik to rián-
ské domy, městská radnice, železniční ná-
draží, Náměstí Federace, Nejvyšší soud, Krá-
lovská mincovna, katedrála sv. Jakuba a sv. 
Pavla, Hlavní pošta, Block Arcade – nejpře-
pychovější melbournská pasáž, Regentské 
divadlo, kriketové hřiště. Fakultativní ve-
čeře na palubě historické městské tramvaje 
může být nezapomenutelným zážitkem, 
návrat do hotelu, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd na letiště za asi-
stence místního průvodce. Přelet z  Mel-

Termín | 31. října – 18. listopadu | Cena | 124 900 Kč

AUSTR ÁLIE
Melbourne • Alice Springs • Uluru • Cairns • Sydney

bourne do Alice Springs. Na letišti v  Alice 
Springs setkání s  místním průvodcem. Od-
voz do hotelu včetně autobusového okruhu 
městem. Prohlídka pamě tihodností včetně 
School of the Air (Vzdušná škola), která 
po skytuje vzdělávání dětem ve vzdálených 
oblastech. Zastávka v  historické telegrafní 
stanici a v Royal Flying Doctor Service (Krá-
lovská létající lékařská služba), poskytující 
pomoc lidem v řídce obydlených oblastech. 
Ubytování v Alice Springs nebo v okolí.
7. den: Po snídani odjezd s  místním prů-
vodcem na prohlídku Kings Canyon, který 
je jedním z australských přírodních pokladů 
a  rájem pro horské turisty a  milovníky pří-
rody. Možnost procházky podél potoka 
v kaňonu – Canyon Creek Walk. Ubytování 
v oblasti Kings Canyon, nocleh.
8. den: Snídaně ve vlastní režii, možnost pro-
cházky po hraně Kings Canyonu. Poté odjezd 
s  místním průvodcem na prohlídku Uluru 
(dříve Ayers Rock). Obrovský rudý monolit 
je symbolem Austrálie a patří k přírodním di-
vům světa. Od roku 1987 je tento park na se-
znamu světového dědictví UNESCO. Zažijete 
nezapomenutelné zážitky při pozorování 
východu a západu slunce. Večeři si sami při-
pravíme přímo v místě ubytování (včetně gri-
lování). Ubytování v oblasti Kings Canyonu.
9. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
do Olgas na pozorování východu slunce: 
jde o druhé nejvýznamnější místo a atrakce 
v národním parku Uluru – Kata Tjuta. Když 
čas dovolí, bude šance na ranní procházku 
Olgas Gorge Walk – malebnou roklí Olgas. 
Poté návrat do hotelu na snídani v hotelové 
restauraci. Odjezd na letiště v  Ayers Rock 
za asistence místního průvodce. Přelet do 
Cairns. Na letišti v Cairns setkání s místním 
průvodcem. Odjezd skupiny do hotelu na 
ubytování, nocleh.
10. den: Po snídani celodenní plavba k Vel-
kému bariérovému útesu, největšímu ko-
rálovému útesu světa, s  místním anglicky 
mluvícím průvodcem. Během plavby oběd. 
Navečer návrat na ubytování, nocleh.
11. den: Po snídani odjezd na celodenní 
výlet s  místním průvodcem do národního 
parku Daintree, rozkládajícího se na ploše 
76 000 ha, jehož součástí je nejstarší zacho-
vaný deštný prales na Zemi – Daintree Rain-
forest. Během výletu možnost procházky 
deštným pralesem do rokle Mossman Go-

rge po Kuku Yalanji Dreamtime Walk, dále 
plavba po řece Daintree, zastávka na oběd 
(ve vlastní režii každého účastníka), zastávka 
na na farmě, kde se pěstuje ovoce a cukrová 
třtina, prohlídka přístavního města Port 
Douglas Town včetně Flagstaff Hill. Návrat 
na ubytování.
12. den: Po snídani volný den v Cairns. Další 
možností je celodenní fakultativní výlet au-
tokarem do přístavu Kurandy, poté cesta 
scénickou železnicí a  lanovkou v  deštném 
pralese, návrat do Cairns, nocleh.
13. den: Po snídani odjezd na vnitrostátní 
letiště a přelet letadlem z Cairns do Sydney. 
Na letišti v  Sydney setkání s  místním ang-
licky mluvícím průvodcem. Transfer do ho-
telu, cestou prohlídka Sydney a místní Jižní 
pláže. Po prohlídce příjezd do hotelu.

14. den: Snídaně ve vlastní režii, možnost 
balíčku na recepci za cca 12  AUD. Odjezd 
skupiny s  místním průvodcem do přístavu: 
oblíbená destinace s restauracemi, bary, ka-
várnami, muzei, divadly a  parky. Vstupenka 
do akvária v  ceně zájezdu: uvidíte velké 
žraloky, udivující moroně, želvy, ptakopysky, 
malé tučňáky, rejnoky, tisíce tropických ryb 
a ještě mnohem více. Individuální volno. Pře-
jezd do Circular Quay – prohlídka slavné bu-
dovy Opery s výkladem. Krátká procházka do 
původního sydneyského centra, čtvrti Rocks 
a  volno. Nástup na loď v  přístavu, plavba 
s  obědem o  dvou chodech na horní palubě 
kolem vlajkové lodii MV Sydney 2000. Dle 
vlastního výběru buď odjezd do hotelu, nebo 
můžete zůstat a dopravit se do hotelu sami.
15.  den: Snídaně ve vlastní režii. Volný 
program po celý den nebo odjezd na celo-
denní fakultativní výlet do Blue Mountains 
(Modrých hor) s místním průvodcem. Tento 
výlet zahrnuje: návštěvu Featherdale Wil-
dlife Park: prohlédnete si jednu z  největ-

Vydejte se s námi na jedinečnou a vzrušující poznávací cestu na druhý konec planety. 
Ubytování v hotelích, penzionech a v divočině v lodge, jedno jídlo denně a většina vstupů 
a výletů zahrnutá do ceny zájezdu. Český průvodce doprovází skupinu již z ČR a zpět, 
na místě čekají odborní, anglicky mluvící průvodci. Trasa zájezdu začíná v Melbourne 
a okolí, potom vede do suchého vnitrozemí a do tropického Cairns s Velkým bariérovým 
útesem. Nezapomenutelná cesta po Austrálii končí v Sydney a okolí.
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wer – včetně transferu zpět do hotelu s čes-
kým průvodcem. Poslední nocleh v Sydney.
18. den: Transfer na letiště a odlet do Evropy.
19. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

mluvícím průvodcem navštívit pěšky či 
hromadnou dopravou zatím nenavštívená 
místa – vše dle zájmu a domluvy. Večer ve-
čeře na rozloučenou v restauraci Sydney To-

ších australských soukromých sbírek do-
mácích zvířat a ptáků, součástí výletu bude 
také oběd (v ceně), projížďka horami a za-
stávky na nejzajímavějších místech.
16. den: Snídaně ve vlastní režii. Volný pro-
gram po celý den nebo celodenní fakulta-
tivní výlet autokarem do Hunter Valley: 
nejstaršího australského vinařského regi-
onu, nebo výlet na pozorování delfínů. Oba 
výlety mají v ceně oběd.
17. den: Snídaně ve vlastní režii. Volný pro-
gram po celý den nebo možnost s  česky 

Cena zahrnuje | letenku Praha – Austrálie – Praha, 3 vnitrostátní přelety v Austrálii, dopravu 
po Austrálii, stravování dle programu, vstupy a výlety uvedené v programu, služby českého 
průvodce (doprovází skupinu po celou dobu už z ČR), služby místních průvodců, ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | fakultativní výlety (1 výlet cca 100–170 AUD, lze hradit na místě), další stra-
vu, pojištění do zahraničí (lze sjednat v CK), poplatek za vyřízení australského víza cca 1 000 Kč. 
Poznámka | kvůli organizační náročnosti zájezdu úpravy itineráře na místě vyhrazeny.

Termíny | 18. – 28. září 2016 | 15. – 25. února 2017
Cena | 42 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem do Denpasaru. 
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Ngu-
rah Rai do Denpasaru, metropole ostrova 
Bali a  stejnojmenné indonéské provincie, 
transfer do přímořského areálu Kuta nebo 
Sanur, ubytování v hotelu, nocleh.
3. den: Odpočinek, koupání, pro zájemce 
možnost masáží, koupelí nebo raftingu, 
nocleh v tomtéž hotelu.
4. den: Prohlídka chrámu Mengwi, poté od-
jezd k chrámu Tanah Lot z 16. století, který 
stojí na mohutné skále v  Indickém oceánu, 
jízda k  terasovitým rýžovým polím Jatilu-
wih, kde shlédneme různé fáze pěstování 
rýže. Další prohlídka patří nejvíce fotogra-
fovanému chrámu na Bali, Ulun Danu v Be-
dugulu s  nádherným výhledem na jezero 
Bratan. Než dojedeme na druhou stranu 
ostrova k  Jávskému moři, shlédneme ještě 
vodopád Git Git. Večeře a  nocleh v  hotelu 
na „černé pláži“ Lovina Beach. 
5. den: Časně ráno v  6.00 možnost pozo-
rovat na pláži Lovina delfíny při východu 
slunce, poté zastávka u  horkých pramenů 

v Banjar, kde bude možnost koupání v pří-
rodním horkém bazénu, pokračování v jízdě 
nás dovede do buddhistického kláštera 
Brahma Wihara Arama, odtud na vrchol 
Gobleg, odkud je krásný výhled na dvě je-
zera – Tambligan a  Buyan. Další zastávka 
bude na rýžových terasách v Pacungu. Po-
slední zastávka bude u  Chrámu královské 
rodiny. Návrat do hotelu v Lovina Beach. 
6. den: Po snídani odjezd na vrchol vulkánu 
Kintamani (1 450 m), odkud je nádherný vý-
hled na horu Batur (1 717 m) a stejnojmenné 
jezero. Uvidíme i jezero v kráteru této činné 
sopky. Odpoledne navštívíme chrámy Ke-
hen temple a  Goa Gajah a  nestarší chrám 
na ostrově, Puseh. Cestou ještě navštívíme 
zahradu koření v Sebatu, kde se seznámíme 
jak s  mnoha druhy koření, tak i  s  ovocem, 
pěstováním kávy a  kakaa. Večeře a  nocleh 
v hotelu na pláži Candidasa Beach. 
7. den: Po snídani odjezd do Tenganan, 
autentické balijské vesnice, prohlídka ne-
topýří jeskyně Holy Bat. Odtud do Klun-
kung, návštěva dvora bývalého království 
Kerta Gosa s  klasickými malbami v  králov-
ské síni a  prohlídka Plovoucího pavilonu. 
Odjezd do Ubudu, oblasti místního domo-
rodého umění, návštěva obrazové galerie 
v  Batuánu, batikové a  tkalcovské dílny, 
za tímco vesnice Celuk je centrem zlatníků 
a  stříbrotepců. Vesnice Mas je střediskem 
dřevořezby. Zde je také možno shlédnout 
domorodý tanec kecak, znázorňující epos 
Ramajána. Přejezd do hotelu v  Kutě nebo 
Sanuru, večeře a nocleh na pláži.
8. a 9. den: Volno ke koupání, možnost vy-

Okruh ostrovem Bali se závěrečným pobytem na pláži
BALI

užití nabízených aktivit, mj. masáže, aroma-
tické a  květinové koupele nebo rafting na 
křišťálově čistých vodách řek Telaja Waja 
nebo Ayung. 

10. den: Dopoledne volno u moře, navečer 
transfer na letiště, odlet do Evropy.
11. den: Přílet do Vídně nebo Prahy s  pře-
stupem, možnost společného tranferu mi-
kro busem do Brna. 

Cena zahrnuje | letenku tam a zpět s přestupem v některé evropské metropoli, 8x ubytování se 
snídaní, 4 x polopenze (oběd nebo večeře po dobu okruhu – při celodenním pobytu na pláži je 
v ceně pouze snídaně), dopravu po ostrově v době okruhu, místního průvodce a českého prů-
vodce překládajícího výklad, který doprovází skupinu již z Brna, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | vstupné cca 35 € (v hotovosti na místě), nápoje k jídlům, další stravování 
mimo výše uvedeného, spropitné 40 €/os., společnou přepravu z Brna na letiště mikrobusem, 
komplexní pojištění včetně storna zájezdu za 696 Kč, 4 večeře v ostatní dny zájezdu za 800 Kč. 
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do Bombaje – po příletu ubytování v hotelu. 
Navečer společná procházka po městě. Noc-
leh v Bombaji.
11. den: Po snídani celodenní prohlídka města 
– Sloní jeskyně, Zahrady Prince Waleského, 
mořská promenáda Marine Drive. Dále hindu-
istický chrám Siddhi Vinayak, věnovaný bohu 
čtyřrukému bohovi se sloní hlavou Ganéšovi 
a Ghándího muzeum, umístěné v domě, kde 
žil v letech 1917–1934. Nocleh v Bombaji.
12. den: Brzy ráno transfer na nádraží a  od-
jezd vlakem, odpoledne příjezd do Auran-
gabadu, volno k  odpočinku nebo nákupům, 
nocleh v hotelu v Aurangabadu.

13. den: Celodenní prohlídka tajuplných míst 
– jeskyní Adžanta a hrobky Makbara, zvané 
falešný Tádž Mahál. Noční přejezd lehátkovým 
vlakem do Bombaje.
14. den: Příjezd v ranních hodinách, transfer 
na letiště, přelet z  Bombaje do Váranasí – 
s přestupem v Dillí. Váranasí je městem boha 
Šivy, nejdůležitější z dvanácti míst, kde tento 
hinduistický bůh pobýval. Večer účast na ob-
řadních ceremoniálech na ghátech (schodi-
ště, vstupní místo do posvátné koupele v řece) 
podél posvátné řeky Gangy. Nocleh.
15. den: Brzy ráno plavba po posvátné řece 
Ganga při východu slunce, po snídani pro-
hlídka hinduistického chrámu Kashi Vishwa-
nath a odjezd do blízkého Sarnátu, místa kde 
měl Buddha první kázání pro svých pět učed-
níků. Večer transfer na letiště, odlet do Dillí. 
16. den: Krátce po půlnoci odlet z Dillí do Ev-
ropy, večer přílet do Prahy nebo Vídně.

Cena zahrnuje | všechny mezinárodní i domácí přelety, dopravu vlakem dle programu, 
dopravu minibusem, veškeré prohlídky a vstupy do objektů, uvedené v programu, anglic-
ky hovořícího odborného místního průvodce ve všech navštívených místech, 13 noclehů 
ve dvoulůžkových pokojích v hotelech *** se snídaní (3x Dillí, 1x Agra, 2x Džajpúr, 1x Džod-
púr, 2x Udajpúr, 2x Bombaj, 1x Aurangabad, 1x Varanasí), 2 plavby lodí, českého průvodce, 
doprovázejícího skupinu již z Brna, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | transfer na letiště a/nebo zpět (jedna cesta Vídeň 450 Kč, Praha 500 Kč), 
vízum (1000 Kč), komplexní pojištění včetně storna zájezdu, další stravování.

ního města státu Rádžastán, nazýváný „Rů-
žové město“ – Havá Mahal (Palác větrů), je-
hož růžová fasáda se stala symbolem města. 
Poté odjezd do blízkého města Amer, mož-
nost jízdy na slonech k světoznámé Amerské 
pevnosti nad městem. Observatoř Džantar 
Mantar je jednou z  pěti observatoří, které 
vybudoval vášnivý astronom Sava Džaj Sing 
II. v  sedmdesátých letech 18. století, dodnes 
její přístroje předpovídají příchod monzunů 
a teploty v létě. Nocleh v hotelu v Džajpúru. 
7. den: Po časné snídani jízda do Džódpúru, 
který je také nazýván „Modrým městem“ pro 
modrou barvu většiny domů. Po ubytování 
v  hotelu prohlídka města včetně pískovcové 
pevnosti Mehrangarh na 125 metrů vysoké 
skále, která byla založena 1459 a stala se síd-
lem rádžastánských vládců. Dále pomník Dža-
svant Tháda maharádži Džasvanta Singhy 
II. z 19. století. Zdejší městský palác je vybu-
dován z  růžového pískovce a  mramoru, jeho 
stavba byla dokončena v roce 1944 a je příkla-
dem přepychu, jeho architektura je směsicí ev-
ropského art deco a indických slohů. Nocleh.
8. den: Brzy ráno snídaně a odjezd do Udaj-
púru, cestou prohlídka nejrozsáhlejšího kom-
plexu džinistických chrámů z  15. století na 
území Indie v  Ranakpuru. Chrám v  Divaře 
proslul svou Sloupovou síní s 1444 mramoro-
vými pilíři. Večer nocleh v hotelu v Udajpúru, 
možnost návštěvy představení „Světlo a zvuk“ 
v městském paláci.
9. den: Po snídani prohlídka Udajpúru, zná-
mého jako „Indické Benátky“. Je to jedno 
z nejromantičtějších indických měst na břehu 
jezera Pičola, obklopené prstencem hor. Pro-
hlídka maharadžova paláce, který zabírá plo-
chu dvou hektarů, v nejstarší části je muzeum, 
novější zabírají luxusní hotely. Dále chrám 
Džagdish mandír ze 17. století, jehož vchod 
hlídají kamenní sloni. Projedeme se po ná-
břeží s vyhlídkou na ostrovní paláce a chrámy 
a  gháty, dále pojedeme kolem jezera Fateh 
Ságar, kde leží Sahelion Ki Bari – půvabný re-
zort udajpúrské královny, s fontánami, lotoso-
vým bazénem a růžovou zahradou. Muzeum 
lidového umění Bhartiya Lok Kala Mandír 
a  odpoledne projížďka lodí po jezeře Pičola 
s návštěvou ostrova Jag Mandir s bujnými za-
hradami. Nocleh v hotelu v Udajpúru.
10. den: Po snídani odjezd na letiště a přelet 

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřes-
něno), možnost společné dopravy minibusem 
z Brna na letiště.
2. den: Přílet do Nového Dilí, odvoz do ho-
telu, po krátkém odpočinku odjezd na pro-
hlídku hlavního města nejlidnatější země pla-
nety. Večer návrat do hotelu v Dillí, nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka jak Starého, tak 
Nového Dillí – Červená pevnost, kom plex 
zahrad a  paláců ze 17. století, který dostal 
název podle cimbuří z  červeného pískovce, 
Velká mešita (Džáma Masdžíd), největší 
v  Indii. Uvidíme památník India Gate (Brána 
Indie), vládní čtvrť s  Prezidentským palácem 
a  Parlamentem, hrob Mahátma Ghándího 
s  věčným ohněm. Dále impozantní Humájú-
nova hrobka ze 16. století, příklad mugalské 
zahradní hrobky s  kupolí z  bílého mramoru 
a dále nejstarší stavební památka Dillí – Kutub 
minar, nejvyšší minaret z cihel na světě, posta-
vený ve 12.  století. Dále nádherný chrámový 
komplex Swaminarayan Akshardam (Chrám 
Boží) z  růžového kamene, obklopený průvo-
dem slonů stejné barvy. Nocleh v hotelu v Dillí.
4. den: Po snídani odjezd minibusem do Agry, 
ubytování, prohlídka osmého divu světa – po-
mníku lásky Tádž Mahál, který nechal posta-
vit své milované manželce Mumtaz Mahaly 
v roce 1643 mugalský vládce Šáhdžahán. Ve-
čer volno, nocleh v Agře. 
5. den: Po snídani prohlídka Červené pev-
nosti, kterou nechal vybudovat císař Akbar 
v 16. století. Z terasy i oken paláce je v dálce 
vidět Tádž Mahál. Dále prohlídka hrobky mini-
stra financí mugalské říše, Itimad-ud-Daula, 
předchůdce Tádž Mahálu ze 17. století. Odpo-
ledne odjezd do Džajpúru, cestou zastávka ve 
Fatehpur Sikrí, městu císaře Akbara. Večer 
příjezd do Džajpúru, nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka Džajpúru, hlav-

Termín | 25. března – 9. dubna | Cena | 68 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 15 900 Kč

INDIE
Klenoty tajemné Indie | Nové Dillí • Džajpúr • Udajpúr • Bombaj • Váranasí
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Termíny | 5.–18. září
Cena | 92 760 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 700 Kč

Země vycházejícího slunce 
Tokio • Jokohama • K amakura • Kjóto • Nara • Ósaka

ském stylu. Večeře a nocleh. 
7. den: Transfer autobusem na železniční 
stanici Odawara, odjezd vlakem Šinkansen 
do Kjóta. Prohlídka města – svatyně Heijan 
Jingu a  chrámu Stříbrného pavilonu Gin-
kakudži. Nocleh v Kjótu.
8. den: Celodenní prohlídka města. Zlatý 
pavilón Kinkakudži – původní šógunovo 
sídlo, později svatyně zenové sekty rinzai, 
oficiální rezidence šógunů palác Nidžó, 
chrám Ryoandži s  nejvýznamnější kamen-
nou zahradou Japonska a  chrám Kiomyzu. 
Procházka v  uličkách legendární zábavní 
čtvrti čajoven, gejš a tradičních japonských 
restaurací Gión. Nocleh v Kjótu.
9. den: Odjezd na celodenní výlet do Nary, 
cesta rychlíkem Kintetsu. Příjezd do Nary, 
návštěva chrámu Todaidži – největší dře-
věné stavby na světě se 16 metrů vysokou 
sochou Buddhy, svatyně Kasuga zasvěcená 
čtyřem bohům, stvořitelům japonských os-
trovů, chrám Kofukudži. Odpoledne návrat 
rychlíkem do Kjóta. Nocleh v Kjótu.
10. den: Odjezd Šinkansenem do Hiro-
šimy, prohlídka města s využitím MHD. Pa-
mátník míru v Hirošimě. Nocleh v Hirošimě.
11. den: Po snídani odjezd místním vlakem 
na stanici Mijadžima, odjezd lodí na ostrov 
Mijadžima, návštěva šintoistické svatyně  
Icukušima. Odpoledne návrat do Mija-
džimy a transfer na vlakové nádraží, odjezd 
Šinkansenem do Ósaky a transfer do hotelu 
místním vlakem, nocleh.
12. den: Volný den v Ósace. Možnost fakul-
tativního výletu na posvátnou horu Kója 
s  odborným průvodcem. Návštěva slav-
ného buddhistického chrámu Konkobudži 
ústředí sekty šingon, odpoledne návrat do 
Ósaky, nocleh.
13. den: Prohlídka Ósaky – Ósacký hrad, 
plovoucí zahrady, návštěva vyhlídkové gale-
rie Umeda Sky Building, podzemní město 
Umeda plné obchodů a restaurací. Ve večer-
ních hodinách transfer na letiště, odlet do 
Evropy a následně do Prahy nebo Vídně.
14. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, mož-
nost společného transferu do Brna.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do Japonska. Možnost společ-
ného transferu z Brna na letiště.
2. den: Přílet do Tokia, transfer do hotelu, 
ubytování. Večer procházka ulicemi vý-
stavní čtvrti Ginza s obchodními domy, re-
stauracemi a bary. Nocleh v Tokiu.
3. den: Celodenní prohlídka Tokia, přeprava 
městskou dopravou. Pro hlídka chrámu 
Sésodži ve čtvrti Asakusa, nákupní ulice 
Nakamise, procházka po čtvrti Akihabara, 
přezdívané Elektrické město, prohlídka Ná-
městí císařského paláce. Nocleh v Tokiu.
4. den: Po snídani odjezd z  hotelu na ná-
draží, poté místním vlakem Kegon Express 
z Tokia do malebného městečka Nikkó, le-
žícího v  horách. Prohlídka města, návštěva 
svatyně Tošogu – mauzolea jednoho z nej-
významnějších šógunů japonských dějin 
a  šintoistické svatyně Futarasan. Návrat 
vlakem do Tokia, příjezd do hotelu a nocleh.
5. den: Celodenní výjezd do středověké 
me tropole Kamakury. Při prohlídce města 
uvidíme bronzovou sochu Velkého Buddhy, 
Daibutsu a  chrám Hasedera, zasvěcený 
i bud dhistické bo hyni slitování Kannon. Ná-
vrat do Tokia, nocleh.
6.  den: Odjezd do Národního parku Ha-
kone, prohlídka města, výjezd do 5. stanice 
na horu Fudži, odkud je v případě pěkného 
počasí hezký výhled do okolí.
Návštěva sopečného údolí Owakudani 
s  hor kými prameny, projížďka lanovkou, 
vyhlídky na Fudži. Projížďka lodí po jezeře 
Ashi. Odpoledne příjezd do Hakone a uby-
tování v ryokanu – pokoje zařízené v japon-

Cena zahrnuje |  letenku do Tokia a z Ósaky 
zpět včetně všech tax, 10x ubytování v hote-
lech *** se snídaní, 1x ubytování v ryokanu 
se snídaní a večeří, vstupy do všech objektů, 
transfery minibusem dle programu, vlaky 
nebo MHD, transfer zavazadel z Tokia do 
Kjóta, z Kjóta do Ósaky, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | fakultativní výlet na horu 
Kója 1 100 Kč, komplexní cestovní pojištění.

Fudži

Ósaka

JAPONSKO
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Cena zahrnuje |  letenku z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Pekingu a zpět, transfery 
a vstupy dle programu, 5 noclehů v hotelu *** v Pekingu, 5x polopenze (bez nápojů), čínský 
i český průvodce (překládající výklad, doprovází skupinu již z Brna), pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět (cena jedné cesty v případě odletu z Prahy 
500 Kč/osobu, z Vídně 450 Kč/osobu, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, poplatek za ví-
zum cca 1 500 Kč (vyřídí naše CK), spropitné cca 30 € /osobu, vstupenku na Kung Fu Show nebo 
Pekingskou operu v hodnotě 30 €.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) přes některou evropskou met-
ropoli do Pekingu.
2. den: Přílet do metropole Čínské lidové 
republiky Pekingu, transfer do hotelu, pro-
jížďka cyklo rikšami po starém městě s tra-
dičními úzkými uličkami zvanými chutongy. 
Navečer zastávka na proslulé nákupní třídě 
Wang-fu-ťing (Studna princova domu), 
volno k  prohlídce tržiště suvenýrů, v  jeho 

na obranu proti kočovným nájezdníkům. 
Návštěva Údolí hrobek v  Čchang-pching, 
kde je pohřbeno 13  císařů dynastie Ming, 
procházka po Svaté cestě, střežící příchod 
k  hrobkám, možnost prohlídky některé 
z hrobek, večer návrat do hotelu v Pekingu, 
cestou ochutnávka čaje s možností nákupu 
v některé z pekingských čajoven.
5. den: Po snídani prohlídka Letního paláce 
pod Horou dlouhověkosti (Wan-šou), omý-
vané umělým jezerem, přes které se klene 
impozantní Mramorový most sedmnácti 
oblouků. Po obědě návštěva ma nu faktury 

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) přes některou evropskou met-
ropoli do Pekingu.
2. den: Přílet do metropole Čínské lidové 
republiky Pekingu, transfer do hotelu, pro-
jížďka cyklo rikšami po starém městě s tra-
dičními úzkými uličkami zvanými chutongy, 
večeře nebo oběd (dle hodiny příletu), noc-
leh v hotelu v Pekingu.
3. den: Po snídani prohlídka slavného Ná-
městí Nebeského klidu (Tchien-an-men 
kuang-čchang), největšího náměstí na 
světě, v  jehož středu se tyčí mauzoleum 
komunistického vládce Mao Ce-tunga 

Termíny | 11.–17. dubna | 2.–8. května | 24.–30. září | 24.–30. října 
Cena | 39 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 800 Kč

ČÍNA
Peking a Velká čínská zeď

(1893–1976), po obědě prohlídka císařského 
paláce, takzvaného Za ká zaného města, 
odkud od roku 1420 vládli Říši středu cí-
saři dynastie Ming a  Čching, poté odjezd 
na proslulou nákupní třídu Wang-fu-ťing 
(Studna princova domu), volno k  prohlídce 
tržiště suvenýrů, nacházejícího se v úzkých 
uličkách za typickou bránou, v  jeho blíz-
kosti je pak známá „jídelní ulička“, kde lze 
ochutnat nejrůznější speciality místní ku-
chyně, včetně rožněných štírů, chobotnic, 
nebo mořských hvězdic. K večeři ochutnáte 
pekingskou kachnu. Návrat do hotelu na 
ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet na Vel-
kou čínskou zeď, která se nachází 80 kilo-
metrů severně od Pekingu. Jde o  systém 
pevností a  obranných zdí, postavených na 
obranu proti kočovným nájezdníkům. Poté 
oběd s  možností prohlídky výroby mědě-
ných předmětů – váz a  mís, zdobených 
emailem, odpoledne návštěva Údolí hro-
bek v  obvodu Čchang-pching, kde je po-
hřbeno 13 císařů dynastie Ming, procházka 
po Svaté cestě střežící příchod k  hrob-

kám, prohlídka jedné z  hrobek. Návrat do 
Pekingu, nocleh v tomtéž hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka Letního paláce 
(Ji-che-jüan), palácového komplexu pod 
Horou dlouhověkosti (Wan-šou), omývané 
uměle zbudovaným jezerem, přes které se 
klene impozantní Mramorový most sedm-
nácti oblouků. Po obědě návštěva ma-
nu  fak tury na výrobu říčních perel, dále 
za stávka u  Olympijského stadionu (LOH 
2008) zvaného Ptačí hnízdo, večer možnost 
představení kung-fu nebo opery.
6. den: Dopoledne návštěva Chrámu Ne-
bes, ve kterém od roku 1420 obětovali císaři 
dynastie Ming a  Čching za dobrou úrodu, 
odpoledne návštěva čajovny, spojená 
s  ochutnávkou a  prodejem čaje, poté ná-
vštěva lámaistického kláštera, večeře, noc-
leh v hotelu v Pekingu.
7. den: Odvoz na letiště, odlet do Evropy, pří-
let zpět možný i v ranních hodinách 8. dne.

Termín | 1.–9. května | 24. září – 2. října
Cena | 44 960 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 800 Kč

Peking, terakotová armáda a Šanghaj 

blízkosti je pak známá „jídelní ulička“, ve 
které lze ochutnat nejrůznější speciality 
místní kuchyně, včetně rožněných štírů, 
cho botnic, nebo mořských hvězdic. K večeři 
ochutnáte pekingskou kachnu. Návrat do 
hotelu na ubytování, nocleh.
3. den: Po obědě prohlídka takzvaného Za-
ká zaného města, palácového komplexu, 
odkud od roku 1420 vládli Říši středu císaři 
dynastií Ming a  Čching. Oběd, odpoledne 
návštěva lámaistického kláštera, večer mož-
nost zakoupení vstupenek na pekingskou 
operu nebo kung-fu show. Nocleh v  témže 
hotelu v Pekingu. 
4. den: Po snídani celodenní výlet na Vel-
kou čínskou zeď, která je svou délkou přes 
6 000 kilometrů obdivuhodnou připomín-
kou starodávné čínské civilizace. Jde o sys-
tém pevností a obranných zdí, postavených 
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Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně do Pekingu a zpět, transfery a vstupy dle pro-
gramu, 4 noclehy v hotelu 3*,  6x polopenzi (bez nápojů), 2x vlak (6 lehátek v kupé), čínského 
i českého tlumočícího průvodce, pojištění proti úpadku CK.  
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět (cena jedné cesty v případě odletu z Prahy 
500 Kč za osobu, z Vídně 450 Kč za osobu, cestovní pojištění včetně storna, poplatek za 
vízum cca 1 500 Kč (vyřídí CK), spropitné cca 30 €/osoba, vstupenku na Kung Fu Show nebo 
Pekingskou operu v hodnotě 30 €, ve vlaku lůžkový vůz (4 lůžka v kupé) v ceně cca 60 €.

Cena zahrnuje |  | let z Evropy do Čcheng-tu, veškerý transport v Číně včetně místního přeletu, 
všechny zmíněné vstupy v programu, čtyřdenní plavbu luxusní lodí **** s plnou penzí včetně 
výletů člunem, 1 polopenze 4. den zájezdu, služby českého průvodce, překládajícího výklad 
čínských odborných průvodců, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | vízum do Číny za cca 1 500 Kč (vyřizuje CK po dodání pasu, platného 
nejméně 6 měsíců po příletu zpět), jinou stravu, než je uvedená v programu, nápoje k jídlům, 
společnou přepravu z Brna na letiště privátním mikrobusem (Brno–Vídeň 450 Kč jedna cesta/
osoba, Brno–Praha 500 Kč). Je možné přiobjednat komplexní pojištění včetně storna zájezdu.

Termíny | 29. dubna – 8. května | 21.–30. října
Cena | 53 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 200 Kč (možné pouze v hotelu)

Plavba po Jang-c-ťiang | od medvídka pandy k přehradě Tři soutěsky

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno) přes některou evropskou metropoli.
2. den: Přílet do Čcheng-tu (Chengdu), 
hlavního města provincie Sečuán, které 
má 11 milionů obyvatel. Transfer do hotelu 
v Čcheng-tu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka centra města 
s jeho chrámy Wen-šu (Wenshu) a Čao-ťüe 
(Zhaojue), po obědě návštěva nejvýznam-
nější základny chovu medvědů panda, noc-
leh v hotelu v Čcheng-tu. 
4. den: Po snídani v  hotelu odjezd jižně 
do 130 km vzdáleného Le-šanu (Leshan), 
plavba člunem a  výstup k  soše Velkého 
Buddhy. Po obědě odjezd do Ta-cu (Dazu) 
k  návštěvě jeskyně s  ležícím Buddhou 
(UNESCO). Odjezd do města Čchung-čching 

(Chongqing), důležitého přístavu na řece 
Jang-c-ťiang (Yang tze). Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani návštěva muzea, ve 
kterém se dozvíme o  minulosti města 
i  o  třetí nejdelší řece světa Jang-c-ťiang, 
dále chrámy Luo-chan (Luohan) a  Čchao-
-tchien-en (Chaotianen). Poté transfer k lu-
xusní (****) lodi, na které strávíme tři noci 
plavbou po proslulé Velké řece. Na lodi 
bude podávána plná penze. 
5. den: V 8.00 vylodění, prohlídka devítipat-
rového pavilonu s buddhistickým chrámem 
na strmém kopci Š‘-pao-čaj (Shibaozhai, 
Pevnost drahokamu), která je prvním kle-
notem čínské architektury na naší cestě po 
proudu řeky. Plná penze na lodi, nocleh.
6. den: Plavba přírodně nejzajímavější 
částí řeky, světoznámou oblastí San-sia (Tři 
soutěsky) mezi městy Feng-ťie (Fengjie) 
a  I-čchang (Yichang). Loď proplouvá pod 
skalnatými horami a cestujícím se naskytne 
úchvatný pohled, ke kterému průvodce na 
lodi podává výklad. První soutěska Čchü-
-tchang-sia (Qutangxia) je nejkratší, ale 
nejhlubší. Druhá, 40 km dlouhá soutěska 
Wu-sia (Wuxia) nabízí se svými až 900 m vy-
sokými srázy nejdramatičtější výhledy. Vy-
lodění a  plavba říčním člunem sampanem 

po řece Ta-ning (Daning) k návštěvě tzv. Tří 
malých soutěsek. Plavba umožňuje vidět 
zblízka mechem pokryté skalní útvary, sytě 
zelené rostliny, dřevěné chodníky kolem 
skal a různé živočichy. Návrat na loď, oběd, 
odpoledne se nabízí po dobu plavby kul-
turní program, připravený posádkou lodi. 
Poté loď propluje nejdelší, 80 kilometrů 
dlouhou soutěskou Si-ling-sia (Xilingxia) 
a  zdymadlem přehrady. Večer rozlučková 
večeře a  další část tanečního a  hudebního 
večera na lodi, nocleh.
7. den: Vylodění v  Chuang Ling Miao asi 
v  8.00, prohlídka přehradní hráze Tří sou-
těsek s  největší elektrárnou (nejen vodní) 
na světě. Po obědě uvolnění pokojů, vylo-
dění v  I-čchangu, transfer na letiště, večer 
v 22.00 odlet do Čcheng-tu, nocleh v hotelu. 
8. den: Transfer na letiště v Čcheng-tu, od-
let do Evropy s přestupem v Evropě. 
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost 
společné přepravy mikrobusem do Brna. 

na výrobu říčních perel, oběd, poté možno 
přiobjednat návštěvu oddělení místní zoo-
logické zahrady, kde je chován vzácný med-
věd panda. Večer transfer na nádraží, odjezd 
nočním vlakem ve 20.47 do Si-anu, 6 lehátek 
v jednom kupé. 
6. den: Příjezd do historické čínské met-
ropole Si-an (Xi-an) v  6.45, odjezd na pro-
hlídku areálu mauzolea se slavnou tera-
kotovou armádou, čítající 8 000 válečníků 
z  pálené hlíny v  životní velikosti, kterou si 
nechal postavit první čínský císař Čchin Š-
-chuang-ti ve 2. století před n. l. k ochraně 

své podzemní hrobky. Jedná se o nejslavnější 
archeologický nález 20. století a  je bez nad-
sázky považován za osmý div světa. Oběd 
nebo večeře v Si-anu. Nočním vlakem přejezd 
do Šanghaje v lehátkovém voze.
7. den: Příjezd do Šanghaje, transfer do ho-
telu, po krátkém odpočinku odjezd na shléd-
nutí proslulých mandarinských zahrad Jü 
Jüan. Procházka centrem dvacetimilionového 
velkoměsta a největšího města Číny – nábřeží 
Bund a nákupní třída Nan-ťing. Večeře, noc-
leh v hotelu v Šanghaji. 
8. den: Po snídani transfer na letiště, odlet do 

Prahy nebo Vídně s přestupem v Evropě.
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně v ranních 
hodinách, pro zájemce odvoz do Brna.
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Cena zahrnuje |  letenku z Prahy nebo Vídně do Pekingu a zpět, transfery a vstupy dle pro-
gramu, 6x nocleh v hotelu ***, 5x polopenze (bez nápojů), čínský i český průvodce (tlumočící 
výklad, doprovází skupinu již z Brna), pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět, pojištění včetně storna zájezdu, poplatek 
za vízum cca 1 500 Kč (vyřídí CK), spropitné cca 40 USD/os., vstupenku na Kung Fu Show nebo 
Pekingskou operu v hodnotě 30 €, návštěvy chrámů Pule a Punning v Čcheng-te za 35€, večerní 
plavbu po řece Chuang-pchu-ťiang v Šanghaji za 30 €, lanovka na horu Tchaj – 20 € jedna cesta.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) přes některou z  evropských 
nebo asijských metropolí do Bangkoku.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do ho-
telu, ubytování.
3. den: Po snídani odjezd na prohlídku sídla 
dynastie Čakri, které sloužilo jako královská 
rezidence do roku 1946. Dále navštívíme 
Chrám Smaragdového Buddhy (Wat Phra 
Keo) a Chrám Ležícího Buddhy, odpoledne 
následuje plavba člunem po řece Čao Praja 
kolem Chrámu Úsvitu, návštěva chrámu 

Wat Po (galerie 394 soch Buddhy), návrat 
do hotelu, večer možnost společ ného od-
jezdu taxíky do zábavní čtvrti Pat Phong, 
procházka centrem nočního života s  krát-
kým individuálním posezením v  některých 
z barů, návrat do hotelu opět taxíkem.
4. den: Volno, nebo celodenní výlet k  plo-
voucímu trhu Damnoen Saduak na stov-
kách malých člunů, vzdále né mu asi 110  ki-
lometrů od Bangkoku – pestrobarevná 
podívaná a vděčný objekt pro fotografy. Po-
kračování do pro vincie Kančanaburi, kde se 
na chází muzeum zajateckého tábora, oběd, 
jízda historickým vlakem, návštěva slav ného 
mostu přes řeku Kwai, večer ubytování 
v hotelu v Kanchanaburi nebo okolí,  během 
večeře představení monských tanců.
5. den: Po snídani brzy ráno odjezd směr 
sever, dopoledne prohlídka Ayutthayi, bý-
va lého hlavního města království Siam. 

THAJSKO

Termíny | 21. února – 1. března | 14.–22. listopadu
Cena | 46 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 100 Kč

Velký okruh Thajskem | s možností prodloužení pobytu u moře 

Ayu thaya byla po sta vena na soutoku řeky 
Čao Praja s  Lobpuri a  Nam Pasak roku 
1350 a svou výstavností, chrámy a paláci se 
mohla měřit s  velkými evropskými městy 
té doby. Prohlídka historického areálu s ně-
kterými zachovanými chrámy, po kra čo vání 
cesty do Lobpuri, oběd. Od po ledne ná-
vštěva chrámu Phra Prang Sam Yot, dřívější 
sva tyně trojice nevyšších hinduistických 
božstev Brahmy, Višny a  Šivy. Sva tyně byla 
proměněna na buddhistickou v době pano-
vání krále Naraje Velikého. Další zastávka 
bude v Phitsanuloku na pro hlídku chrámo-
vého areálu Wat Yai, po sta veném ve 14. sto-
letí na březích řeky Nan. Nocleh ve městě 
Sukhothaj.

1.  den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem v Evropě.
2.  den: Přílet do Pekingu, transfer busem 
250 km severovýchodně do Čcheng-te, kde 
si císaři dynastie Čching vystavěli letní palá-
cový a zahradní komplex, největší na světě. 
Nocleh v hotelu v Čcheng-te. 
3.  den: Po snídani prohlídka císařského 
areálu, oběd, odpoledne shlédnutí kláštera 
Malá Potala, napodobeniny dalajlámova 
sídla ve Lhase. Možnost přikoupení návštěvy 
dalších dvou buddhistických chrámů – Pule 
a Puning. Nocleh v hotelu v Čcheng-te.
4. den: Po snídani zpět do Pekingu, cestou 
zastávka v  Ťin-šan-lingu a  návštěva Velké 
čínské zdi – obranné struktury, kterou za-
čali stavět vládci severních království již 
v 5. století před n. l. a během dalších staletí ji 
císaři nechali rozšiřovat a zpevňovat, až do-
sáhla celkové délky 6 360 km. Ťinšanlingský 
úsek patří k nejlépe zachovalým a není ma-
sově navštěvovaný kvůli své vzdálenosti 

Termíny | 11.–17. dubna | 2.–8. května | 24.–30. září | 24.–30. října 
Cena | 39 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 800 Kč

Po stopách Konfuciových | Čcheng-te • Čchü-fu • Šanghaj

od metropole, leží však v  nádherné horské 
scenérii. Odpoledne příjezd do Pekingu, 
návštěva Chrámu Nebes, večeře, možnost 
přikoupení vstupenek na Kung-Fu show. 
5.  den: Po snídani prohlídka Náměstí Ne-
beského klidu, největšího na světě, poté 
návštěva Za ká zaného města, palácového 
komplexu, odkud od roku 1420 vládli Říši 
středu císaři dynastií Ming a  Čching. Od-
poledne odjezd vlakem do města Čchü-fu, 
pozdní večeře a nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani prohlídka Konfuciova 
chrámu, rozsáhlého komplexu čítajícího 
více než 100 budov (UNESCO). Čchü-fu je 
rodištěm prvního čínského filozofa Konfu-
cia (551–479 př. n. l.), a  nejvýznamnějším 
střediskem jeho učení. Konfuciův chrám za-
čal budoval po mistrově smrti vládce státu 
Lu a  další panovníci jej udržovali a  rozšiřo-
vali. Nynější podoba pochází z  18.  století. 
Poté odjezd autobusem k  majestátní hoře 
Tchaj  – středisku taoismu, kde je ve výšce 
1 545 metrů umístěno mnoho historických 
památek. Vedou tam tisíce schodů, ale je 

možno zakoupit cestu lanovkou na cestu 
tam i  zpět. Večeře a  nocleh v  oblasti hlav-
ního města provincie Šan-tung – Ťi-nan. 
7.  den: Transfer na nádraží, cesta rychlo-
vlakem Bullet ve voze 2. třídy do Šanghaje. 
Toto velkoměsto s 24 miliony obyvatel, plné 
mrakodrapů a  moderní architektury, je na-
prostým opakem toho, co jsme navštívili 
v  předcházejících dnech. Procházka po ná-
břeží Bund a  prohlídka poslulých, 400 let 
starých mandarínských zahrad Jü Jüan. Ve-
čer je možno přikoupit vyhlídkovou plavbu 
po řece Chuang-pchu-ťiang (Huangpu) 
s úchvatnými výhledy na osvětlené mrako-
drapy. Večeře a nocleh v hotelu v Šanghaji. 
8. den: Po snídani volno, odpoledne odjezd 
na letiště, odlet do Evropy.
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně – s pře-
stupem v některém evropském městě.
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Cena zahrnuje | letenky včetně do mácího přeletu, letištní taxy 8 500 Kč, transport autobusem 
v Thajsku dle programu, 6 noc lehů se snídaněmi, 5 obědů dle programu, vstupné do objektů, 
český i za hraniční průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | odletová taxa 500 bahtů (nutno uhradit hotově na místě), spropitné cca 
30 USD, další jídla, nápoje k jídům, fakultativní výlety, vízum do Thajska (vyřídí CK za cca 
900 Kč). Doporučujeme prodloužení pobytu u moře – více informací v CK!

Cena zahrnuje | leteckou přepravu z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Bangkoku, veškerou 
přepravu v Thajsku, zmiňovanou v programu, všechny vstupy dle programu, thajského průvod-
ce po dobu konání výletů, českého průvodce, doprovázejícího zájezd po celou dobu, 4 noclehy 
v Bangkoku hotel *** a 5 nocí KohChang Resort and Spa ***, ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích s klimatizací, TV a příslušenstvím. Stravování zahrnuje snídaně bufetového typu a dvakrát 
oběd v době celodenních výletů.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, výlety na ostrově, spropitné (cca 25-30 USD /os.), jiné stra-
vování mimo zmíněných snídaní a dvou obědů, nápoje k obědům, doprava z Brna na letiště a zpět 
(cena jedné cesty na osobu 450 Kč).

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem do Bangkoku.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do ho-
telu (bez večeře), nocleh.
3. den: Po snídani okružní jízda městem, 
chrám Wat Traimit v Čínském městě s nej-
větším zlatým Buddhou na světě, chrám 
Wat Phos s  gigantickým ležícím Buddhou, 
plavba lodí po řece Chao Phraya a  kanály 
Thonburi – příležitost pozorovat místní 
rodiny žijící na vodě v  dřevěných domcích 
na kůlech, dále chrám Wat Arun. Po obědě 
v restauraci návštěva rezidence siamských 
králů dynastie Chakri, postavené pro krále 
Rámu I. Vedle paláce je Chrám Smaragdo-
vého Buddhy (Wat Phra Keo), pravděpo-
dobně nejznámější z královských chrámů se 
sochou Buddhy, vyřezanou z  jednoho kusu 
zeleného jaspisu, místo konání různých ná-
boženských obřadů za účasti krále. Na závěr 
prohlídky Mramorový chrám (Wat Ben-
cha ma bophti) nebo Wat Saket, v  případě 
zájmu návštěva výstavní síně a  obchodu 
největší klenotnické společnosti. Návrat do 
hotelu, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd na prohlídku Ay-

Termíny | 24. února – 4. března | Cena | 44 950 Kč

Malý okruh Thajskem a koupání na ostrově Ko Chang 

utthayi, bý va lého hlavního města králov-
ství Siam. Ayu tthaya byla po sta vena roku 
1350 a svou výstavností, chrámy a paláci se 
mohla měřit s  velkými evropskými městy 
té doby. Ruiny méně i  více zachovalých 
chrámů po celém městě jsou svědkem vý-
znamu města. Obzvláště krásná je socha 
Viharn Phra Mongkol Bobitr a  majestátní 
rozvaliny chrámů Wat Phra Si Sanpeth, Wat 
Phra Mahathat a Wat Yai Chaimongkol. Po 
obědě prohlídka královského letního sídla 
v Bang Pa In. Návrat do Bangkoku, možnost 
odjezdu taxíky do zábavní čtvrti Pat Phong, 
procházka centrem nočního života a návrat 
opět taxíky do hotelu, nocleh. 
5. den: Po časné snídani odjezd k  plovou-
címu trhu Damnoen Saduak v  provincii  
Ratchaburi, cestou zastávky k  fotografo-
vání salin v  provincii Samut Sakhon a  ná-
vštěva pestrobarevného tržiště na želez-
ničních kolejích v  Maeklongu, po kterých 
projíždí vlak mezi stánky. Projíždka lodí po 
kanálech mezi ovocnými plantážemi a dře-
věnými domky lidí, žijících na kanálech, 
návštěva proslulého plovoucího trhu, kde 
obchodníci nabízejí své zboží na malých 

loďkách. Odpoledne návrat do Bangkoku, 
možnost zastávky v Čínské čtvrti, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd privátním auto-
busem do přístavu Laem Ngob v  provin-
cii Trat (cca 350 km). Cesta vede po pěkné 
dálnici krajem rýžových polí, ananasových, 
kaučukových a  ovocných plantáží. Odtud 
trajektem na ostrov Ko Chang, ubytování 
v odpoledních hodinách v hotelu u pláže.
7. –10. den: Celodenní volno, koupání, mož-
nost fakultativních výletů. Doporučujeme 
zejména výlet rychlým člunem po okolních 
ostrovech. 
11. den: Kolem poledne odjezd z  hotelu, 
transfer na letiště v Bangkoku, odlet do Ev-
ropy v nočních hodinách.
12. den: Přílet do Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno), možnost společného transferu 
do Brna - informace v CK.

6. den: Po snídani prohlídka archeologic-
kého areálu (UNESCO) Sukhothaje, centra 
jednoho z  prvních thaj ských království ze 
13.  sto letí, které  zažilo zlatý věk za krále 
Ram khamhaenga, kdy byla vytvořena thaj-
ská abeceda. Návštěva zahrnuje návštěvu 
Národního muzea Ram kha m haeng. Bě-
hem zlatého věku byla ko lem Sukhothaje 
postavena další města, z nichž nejdůležitější 
bylo Si Sat čanalaj, kde navštívíme další his-
torický areál a také chrámy Čang Lom (s vel-
kou stúpou ve tvaru zvonu) a  Nang Phaya 
(dekorovaný nádhernými štukovými reliéfy 
z  období Ayuthaya). Od poledne příjezd do 
Lam pangu, oběd, poté odjezd koňskými 
bryč kami na tržiště. Baan Sao Nak – 100 
let starý týkový dům, zastávka k  návštěvě 
chrámu Wat Don Tao. Nocleh v Lampangu.
7. den: Po snídani návštěva jednoho z nej-
vý znamnějších chrámů v severním Thajsku, 
Wat Phra That Lampang Luang, který pro-
slul svými nástěnnými malbami z 16. století, 

ladnou architekturou a bohatě vybarvenými 
interiéry. Na cestě do Čiang Mai zastavíme 
v Pahayao k návštěvě Wat Sri Khom Kham 
z  12. století, který je situován u  jezera. Pří-
jezd do Čiang Mai v  době oběda, odpole-
dne prohlídka starého města s  jeho hrad-
bami a příkopy, nejvýznamnější chrámy Wat 
Čedi Luang a Phra Sing, nocleh v Čiang Mai.
8. den: Po snídani uvolnění pokojů, odjezd 
na sloní farmu, kde jsou sloni připravováni 
na práci v džungli, projížďka na slonech, ná-
vštěva orchidejové farmy, oběd, odlet přes 
Bangkok do Evropy.
9. den: Přílet do Vídně nebo Prahy, možnost 
společné přepravy do Brna.
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Termíny | 30. dubna – 14. května | 5.–19. listopadu
Cena | 54 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč 

HONGKONG/ČÍNA/VIETNAM

Dračí zátoka

Hongkong

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy či Vídně 
(bude upřesněno) do Hongkongu s přestu-
pem v některé z evropských metropolí.
2. den: Přílet do Hongkongu, přesun z  le-
tiště do hotelu, volno v  obchodní čtvrti 
Kowloon, nocleh v hotelu v Hongkongu.
3. den: Po snídani prohlídka Hongkongu 
včetně výhledu na město z  hory Victoria 
Peak, tržiště Stanley Market, projíždka po 
Repulse Bay a  rybářské vesnici Aberdeen 
s  pohledem na typické čluny sampany 
a džunky, odpoledne odjezd do 180 kilome-

trů vzdáleného města Kanton (Kuang-čou, 
Guangzhou), nocleh v hotelu. 
4. den: Kanton, jedenáctimilionová met-
ropole provincie Kuan-tung (Guandong) je 
největším městem jižní Číny. Leží v subtro-
pické oblasti u Jihočínského moře a proslulo 
svými jadeitovými výrobky a vějíři ze santa-
lového dřeva. Odjezd přes Čao-čching (Zha-
oqing) a  Jü-lin (Yulin) do Pej-chaj (Beihai), 
kde se nachází nejkrásnější a  nejznámější 
pláž provincie Kuan-si (Guanxi), nocleh 
v hotelu na takzvané Stříbrné pláži. 

5. den: Po snídani cesta autobusem na do 
Tung Sing (Dong Xing), města na hranicích 
s Vietnamem, ubytování v hotelu, večer ná-
vštěva nočního trhu, nocleh. 
6. den: Překročení hranic, procházka podél 
řeky Pej Lun (Bei Lun) a vstup do vietnam-
ského Móng Cái. Rychlý člun nás doveze 
do světoznámé Dračí zátoky (Hạ Long, 
UNESCO). Nalodění na tradiční vietnamskou 
loď,  téměř čtyřhodinová plavba mezi skal-
natými ostrovy a  ostrůvky bizarních tvarů, 
plovoucí vesnice místních rybářů, oběd na 
lodi. Večeře v hotelu v Hạ Longu s možností 
procházky po břehu Jihočínského moře. 
7. den: Po snídani odjezd do vietnamského 
hlavního města Hanoje, prohlídka města, 
návštěva Ho Či Minova mauzolea s přileh-
lou zahradou a  parkem, náměstí Ba Đình, 
Západní jezero. Večeře v  hotelu v  Hanoji, 
během večeře představení vietnamských 
tanců a zpěvů, nocleh. 
8. den: Po snídani návštěva vietnamského 
venkova, odpoledne příjezd do národního 
parku Ba Bể (Tři jezera). Navečer procházka 
kolem jezera, večeře, nocleh v hotelu. 
9. den: Nalodění na jezerní člun a  plavba 
k vodopádům Đầu Đẳng, před tím návštěva 
jedné z  domorodých vesnic zdejšího hor-
ského kmene. Po návratu do člunu plavba 
po jezeře do vesnice Chợ Rã, pokračování 
po souši do cíle naší cesty, města Cao Bằng. 
Večeře a nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani odjezd do nejsevernější 
oblasti provincie Cao Bằng. Cesta s  nád-
hernými scenériemi se vine přes Trùng 
Khánh, příjezd k nejdelšímu vietnamskému 
vodopádu Bản Giốc, čínsky Te-tchien (De-
tian), ležícímu přímo na hranicích s  Čínou. 
Vychutnáme si nádherný pohled na vodo-
pád a pokračujeme k jeskyni Ngườm Ngao. 
Obrovská jeskyně vytvořená podzemní ře-
kou má dva hlavní vchody a jedna její větev 
dosahuje téměř k vodopádu, kde se nachází 
takzvaný tajný vchod. Po návštěvě jeskyně 
zastávka u dalšího horského kmene, návrat 
do hotelu v Cao Bằng. 

11. den: Brzy ráno návštěva jeskyně Pác Bó, 
místo pobytu Ho Či Mina po návratu z exilu 
v  roce 1941. Poté půldenní jízda smarag-
dově zelenou horskou krajinou s  terasami 
rýžových políček a  horskými vesničkami 
přes horská sedla Đông Khê a  Thất Khê 
a dojedeme do hraničního města Lạng Sơn, 
které bylo za čínsko-vietnamské války v roce 
1979 zcela zničeno a  po znovuvybudování 
se stalo důležitým obchodním centrem ob-
lasti. Večeře a nocleh v hotelu Lạng Sơn.
12. den: Přejezd takzvaného Průsmyku 
přátelství do Číny, jízda vlakem do Nan-
-ningu, nocleh v hotelu. 
13. den: Po snídani prohlídka Nan-ningu, 
třimilionové metropole Čuangské auto-
nomní oblasti, návštěva vyhlídky na hoře 
Čching-siou (Qingxiu) a Muzea národností 
Kuang-si (Guangxi). V  noci odjezd nočním 
vlakem do Kantonu (6 lehátek v kupé). 

14. den: V  poledne příjezd do Kantonu, 
prohlídka města s  buddhistickým chrá-
mem Šest banyánových stromů, návštěva 
proslulé tržnice Čching-pching (Qingping) 
a ostrova Ša-mien (Shamian), večer transfer 
na letiště, odlet do Evropy. 
15. den: Přílet do Vídně nebo Prahy s  pře-
stupem, možnost společného transferu mi-
krobusem do Brna.

Krásy jižní Číny a severního Vietnamu 
Hongkong • Ha Long • Hanoj • Cao Bang • Nan-ning • Kanton

Cena zahrnuje | letenku z Vídně nebo Prahy do Hongkongu a zpět z Kantonu, všechny vstupy, 
6x polopenzi ve Vietnamu, přepravu vozidlem, odpovídajícím počtu účastníků, vlakové přejez-
dy, plavbu člunem, místní odborné průvodce a českého průvodce překládajícího výklad, který 
doprovází skupinu již z Brna, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | 2x vízum do Číny za 2 100 Kč (vyřizuje CK po dodání pasu, platného nej-
méně 6 měsíců od příletu zpět), spropitné cca 40 €, jinou stravu než je uvedená v programu, ná-
poje k jídlům, společnou přepravu z Brna na letiště privátním mikrobusem (Brno–Vídeň 450 Kč 
jedna cesta/os., Brno–Praha 500 Kč). Je možné přiobjednat komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu. Dále je možné objednat lůžko ve vlaku (4 osoby v kupé) za 30 € na osobu a 5 polopenzí 
(večeře nebo oběd) na území Číny za 1 200 Kč. 

Severní Vietnam

Bản Giốc
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1. den:  Odpoledne odlet z  Prahy či Vídně 
(bude upřesněno) do Kuala Lumpur s  pře-
stupem v některé z evropských metropolí.
2. den: Přílet do Kuala Lumpur v odpoled-
ních hodinách, transfer do hotelu, odpoči-
nek a odvoz do restaurace na večeři v malaj-
ském stylu. Návrat do hotelu, nocleh. 
3. den: Po snídani procházka po místech, 
spojených s  ranými malajskými kulturami 
ve staré části města, Náměstí Nezávislosti 
s hlavními historickými budovami. Další za-
stávka u  impozantní mešity Jamek, posta-
vené 1909 v maurském slohu. Procházka po 
Centrálním tržišti s četnými stánky, nabíze-

jícími starožitnosti, šperky, drahé kameny, 
dřevořezby, batiku a  cínové nádobí. Lehké 
občerstvení. Dále taoistický chrám Sze Ya, 
nejstarší chrám v  čínské čtvrti Chi Cheong 
Kai plné obchodů a  lidových restaurací, 
poté hinduistický chrám Sri Maha Mari-
amman, postavený 1968 k  uctění bohyně 
Mariamman. Poslední zastávkou prohlídky 
je Menara Kuala Lumpur, patřící se svými 
421 metry k nejvyšším věžím světa. Z vyhlíd-
kové terasy je nádherný pohled na město. 

Po krátkém odpočinku v hotelu transfer na 
večeři. 
4. den: Po snídani individuální volno, od-
poledne transfer do Kuala Selangor (1,5 h). 
Jde o  poslední malajské mangrovníkové 
močály, jejichž chráněný úsek Taman Alam 
je ideálním místem pro pozorování ptactva 
a  dalších živočichů. Cesta typickou země-
dělskou krajinou ke zbytkům pevnosti Bukit 
Mrelawati. Kuala Selangor je známé moř-
skými specialitami, večeře na stejnojmenné 
řece, jejíž břehy jsou porostlé mangrovníky, 
mezi nimiž ve tmě probleskují světlušky. 
5. den: Po snídani odjezd do Malaky (Mala-
cca), centra kdysi mocného sultanátu, který 
byl po dobu 400 let pod vládou Portu galců, 
Holanďanů a Britů. Prohlídka centra,  kostel 
sv. Petra (1710), nejstarší křesťanský kostel 
v  Malajsii, největší čínský hřbitov mimo 
Čínu, který se rozkládá na Čínském kopci 
(Bukit China), dále zastávka u  Sultánské 
studny, pokračování ke známé bráně Porta 
de Santiago někdejší portugalské pevnosti 
A  Famosa a  ruiny kostela sv. Pavla, ob-
klopené holandskými hrobkami ze 17.  sto-
letí. Poté Červené náměstí – Stadhuys, 
lososově růžová radnice postavená ho-
landskými kolonizátory, ve které dnes sídlí 
Malacké muzeum a  úřady, pro testantský 
kostel Christ Church a čínský chrám Cheng 
Hoon Teng (Chrám zeleného mraku) pro 
vyznavače tří doktrín: taoizmu, buddhizmu 
a  konfucianizmu. Procházka po obchodní 
ulici Jonker, po ubytování v  hotelu trans-
fer do restaurace, speciality místní kuchyně 
kombinující čínské a malajské vlivy. 
6. den: Po snídani v hotelu v Malace odjezd 
do Johoru na hranici se Singapurem, kde 
skupinu převezme asistent singapurské ces-
tovní kanceláře. Předpokládaný příjezd do 
Singapuru je v  13.00, následuje prohlídka 
města – Padang, Kriketový klub, Parla-
ment, Nejvyšší soud, radnice, zastávka 
v parku Merlion s mýtickým mořským lvem 
(symbolem Singapuru) a s impo zantním vý-
hledem na zátoku Marina Bay, dále Thian 
Hock Keng (Chrám nebeského štěstí), je-
den z nejstarších buddhisticko-taoistických 
chrámů, poté Čínská čtvrť, zastávka u míst-
ního řemeslnického centra. Návštěva v  Ná-
rodní orchidejové zahradě, která vystavuje 
na 60 tisíc rostlin. Prohlídka končí v Malé In-
dii, zahalené do vůně koření a jasmínových 
vonných tyčinek. Večer v Čínské čtvrti plné 
stánků a jídelen, v lékárně se poučíme o tra-
diční čínské medicíně, po večeři úzké uličky 
Nočního trhu, odkud cesta rikšou k nábřeží 
Clarke Quay, nalodění a plavba lodí po řece, 
výhledy na nádherně nasvícené moderní 

Cena zahrnuje | 6 noclehů se snídaní, 
6 večeří v restauracích, transfery a vstupy 
dle programu, letenky tam i zpět, místního 
i českého, překládajícího průvodce, pojištění 
proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | společný odjezd z Brna 
na letiště a zpět, obědy, nápoje při jídle, 
spropitné (cca 30 USD/os.), případné hraniční 
a jiné poplatky, které by byly zavedeny až po 
vyhotovení tohoto letáku.

mrakodrapy, koloniální budovy a  postavu 
bájného Merliona. Nocleh v hotelu.
7. den: Po snídani celodenní okružní cesta 
po Round Island, která začíná na severu 
města u  Válečného památníku Kranji. Pa-
mátník byl odhalen v roce 1957, aby připo-
mněl přes 20 tisíc mužů a žen, kteří položili 
své životy ve 2. světové válce. Dále pokraču-
jeme k chrámu Bright Hill, čínskému chrámu 
předků, proslulý svou spektakulární archi-
tekturou. Poté kaple Changi s muzeem při-
pomínajícím hrůzy japonské okupace, jízda 
kolem Johore Baterie, výhled na repliku ob-
řího patnáctipalcového děla Monster Gun 
z 2. světové války. Výlet končí v moderních 
zahradách u zátoky. Park, rozkládající se na 
101 hektarech, je domovem více než milionu 
vzácných rostlin. Další večer v Singapuru při 
světlech nočního velkoměsta. Po večeři na 
břehu řeky během západu slunce projdeme 
k Fontáně bohatství, největší fontáně světa 
uprostřed obchodního centra Suntec City 
u  mostu Benjamin Sheares. Po procházce 
po nočním tržišti, kde je možno usmlouvat 
neuvěřitelně nízké ceny, následuje poslední 
zastávka v  hotelu Raffles na ochutnávku 
vyhlášeného koktejlu jménem Singapurský 
sling. Říká se, že kdo nebyl v  Raffles, nebyl 
v Singapuru. Nocleh v hotelu.
8. den: Volné dopoledne k nákupům, odpo-
ledne transfer na letiště, odlet do Evropy.
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně s přestu-
pem v Evropě nebo Asii.

MALAJSIE/SINGAPUR
Z Kuala Lumpur do Lvího města 

Termíny | 12.–20. listopadu 
Cena | 52 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 400 Kč

Mešita Jamek

Sultánova mešita

Singapur

Merlion

Kuala Lumpur
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Cena zahrnuje | leteckou přepravu Praha/Vídeň–Kolombo a zpět včetně letištních tax a pali vových 
příplatků, ubytování v hote lích *** s polopenzí (kromě nápojů), večeři navíc v Kolombu před odletem 
do Evropy, přepravu klimatizovaným autobusem, vstupy dle programu, služby českého a místního 
průvodce, povinné pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí, obědy, vstupní vízum 30 USD, spropitné pro místního 
řidiče a průvodce 30–40 USD.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřes něno) do Kolomba s  přestupem v  ně-
které evropské nebo asijské metropoli.
2. den: Přílet do Kolomba v  ranních ho di-
nách, transfer z letiště do plážového resortu 
Marawila, odpočinek a koupání v hotelu.
3. den: Po snídani návštěva sloního sirot-
čince v  Pinnewalle – krmení sloních mlá-
ďat, pozorování jejich her a  koupání slonů 
v  blízké řece. Poté odjezd do někdejšího 
královského města Polonaruwa (UNESCO) 
na jihovýchodě ostrova – v době rozkvětu ve 
12. století zde vznikly rozsáhlé zahrady, velké 
množství soch Buddhů, mnoho paláců i dal-
ších staveb, jejichž vykopávky jsou turistic-

kou atrakcí. Prohlídka rozsáhlých vykopávek 
včetně světoznámé, 14 metrů dlouhé sochy 
spícího Buddhy. Odjezd do města Sigiriya, 
večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani prohlídka starobylé Sigi-
riye (UNESCO), vý  stup na Lví skálu, ruiny 
nádherného palácového komplexu postave-
ného v 5. století králem Kas syapou, prohlídka 
unikátních skal ních kreseb. Pokračování do 
města Kandy, ces tou pro hlídka Dambully – 
jeskyn ních chrámů zdo bených nástěnnými 
malbami ze života Gautamy Buddhy, více 
než 150 Buddhových soch vytesaných přímo 

Sigiriya

do skal. Odpoledne návštěva batikové manu-
faktury a prohlídka zahrady koření v Ma tale. 
Příjezd do Kandy, večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka sto let staré 
bo tanické zahrady Peradeniya, jedné z nej-
krás nějších na světě, se stovkami druhů tro-
pické flóry, stromů, růží, orchidejí a  dalších 
rostlin. Odpoledne prohlídka města Kandy 
(UNESCO), které je protkáno sítí buddhistic-
kých chrámů. Ná vštěva střediska lidového 
umění a řemesel. Svě to známý Chrám Budd-
hova zubu – jedno z  nej posvátnějších míst 
o strova, kde je uložena jedna z  nejcenněj-
ších buddhistických relikvií. Večer návštěva 
tradičního folklórního představení včetně 
ukázky chůze po rozžhaveném uhlí. Večeře 
a nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani odjezd do Nuwara Eliya 
(Město světla) – v 19. století oblíbené britské 
horské letovisko postavené v  anglic kém ko-
loniálním stylu. Cestou jedny z  nej krás něj-
ších přírodních scenérií ostrova – nej vyšší 
hora Cejlonu, nekonečné čajové plan táže, 
vodopády… Návštěva továrny na zpra co vání 
čaje s  ochutnávkou. Odpoledne pro hlídka 
městečka. Večeře a noc leh v horském hotelu.
7. den: Po snídani odjezd do městečka Ki-
tulgala na západě ostrova, ležícího v pásmu 
tropického deštného pralesa, jedná se o nej-
vlhčí místo celého ostrova. V blízkosti protéká 
řeka Kelani, na které se natáčel slavný film 
Most přes řeku Kwai. Odjezd do Beruwaly – 
malá rybářská vesnička založená arabskými 
obchodníky v  8.  století – slavná starobylá 
mešita a  maják. Okolí Beruwaly patří díky 
svým scenériím k nejoblíbenějším plážovým 
resortům ostrova. Ubytování v ho telu, odpo-
lední odpočinek, večeře, nocleh.
8. den: Volný den, odpočinek na pláži nebo 
u hotelového bazénu, večeře, nocleh.
9. den: Dopoledne koupání, v poledne uvol-
nění pokojů, transfer do Kolomba, prohlídka 
největšího kul  turního a  obchodního centra 
Srí Lanky – průjezd komerčním a obchodním 
centrem města, přístavní čtvrtí, čtvrtí Fort, 
bazarem Pettah, návštěva buddhistického 
chrámu Gangarámaja, večeře, transfer na 
letiště, v noci odlet do Evropy.
10. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, pro zá-
jemce transfer mikrobusem do Brna.

SRÍ LANK A

Termíny | 18.–27. února | 4.–13. listopadu
Cena | 46 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

Cejlonský okruh s pobytem u moře | Kolombo • Pinnewalla 
Polonnaruwa • Sigiriya • Dambulla • Kandy • Nuwara Eliya

Kolombo

Kandy

Polonnaruwa

Kolombo

Chrám Buddhova zubu
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Páteční Vídeň | Jedeme až do centra města!
Cena | 410 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč 
Termíny | 5. 2. | 4. 3. | 8. 4. | 22. 4. | 13. 5. | 27. 5. | 24. 6. (Donauinselfest) | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. | 
9. 9. | 7. 10. | 28. 10. í | 4. 11. | 11. 11. | 17. 11. í (čtvrtek) | 25. 11. | 2. 12. | 9. 12. | 16. 12. | 23. 12. 

Na všechny jednodenní zájezdy se vztahují tyto pod   mínky, n ení-li jednotlivě uve deno 
jinak: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. Cena nezahrnuje případné 
vstupy, uvedené ve výši z předchozí sezóny, ani komplexní  po jištění, které lze sjednat 
v naší CK (bližší infor mace u našich p rodejních asistentů). Sraz 15 minut před odjezdem 
na stanovišti Čebusu č. 1 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. 
Pro kolektivy termíny a místo přistavení autokaru dle do hody.

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.00 Vídeň – výstup v  ulici Am Stadtpark 
u hotelu Hilton, 10 min od chrámu sv. Štěpána.
10.00–12.00 pro zájemce pěší pro hlídka 
centra města s prů vodcem (2 h) po nejvýz-

VÍDEŇ A OKOLÍ

7.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.00 Vídeň – výjezd na vyhlídku Kahlen-
berg, přejezd na vyhlídku Cobenzl, pře jezd 
do Klosterneuburgu, venkovní pro hlídka 
jed noho z nejkrásnějších barokních klášterů.
13:00 zámek Schönbrunn – prohlídka po-
kojů, Glo riety, parku nebo návštěva zoo-
logické zahrady císařovny Marie Te rezie 

7.00 sraz pro cykloturisty k na lo žení kol.
7.15 sraz pro pěší a in-line turisty. 
7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.00–18.00 projížďka po vídeňských cyk-
lotrasách podél Du naj ského kanálu po Du-

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
9.30 Vídeň – Dunajská vyhlídko vá věž (Do-
nauturm, 252 m), možnost vý jezdu výtahem 
za 35 sekund (v stupné 7,40 €), procházka po 
ná břeží u OSN (Vídeňský Manhattan) nebo 
individuální volno. 
12.00 přesun ke stanovišti výletní vyhlídko-
vé lodi u Reichsbrücke.
13.30 plavba lodí po Dunaji s krytou restau-
rací a  otevřenou terasou k  lodnímu centru 

nam nějších památkách nebo in  di vi duální 
volno – možnost návštěvy obchodních cen-
ter, muzeí nebo výstav, info u prů vodce.
18.00 odjezd do Brna.
20.30 předpokládaný návrat.

Vídeň s vyhlídkou a plavbou po Dunaji
Cena | 440 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 395 Kč
Termíny | 30. 4. | 21. 5. | 18. 6. | 9. 7. | 20. 8 | 17. 9. | 15. 10.

Vídní na kolech nebo na in-line bruslích
Cena | 410 Kč pro pěší a in-line tu risty | 450 Kč pro cykloturisty (v ceně přeprava kol na přívěsu)
Termíny | 30. 4. | 21. 5. | 18. 6. | 9. 7. | 20. 8 | 17. 9. | 15. 10.

Velikonoční Vídeň | Prátr, Schönbrunn, Klosterneuburg
Cena | 450 Kč | Termín | pondělí 28. března

Schwedenplatz, ná s ledně prohlídka města: 
Fleischmarkt, Heiligen kreuzerhof, Hoher 
Markt, Orloj, Ruprechtsk ir che, Kornhäu-
selova synagoga, nebo in di viduální volno.
Odpoledne Prátr: návštěva atrakcí a zábava.
18.30 odjezd, 21.00 předpokládaný příjezd.
Fakultativně: plavba lodí 19,90 € (děti 10–
15 let 10 €, do 10 let zdarma), kombinovaná 
vstu  penka věž + plavba 22 € (ceny z  před-
chozí sezóny, nezahrnují jídlo ani pití).

naj ském os t rově, Dunajský park a  je zero 
Alte Donau s ostrůvky, odpočinek v Prátru.
18.00 nakládání kol na přívěs na místě, kte-
ré určí průvodce.
18.30 odjezd, 21.00 předpokládaný příjezd.

v zámeckých zahradách.
17.00 Vídeň – zábavní park Prátr, obří ruské 
kolo Riesenrad a další atrakce.
18.00 odjezd, 20.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně | vstup do zoo 15 € (děti do 
6 let zdarma, od 6 let 7 €); zámecké poko-
je 11,50 € (děti 8,50 €); velký okruh 14,50 € 
(děti 9,50 €).

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Zentralfriedhof spolu s  židovským hřbito-
vem je známý nejen hroby slavných osobnos-
tí, ale i  díly významných sochařů, parkovou 
výzdobou a  novým muzeem pohřebnictví. 

Vídeňské hřbitovy a Muzeum pohřebnictví
Cena | 420 Kč | Slevy | do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 390 Kč | Termíny | 11. 6. | 23. 7. | 3. 9. | 29. 10.

Odpoledne Friedhof der Namenlosen 
(Hřbi tov bezejmenných, většinou utonulých 
v Dunaji), park a kaple. Přejezd k historické-
mu komplexu Gasometer, prohlídka. 
18.00 odjezd, 20.00 předpokládaný návrat.
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Letní noční koncert Vídeňských filharmoniků
v zahradách zámku Schönbrunn
Cena | 440 Kč | Termín | čtvrtek 26. května

7.00 odjezd z Brna směr Mikulov, Vídeň.
9.30 Vídeň – Am Stadtpark, naproti ho telu 
Hilton, seznam muzeí bude dodán In for -
mačním centrem města Vídně týden před 

8.00 odjezd z Brna směr Mikulov, Vídeň.
Dopoledne dvouhodinová prohlídka měs-
ta s prů vodcem. Odpoledne volno k náku-
pům – Vánoční trhy před ví deň skou radnicí. 

Státní svátek ve Vídni | volný vstup do vybraných muzeí
Cena | 410 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 380 Kč | Termín | středa 26. října

Předvánoční Vídeň
Cena | 410 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč
Termíny | 19. 11. | 26. 11. | 3. 12. | 10. 12. | 17. 12. | 22. 12. (čtvrtek)

Zámek Schönbrunn a Cobenzl, Kahlenberg a Grinzing
Cena | 450 Kč | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč 
Termíny | 30. 4. | 21. 5. | 18. 6. | 9. 7. | 20. 8. | 17. 9. | 29. 10. | 19. 11.

státním svátkem a  bude dostupný na šim 
klien tům v autokaru.
18.15 odjezd z Vídně.
20.45 předpokládaný návrat do Brna.

V  prvním patře radnice se každoročně po-
řádají Me zinárodní vánoční koncerty.
18.00 odjezd z Vídně.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Dětský den ve Vídni
Cena | 410 Kč | Slevy | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč | Termín | sobota 28. května

Vídeň Donauinselfest | největší open-air festival v Evropě
Cena | 440 Kč | Termín | sobota 25. června

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.00 příjezd do Vídně na Náměstí Marie Te-
rezie, procházka centrem s  nejvý znam něj-
šími památkami města – Hofburg, Svato  -
štěpánský chrám, Opera, Albertina ad. 
12.00 odjezd do Schönbrunnu – možnost 
procházky parkem, návštěvy zoologické za-

14.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov. 
16.30 procházka s  průvodcem po Dunaj-
ském ostrově, následně individuální vol-
no na Festivalu moderní hudby (Donau-
inselfest), akci pod širým nočním nebem 
pro milov níky různých hu debních žánrů na 

15.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov. 
17.30 příjezd do Vídně k  zámku Schön-
brunn, prostor pro individuální prohlídku 
zá meckých exteriérů, možnost procházky 
parkem, posezení u šálku výborné kávy.

20.30 začátek koncertu Vídeňských fil har-
moniků (Wiener Philharmoniker) v  parku 
u Neptunovy kašny, vstup zdarma! Po skon-
čení koncertu odjezd, 01.00 předpokládaný 
příjezd do Brna.

hrady nebo prohlídky zámku. 
15.30 vídeňský zábavní park Prátr – obří 
ruské kolo Riesenrad a další atrakce.
17.30 odjezd, 20.00 předpokládaný příjezd.
Fakultativně: vstup do zoo 15 € (děti 7 €, 
do 6 let zdarma); zámek 11,50 € (děti do 18 
let 8,50 €), velký okruh 14,50 € (děti 9,50 €).

jede nácti pódiích na ostrově dlouhém té-
měř pět kilometrů. Vstup zcela zdarma, al-
ternativně možnost prohlídky ve černí Víd-
ně s prů vodcem.
23.30 odjezd z Vídně.
01.30 předpokládaný návrat do Brna.

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Dopoledne zámek Schönbrunn – prohlíd-
ka zahrad, pokojů nebo zoologické zahrady, 
dle výběru klienta. V  blízkosti zoo je areál 
pro australskou flóru a deštný prales, výběh 
s medvídkem pandou, koalí rodinka a mno-
ho dalších milých překvapení. 
Vstupné do areálu zámku: 22 pokojů 
11,50 € (dítě 8,50 €); 40 pokojů 14,50 € (dítě 
9,50  €); SB Pass Classic 18,50 € – zahrnu-
je prohlídku 40 pokojů, zahrady korunního 
prince, Labyrintu a  vyhlídkové terasy Glo-
riette; zoo 15 € (dítě 7 €, do 6 let zdarma).

Odpoledne odjezd do města – Cobenzl, 
vrch Kahlenberg, nacházející se v nadmoř-
ské výšce 484 m – vyhlídky na město.
18.00 Grinzing – vinné sklípky Zum Heu-
rigen, posezení, možnost procházky čtvr-
tí významných osobností – Johannese 
Brahmse, Franze Schuberta, Franze Grill-
parzera a dalších.
19.00 odjezd z Vídně.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Po do mluvě s průvodcem možnost jen do-
pravy a vlastního programu (příjezd k ho-
telu Hilton v 10 hodin, odjezd v 19.15).
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17.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov. 
19.30 malá procházka středem města při-
pravujícího se na přivítání Nového roku.
21.00 Silvestrovská zábava v  ulicích města 
– hudební stany na ulicích Kärtnerstrasse, 
Graben, Am Hof, Rathausplatz, dále stánky 
s občerstvením a nápoji.

Silvestr v ulicích Vídně
Cena | 440 Kč | Termín | sobota 31. 12. – neděle 1. 1.

00.00 bouřlivé přivítání nového roku před 
vídeňskou radnicí.
01.30 (1. ledna) odjezd od hotelu Hilton 
směr Brno. 
04.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Doporučujeme nezapomenout teplé 
oble čení – může i mrznout!

07.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň.
Dopoledne přehlídka císařské a novo  dobé 
vojenské techniky ve vídeňském Hofburgu. 
Vstup do rakouského parlamentu a vládních 
prostor Hofburgu zdarma. Milov níkům zlat-
nického řemesla doporučujeme prohlídku 
klenotnice Schatzkammer, která se nachází 
v  nejstarší části Hofburgu z  konce 13.  sto-
letí. Klenotnice je tvořena celkem 20  míst-
nostmi, 16 představuje klenot nici svět skou, 
zbylé 4 pak církevní. Je zde ulo ženo množ-
ství pokladů, např.  císařská ko runa Svaté 
říše římské z konce 10. století, korunovační 

Státní svátek Rakouska v duchu vídeňské secese
s volným vstupem do v ybraných muzeí 
Cena | 450 Kč | Slevy | 430 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termín | středa 26. října

klenoty habsburské monarchie, Burgund-
ský poklad z  15. století nebo poklad Řádu 
zlatého rouna. Individuálně návštěva mu-
zeí s  volným nebo sníženým vstupem dle 
seznamu od průvodce (ve většině vídeň-
ských muzeí je vstupné pro mládež do 19 let 
zdarma).
Odpoledne odjezd do St. Veith – návštěva 
nádherné secesní kaple Am Steinhof od 
Otty Wagnera. Po prohlídce odjezd k  leso-
parku Lienzer Tiergarten. Procházka k vile 
císařovny Sisi Hermesvilla.
18.30 odjezd z Vídně.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň.
9.30 Vídeň – Dunajská vyhlídko vá věž (Do-
nauturm, 252 m), možnost vý jezdu výtahem 
za 35 sekund (v stupné 7,40 €), procházka po 
ná břeží u  sídla Organizace spojených ná-
rodů (Vídeňský Manhattan) nebo indivi-
duální volno. 
Odpoledne návštěva Domu moře (Haus 
des Meeres) – dříve jedna z obranných pro-
tiletadlových věží, takzvaných Flaktürme, 
prohlídka unikátního vodního světa. V  zá-
žitkovém akváriu se mohou děti díky „po-
tápěčským přilbám“ zabudovaným do dna 
akvária podívat do světa tropických ryb. 

Do Vídně k moři a za motýlími křídly
Cena | 410 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč
Termíny | 30. 4. | 21. 5. | 18. 6. | 9. 7. | 20. 8 | 17. 9. | 15. 10. | 19. 11.

Vídeňské parky a Wotruba Kirche
Cena | 460 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 430 Kč
Termíny | 27. 3. | 7. 5. | 11. 6. | 23. 7. | 3. 9. | 22. 10.

Klienti, kteří nebudou mít zájem o návštěvu 
Domu moře, mohou využít volna k  pro-
hlídce Domu motýlů – Schmetterlings-
haus, kde je chováno na 50  druhů živých 
exo tic kých motýlů, které lze sledovat z bez-
pro střední blízkosti, nebo mohou čas využít 
k nákupům na Ma ria  hilferstrasse a k pose-
zení v kavárně či restauraci.
18.30 odjezd zpět do Brna
21.00 předpokládaný příjezd do Brna 
Fakultativně | vstupné do Domu moře 
(14,70 €, děti 6–15 let 7 €, děti 3–5 let 4 €), 
Schmetterlingshaus (dospělí 5,50 €, senioři 
5 €, studenti 4,50 €, děti 3–16 let 3 €, ces-
tovní pojištění. 

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň.
Dopoledne Vídeň, návštěva zámeckého 
parku Pötzleinsdorfer Schloss park, pro-
slaveného vzrostlými ka li forn skými sekvo-
jemi a  biedermeierovým zámečkem rodiny 
Geymüller. Přejezd k parku Türken schanz, 
procházka parkem k  tureckému památníku 
Yunus-Emre-Brunnen a  vyhlídkové věži 
Paulinenwarte. 
Odpoledne lesopark v Liesingu, procházka 

ke kostelu Nejsvětější Trojice, známého 
jako Wotruba Kirche podle rakouského ar-
chitekta česko-maďarského původu Fritze 
Wotruby (1907–1975). Přejezd do lázeňského 
parku Oberlaa a v závěru procházka českým 
zábavním parkem Laaerberg.
18.00 odjezd do Brna dle pokynů průvodce.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Poznámka | zájezdu se mohou účastnit 
i  osoby s  vlastním programem, bez dopro-
vodu průvodce.
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Vídeňské podzemí | jen pro silné povahy
Cena | 410 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč 
Termíny | 30. 4. | 21. 5. | 18. 6. | 9. 7. | 20. 8. | 17. 9. | 29. 10. | 19. 11

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Bad Vöslau.
Bad Vöslau je lázeňské město na úbočí Ví-
deňského lesa. Geologickým zlomem zde 
vznikla celá řada léčebných termálních pra-
menů. Již v době Římské říše byly známy lé-
čebné účinky zdejších termálních pramenů. 
Zajímavé je také historické centrum. Podle 
projektu dvorního architekta vídeňského 
dvora J. F. Hetzendorfa zde byl vybudován 

Lázně Bad Vöslau 
Cena | 490 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 460 Kč
Termíny | 30. 4. | 22. 5. | 25. 6. | 6. 8. | 17. 9. | 28. 9. í | 28. 10. í | 17. 11. í

Předvánoční Vídeň a termální lázně Oberlaa
Cena | 450 Kč | Termíny | 26. listopadu | 17. prosince

Termální lázně Oberlaa
Cena | 450 Kč | Termíny | 30. 4. | 22. 5. | 28. 9. í | 28. 10. í | 17. 11. í

zámek. V  19. století žilo město především 
textilním průmyslem a  od 2. poloviny i  tu-
ristickým ruchem. Kromě toho je Vöslau 
významné svou vinařskou oblastí. Kromě 
léčivých pramenů, které zde vyvěrají na 
četných místech ze země, přispívají k  léčbě 
i pobyty v místních klimatických jeskyních.
17.30 odjezd z Vídně do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně l celodenní koupání cca 11 €.

Výstava orchidejí ve Vídni
Cena | 410 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč | Termín | 20. února

8.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň.                                                                                 
10.00 Vídeň – Am Stadtpark, vystoupí zá-
jemci o  individuální pobyt v  centru Vídně 
(možnost návštěv výstav v Albertině, Kunst-
forum Bank Austria, Belvedere aj.). Autobus 
odjede se zájemci na výstavu orchidejí do 

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň.
Dopoledne prohlídka podzemí v  Muzeu 
útrpného práva, expozice středověkého 
mučení (možnost navštívit Dům moře, který 
se nachází v  blízkosti), prohlídka  podzemí 
v Kaiser Gruft (od 30 osob Michaeler Gruft).
Odpoledne pokračování do Muzea krimi-
nalistiky a  zločinů v  blízkosti zábavního 
parku Prater. Závěr dne můžeme strávit 

po sezením ve starobylé hospůdce, Mu-
zeu voskových figurín anebo návštěvou 
Domu hrůzy a  jiných atrakcí v  Prátru.                                                                                                                 
18.30 odjezd z Vídně. 
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.                                                                                                 
Fakultativně | vstup do podzemí 7 €, děti 
do 14 let 3 €, Muzeum středověkého mučení 
6 €, děti 4 €, Muzeum zločinů 6 €, děti 3 €, 
Dům moře 14,70  €, děti 9,50  €. Zakoupení 
všech vstupů není podmínkou.

Hirschstetten. Možnost uložení nakoupe-
ných květin do autobusu. Odpoledne od-
jezd do centra Vídně.   
17.00 odjezd z ulice Am Stadtpark - Vídeň.                                                       
19.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | skupinové vstupné na výsta-
vu orchidejí 5 €, děti 6–14 let zdarma.

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň.
Dopoledne prohlídka předvánočně vyzdo-
beného centra Vídně s průvodcem, případ-
né volno k adventním nákupům.
14.00 odjezd k  areálu vídeňských termál-

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň.
Dopoledne Oberlaa – koupání v největších 
vídeňských termálních lázních. Lázně Ober-
laa jsou rozděleny do dvou částí – Therme-
landschaft I a II. V první části najdeme vnější 
i vnitřní bazén a bazén s přírodním prame-
nem s  teplotou vody 36  °C. V  druhé části 
vnitřní a  vnější termální bazén o  teplotě 
vody 34  °C, venkovní bazén se slanou vo-
dou, uklidňující hudbou a světelnými efekty 

ních lázní Ober laa, tříhodinové koupání.
18.00 odjezd z Vídně do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | vstupné do lázní (dle využi-
tých služeb) na 4 hodiny dospělí cca 19  €, 
děti 3–14 let 13 €.

(34 °C), sportovní bazén (24–28 °C) a bublin-
kový bazén (36 °C). 
Odpoledne procházka nádherným lázeň-
ským parkem s vyhlídkami na alpské před-
hůří nebo pobyt v centru Vídně, dle domlu-
vy s průvodcem.
18.00 odjezd z Vídně do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | vstupné do lázní (dle vyu-
žitých služeb) na 4 hodiny dospělí cca 19 €, 
děti 3–14 let 13 €.
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Advent na zámku Grafenegg s prohlídkou Kremže
Cena | 580 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let | Termín | sobota 3. prosince 

7.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Vídeň.
10.00 procházka Vídní s průvodcem.
13.00 odjezd na císařské sídlo Schloss Hof, 
místa konání vánočních trhů. Na barokním 
statku císařského zámku se uskuteční svá-
teční adventní trh (vstupné cca 6 €), který 
nabízí příjemné rozjímání s  tradičními vá-
noč ními chutěmi a  vůněmi a  prezentaci 
tvorby uměleckých řemesel. Zámek Hof byl 

8.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.30 Kremže – malebné uličky starobylého 
dolnorakouského městečka s půvabnou ad-
ventní výzdobou.
Odpoledne přejezd do obce Grafenegg, 
procházka obcí a odjezd k vánočně nazdo-
benému a  nasvícenému zámku uprostřed 

9.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň, Baden bei Wien.
12.00 předpokládaný příjezd do Badenu, 
krátká prohlídka města s průvodcem.
14.00–17.00 návštěva adventních trhů. 
Badenská adventní míle se koná v zámec-
kém parku vedle slavnostně vyzdobeného 
Casina Baden. Čeká vás například vánoční 
umělecký trh, jízda na ponících, adventní 
stánky po celém městě s množstvím zábavy 
i  možností nákupů. Zájemci mohou využít 

9.00 odjezd z  Brna směr Znojmo. Vánoční 
trhy s řemesly a občerstvením, dřevěný ko-
lotoč pro děti, vánočně nazdobený žebřiňák 
a  svítící adventní věnec umístěný na kašně  
Masarykova náměstí. Na návštěvníky čeká 
Ježíškova pošta, pódium s  pestrým kultur-
ním programem, upomínkovými hrnečky 
a vánoční punč či svařené víno. Milovníci zá-
had se mohou účastnit prohlídky adventně 
vyzdobeného podzemí, Minoritského kláš-

Znojmo s vánoční atmosférou a čerti v Retzu
Cena | 400 Kč | Slevy | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 350 Kč | Termín | sobota 3. prosince

Adventní trhy v Schlosshofu
Cena | 450 Kč | Termíny | sobota 10. prosince | sobota 17. prosince | neděle 18. prosince

Baden plný čertů
Cena | 460 Kč | Termín | neděle 4. prosince

tera nebo Znojemského hradu. Kompletní 
přehled všech akcí včetně místa jejich ko-
nání naleznete na www.znojmocity.cz.
10.30 prohlídka Znojma s  adventními trhy 
a předvánoční výzdobou. 
15.00 odjezd ze Znojma do Retzu na před-
stavení jednoho z  nějvětších rakouských 
Krampuslaufů, průvod s  desítkami čertů, 
čertic a jiných příšer.   
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Adventní Wiener Neustadt se soutěskou
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let | Termín | sobota 3. prosince 

Rakouská národní tradice adventů ožívá 
v jedinečné přírodě tajemných skal zdo-
bených předvánoční náladou.
9.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Wiener Neustadt, procházka ad-
ventně vyzdobeným městem.
14.00 odjezd do horské oblasti, kde na nás 
čeká netradiční adventně vyzdobené pro-
středí se čtyřiceti stánky ve volné přírodě 

uprostřed skal a  lesů, ohňostroj v  podobě 
padajících vloček, rozzářené svíce na zmrz-
lém potoce, živé stromy s  adventní výzdo-
bou (nejvyšší 22 m), zářící jako posel radosti. 
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Doporučujeme | teplé oblečení, pevnou 
obuv a do soutěsky baterku.
Fakultativně | vstup do lesního adventního 
areálu 2,50 €.

postaven na po čátku 18.  století geniálním  
stavitelem Lucasem von Hildebrandtem 
pro prince Evžena Savojského. Je chloubou 
ba rokně-klasicistní architektury a  vy hle dá-
va ným cílem Vídeňanů i díky svým krásným 
zahradám. Dodnes láká milov níky umění, 
kultury a architektury.
17.30 odjezd ze Schlosshofu.
20.30 návrat do Brna.

rozlehlého parku, kde je od roku 1976 každo-
ročně pořádán Grafeneggský advent – slav-
nost s  vánočními trhy. Mož nost prohlídky 
interiérů ve stylu romatického historizmu.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstupné do zámku Grafen-
egg cca 7 €.

možnosti koupání v římských lázních – v are-
álu se nachází dva venkovní a dva vnitřní ba-
zény, vířivka a sauna. Termální voda o tep-
lotě 36 °C s velkým obsahem sirovodíku zde 
vyvěrá z hloubky 1000 metrů.
17.00 Perchtenlauf – běh čertů a  čertic, 
kteří vyráží z náměstí Brusattiplatz a běží 
směrem k Lázeňskému parku, odkud pokra-
čují centrem města, aby konečně na náměstí 
Josefsplatz začali strašit.
19.30 odjezd, cca 22.00 příjezd do Brna.
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Rytířské turnaje aneb Výlet do 13. století
Cena | 330 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 300 Kč | Termín | sobota 13. 8.

6.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Wachau.
9.30–13.00 Kittenberské zahrady – kom-
plex tvoří více než 40 druhů zahrad na ploše 
40  000  m2, počínaje Vodní zahradou, Tos-
kánskou zahradou, Růžovou zahradu se 
stovkami druhů růží, po Zahradu smyslů, 
Japonskou zahradu nebo Skalní horskou 
zahradu, jako by snesenou z  nadmořské 
výšky 1 500 metrů kdesi v Alpách. Uvidíme 
také Plaménkovou zahradu s  desítkami 
druhů popínavých plaménků, ale i Stepní 
zahradu. Vyloženě relaxační charakter má 
Zahrada duhy nebo Vodní zahrada s uklid-
ňujícím zvukem proudící vody. Zvláštností 
je zahrada portugalského architekta Fran-
ciska Caldeiry Cabrala. Uchvátí také magic-

Kittenberské zahrady – Kremže – Tulln
Cena | 610 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 580 Kč
Termíny | 4. června | 16. července (Slavnost meruněk, možnost plavby lodí) | 1. října

Tulln | největší květinová výstava svého druhu v Evropě
Cena | 580 Kč | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč | Termín | sobota 27. srpna

ká zahrada zvaná Kruh života irokézského 
umělce Thomase Arculea, který při její tvor-
bě využil prvků staré indiánské magie. Dále 
můžete navštívit Bludiště, Leknínovou za-
hradu či Zahradu ohně.
Odpoledne nenáročný výstup na hrad 
Senf tenberg, stojící na návrší obklopeném 
malebnými vinicemi.
15.30 Kremže (Krems) – prohlídka města 
(při Slavnosti meruněk pro zájemce plavba 
lodi 16.00–18.20 z Kremže do Tullnu).
18.30 odjezd z Tulln směr Brno.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně l vstupné do Kittenberských 
zahrad dospělí cca 6 €, děti do 14 let zdar-
ma, lodní lístek Kremže–Tulln 19 €, sleva se-
nior 14 €, dítě 8 €, příplatek na kolo 2 €.

Výstava růží v klášteře Klosterneuburg
Cena | 410 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 380 Kč | Termín | sobota 4. června

8.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Klosterneuburg.
10.00 Nedaleko Vídně se nad Dunajem vy-
píná 900  let starý augustiniánský klášter 
Kloster neu  burg založený roku 1114. Im-
pozantní opatství, přestavěné do barokní 
podoby a zasvěcené Narození Panny Marie 
láká návštěvníky nejen unikátní gotickou 
křížovou chodbou, ale i sakrálními umělec-
kými poklady, především Verdunským oltá-

08.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Falkenstein – prohlídka hradu. Příjezd 
do Dürnkrut nebo Jedenspeigen (bude 
upřesněno) – účast na slavnosti s rytířskými 
turnaji v  duchu 13.  století. Bohatá nabídka 
grilovaných a jiných pokrmů, nápoje, zmrzli-
ny a jiné pochoutky. Možnost jízdy na koních 
a  lukostřelba s  instruktory pro začátečníky 

i pokročilé. Děti i dospělí mohou mít vlastní 
historické kostýmy anebo si je zapůjčit na 
místě (za EUR). V  podvečer prezentace stře-
dověkého tance s ohněm, následně odjezd.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstupné do hradu Falken-
stein 5  €, děti zdarma, vstupné na slavnost 
cca 10 €, děti do 14 let zdarma!

řem z roku 1331 s 51 reliéfními emailovaný-
mi tabulkami z pozlaceného plechu. Příjezd 
do Klosterneuburgu, návštěva barokního 
kláštera a  zahrad, kde se každoročně pre-
zentuje pěstitelská výstava Dny růží.
16.30 odjezd do Brna.
18.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | prohlídka kláštera 8,50 €, 
skupinové vstupné na výstavu růží dospělí 
8,50 €, dítě do 6 let zdarma, dítě 6–14 let 7 €.

9.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
11.30–18.00 Tulln – Mezinárodní výstava 
květin, zahradnický veletrh a zemská výsta-
va Die Garten Tulln. Cena vstupenky zahr-
nuje návštěvu všech výstavních zahrad. Na 
50 akrech můžete navštívit první evropské 
ekologické zahrady v  Dolním Rakousku. 
Více než 40 zahrad je plných nápadů pro za-
hradníky a milovníky přírody. Tisíce květů je 
uspořádáno v  jedinečná květinová umělec-
ká díla. Uvidíte stovky různých odrůd růží ve 
všech barvách a tvarech. Můžete obdivovat 
okrasné rostliny: hydroponie, kaktusy, suku-
lenty, bonsaje, orchideje, růže, suché a hed-

vábné květiny. Dále zahradní a krajinářskou 
architekturu, zahradní osvětlení, zimní 
zahrady, markýzy, balkony, terasy, skalky, 
jezírka a biotopy, bazény, fontány a zavlažo-
vací systémy, skleníková zařízení, cesta v ko-
runách stromů s výhledem na areál a mno-
hem více. V podvečer procházka historickou 
částí Tullnu a po dunajské promenádě.
21.00 úžasný ohňostroj zrcadlící se ve vo-
dách Dunaje.
21.45 odjezd, cca 23.30 příjezd do Brna.
Fakultativně l vstupné na výstavu: dospě-
lí 11 €, senioři 9 €, děti 6–15 let 2 €, děti do 
6 let zdarma, skupinové vstupné 9 €.
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Císařská městečka ve Vídeňském lese
Cena | 590 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 560 Kč 
Termíny | 23. dubna | 4. června | 23. července | 3. září | 29. října

Petronell-Carnuntum a Neziderské jezero
Cena | 580 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 
Termíny | neděle 22. května | sobota 9. července | sobota 13. srpna | sobota 1. října

07.00 odjezd z  Brna směr Mikulov, Vídeň, 
Vídeňský les, Brunn am Gebirge.
Dopoledne hrad Kreuzenstein, hrad Liech-
tenstein, Mödling – město inspirující mno-
hé umělce 19. století a připomínající dáv nou 
slávu císařského rodu Habsburků. Pod zemní 
jezero Hinter brühl, plavba na lodičkách. 
Heiligenkreuz, impozantní ba benberský 

klášter, kde je uchovávána v zácná relikvie 
z Kristova kříže, lovecký zá meček Mayerling 
v  lesoparku, místo tra gé die habsburského 
korunního prince Rudolfa.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Vstupné Mayerling 5 €, Kreuzenstein 8 €, 
See grotte Hinterbrühl 6 € (od 20 osob), děti 
do 4 let zdarma, 4–14 let 4,50 €.

Koupání v  původně římských lázních na
zvaných z  1. století Aquae, navštěvova
ných později nejrůznějšími panovníky, 
včetně čle nů habs burské císařské rodiny.
7.30 odjezd z Brna směr Mikulov, Baden.
Dopoledne prohlídka historického městeč-
ka Baden s průvodcem, poté osobní volno.
Odpoledne koupání v  císařských lázních 

Římské lázně v Badenu
Cena | 490 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 460 Kč
Termíny | 30. dubna | 22. května | 6. srpna | 17. září | 28. září í | 28. října í | 17. listopadu í

(3 hodiny) – dva ven kovní a dva v nitřní ba-
zény, vířivka a sauna. Termální voda o teplotě 
36  °C s  velkým obsahem sirovodíku vy věrá 
z  hloubky 1000 m. Po koupání možná náv-
štěva muzeí – Muzeum historických pane-
nek, Beethovenův dům, Rollettmuseum.
18.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Vstup do lázní 3 hod. 410 Kč, senioři 320 Kč.

7.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Hainburg an der Donau.
Dopoledne výstup na hrad Hainburg, 
kaple Přemysla a Markéty, Černá věž s vy-
hlídkou na Bratislavu, pohled na téměř tří-
kilometrové hradby s  nejvyšší branou ve 
střední Evropě. Gotický chrám sv. Štěpána 
v  Deutsch Altenburg. Petronell-Carnun-
tum – Římské muzeum, areál římského 
tábora, přejezd na archeologické nalezi-

ště v  po lích k  amfiteátru, rotundě, římské 
aréně a  Pohanské bráně. Pro zájemce 
Po ders dorf – plavba trajektem po jezeře 
směr Rust, procházka městem vína a čápů. 
Autobusem přejezd do Mörbisch – operní 
jeviště na hladině jezera. 
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | skupinové vstupné Petro-
nell-Carnuntum 8 € (na 4 památkové objek-
ty), trajekt po jezeře 4–7 € (dle společnosti).

Čerti v Retz a koupání v Laa
Cena | 400 Kč | Slevy | 350 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let | Termín | sobota 3. 12.

13.00 odjezd z  Brna do Retzu na před-
stavení jednoho z  největších rakouských 
Krampuslaufů, tradičního průvodu s desít-
kami čertů, čertic a jiných příšer. Procházka 
historickým městečkem a čekání na příjezd 
a promenádu pekelníků.

18.15 odjezd do Laa na koupání v  moder-
ních termálních lázních. 
22.45 odjezd směr Brno; předpokládaný 
příjezd do Brna před půlnocí.
Fakultativně | 3 hodiny koupání v Laa 15 €, 
děti 3–14 let 11,50 €.

Rakouská tradice Krampus laufů, čer tov 
ských průvodů, ožívá v  přehlídce alego
rických vozů zdo be ných příšerami, živým 
ohněm a pekelnou atmo sférou!
8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(Znojmo), Mariazell. Zastávka v An na bergu 
– prohlídka horského střediska. Přejezd do 
okolí Mariazell, procházka k  zimnímu vo-
dopádu, spojenému s  poutavou legendou 
o vzniku města.

Čerti v St. Sebastian a adventní trhy v Mariazell
Cena | 660 Kč | Slevy | 630 Kč děti do 12 let a senioři nad 60 let
Termín | sobota 26. listopadu

14.00–17.00 pobyt v  Mariazell na vá noč-
ních trzích s  největším adventním věncem 
v Rakousku. Likérka s degustací (3 €), Mu-
zeum perníku (3,50 €), pivovar, mechanické 
jesličky (1,50 €) a dal ší vánoční překvapení.
17.30 odjezd na čertovskou veselici do 
Sankt Sebastian. Za doprovodu pekelné 
hudby a světelných efektů přijíždí alegoric-
ké vozy se 110 obrovskými čerty. Po akci od-
jezd do ČR, návrat v nočních hodinách.

je
d

n
o

d
e

n
n

í
 v

ý
le

t
y

113



nitz, krásné výhledy do krajiny středního 
Štýrska, návštěva malebného kostelíku ukry-
tého pod skálou.
16.30 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně: vstup do soutěsky 3 €.

5.15 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Mixnitz.
10.00–16.00 turistika Medvědí soutěskou, 
úzkou roklí pro tkanou 164 žebříky, lávkami 
a  můstky nad vodopády horské říčky Mix-

Duhové vodopády řeky Salzy | Tam, kde se rodí řeka
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 660 Kč
Termíny | 21. května | 18. června | 20. srpna | 1. října

Není-li uvedeno jinak, veškeré turistické zájezdy směřují na území Rakouska a  lze se 
k nim připojit na uvedené trase. Pro turistiku v horském prostředí doporučujeme pev nou, 
nejlépe nepromokavou obuv, pohodlné (sportovní) ob le čení, dešt ník nebo pláštěnku. 
Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 1 na starém autobu sovém nádraží naproti 
hotelu Grand v Brně. Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

6.00 odjezd z Brna, Mikulov, Vídeň, Linz. 
10.30–16.00 turistika v povodí řeky Salzy. 
Po jejím břehu, který se mění ve svah s bo-
hatou horskou květenou, dojde me ke ka-
ňo nu. Je nutno sledovat nejen řeku pod se-
bou a hořce ve svahu, ale i nepříliš zřetelné 
značky a  směrovky. Cesta stoupá šikmo 
svahem a  připojí se k  potoku stéka jí címu 
soutěskou a  pramenícímu ve skalách. Tato 
cesta je ná ročná, vede po visu tých můstcích 
a  schodech v  těsné blízkosti vodopádů, 

takže často vodní tříšť omyje turistovu 
tvář. Výš kový rozdíl k  pra meni ve skalách 
je asi 350 m. Návrat buď opět po dřevěných  
schůdcích pod vodopádem nebo lesní stez-
kou k  parkovišti. Návrat je těžší, i  proto, že 
opouštíme krásnou soutěsku. Do po ru ču-
jeme pevnou obuv a pro případné koupání 
plavky a opa lo vací krém.
16.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně: vstup do soutěsky 5,50 €, 
děti do 14 let 3 €.

TURISTIK A A PŘÍRODNÍ KR ÁSY

rody. Na vrcholu Schneebergu jsou stále 
sněhová pole. Odpočinek je možný ve sty-
lově za ří ze ném horském hotelu nebo v  tu-
ristických chatkách s hospůdkami. Atraktiv-
ní je též kaplička postavená na pa mátku cí-
sařovny Sissi, která velmi často absolvova-
la výstup na tuto impozantní horu. Odjezd 
k vodopádu Sebastianfall.
18.30 odjezd do ČR, 22.30 předpokládaný 
příjezd do Brna.
Fakultativně: lanovka 6 €, zubačka 20 € 
(skupinová sleva).

06.30 odjezd směr Mikulov, Vídeň, Wie ner 
Neustadt, Hohe Wand.
10.00–17.00 celodenní turistika. Ze Sto-
hlhoffu po vyznačených trasách, kovových 
žebřících a  vyhlídkou Skywalk ke Grosse 
Kanzel a  Kleine Kanzel k  vyhlídkové věži.
Mezi lesy a loukami se nachází zábavní cen-
trum pro děti a malé zoo s přítulnými bílými 
lamami a kamzíky. Pro dospělé několik hor-
ských hospůdek a penzionů.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Vstupné do přírodní rezervace: dospělí 
2 €; děti do 10 let zdarma!

Schneeberg | Pěšky, zubačkou nebo lanovkou
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 660 Kč | Termíny | 11. 6. | 5. 7. | 13. 8. | 10. 9.

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Puchberg.
10.30 prohlídka nádraží v Puchbergu, parku 
a panorama tické mapy, kde průvodce ukáže 
trasy různé náročnosti dle počasí. Výstup na 
nejvyšší horu Dol ních Ra kous je možný po-
dél kolejí zubačkové dráhy, dále středně ná-
ročnou horskou stez kou s výjezdem sedač-
kovou lanovkou nebo velmi náročným vý-
stupem po Oberer Herminen steig – pod-
le počasí. T ento výstup je sice náročný, ale 
nezapomenu telný krá sou vy so kohorské pří-

Masiv Hohe Wand se nachází 50  km JZ od 
Vídně, je sou částí Gutensteinských Alp a má 
status pří rod ního parku. Jde o vápen covou 
náhorní plošinu, která spadá takřka kolmý-
mi, až 250 metrů vysokými stěnami. Ze se-
veru je ohraničena údolím Piestingtal a již-
ní hra nici tvoří spoj nice obcí Puchberg am 
Schneeberg a  Willendorf. Západní hranici 
tvoří silnice stou pající do sedla Grünbacher 
Sattel, která pohoří odděluje od soused-
ního celku Dürre Wand. Na východě masiv 
prudce klesá do ro viny u měst Zweiers dorf 
a Maiers dorf.

Hohe Wand s v yhlídkou Sky walk
Cena | 590 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč | Termíny | 23. 4. | 4. 6. | 6. 7. í | 6. 8. | 28. 9. í

Medvědí soutěska
Cena | 790 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 750 Kč | Termíny | 28. 5. | 18. 6. | 2. 7. | 6. 8. | 3. 9. | 8. 10.
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5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Wienerbruck.
10.15–15.30 středně ná ročná turistika v Ö t-
scherském ka ňonu, kterou mohou ab sol-
vovat i  děti od šesti let. Kaňon se na chází 
v  ná rodním parku nedaleko Maria zellu. 
Stezka vede po dél Öt scherského po toka 
s  čet nými peřejemi, vodopády a  bizar ními 
ska lisky. Několikrát je stezka překlenuta 

5.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Semmering, Zauberberg.
Procházka horským střediskem kolem 
krásných domů postavených ve stylu při-
pomínajícím stavby Dušana Jurkoviče. 
Výstup na dřevěnou vyhlídku s  překrás-
nými výhledy na údolí Mürztal, přes které 
vede mnoho úchvatných viaduktů, silnice 
a železnice Ing. Karla von Ghega (památka 
UNESCO). Uvidíme krásnou přírodu, údolí 
s  hrady a  zámky s  panoramatem zasněže-
ných horských velikánů Schneeberg, Rax 
a Schneealpe. Odjezd do Reichenau – pro-
hlídka lázeňského města, nádraží s historic-
kými exponáty parní lokomotivy, starodáv-
ného autobusu a  původních kabinkových 
lanovek. Z  Reichenau je možnost indivi-

Semmering | Reichenau | Höllental
Cena | 690 Kč | Slevy | 640 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 11. června | 5. července | 13. srpna | 10. září | 15. října

duálního výjezdu kabinkovou lanovkou na 
Rax. Jiní mohou absolvovat lehkou turis-
tiku soutěskou v údolí řeky Schwarzy, která 
protéká mezi vrcholy Rax alpe na severozá-
pad od Semmeringu, tzv. Malým Höllen-
talem. Zčásti tvoří úzký kaňon, obehnaný 
vysokými vápencovými skalisky, kolem pa-
nenská příroda, díky které je voda tak čistá 
a  průzračná, že od 18.  století slouží jako 
hlavní zdroj pitné vody pro Vídeň a  okolí. 
Turistická stezka je nově vybudovaná, 
můstky a dřevěné schodky jsou bezpečné. 
Lehká, ale zajímavá trasa vhodná pro celou 
rodinu s možností koupání v zátoce. Absol-
vujeme 4–6 km relaxačním tem  pem s  od-
počinkem a fotografováním.
17.30 odjezd, cca 22.30 návrat do Brna.

5.30 odjezd z Brna směr Mikulov, St. Pölten, 
Lackenhof.
10.00–16.00 výstup na horu Ötscher po 
od počívadlo Ötscherhaus je nenáročný, 
mo hou jej absolvovat i děti od 6 let. Zde se 
na chází stanice sedačkové lanovky, kte rou 
lze sjet do údolí. Zdatnější účastníci po kra-

Výstup na horu Ötscher
Cena | 690 Kč |  Slevy | 650 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 14. května | 9. července | 6. srpna | 1. října

Ötscherský kaňon s romantickou jízdou vláčkem
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 650 Kč
Termíny | 14. května | 9. července | 6. srpna | 1. října

čují na vrchol ke kříži, kde se naskýtají pře-
krásné výhledy do okolí Ötschergraben 
a na Mariazellerland. 
16.30 sraz na parkovišti v Lackenhofu.
17.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně lanovka jednosměrně 6 €, 
tam i zpět 9,60 €.

skal ním převisem. Odpočinout lze u  jezera 
Er lauf stausee. Z  malého nádraží od jede 
celá skupina romantickým vláčkem zpět do 
Wienerbrucku.
15.45 sraz na nádraží v Erlaufklause.
16.00 odjezd vláčku.
17.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně vstup do kaňonu s  jízdou 
vláčkem 3 €.

07.00 z Brna směr Pohořelice, Znojmo.
Turisticky vděčná oblast rakouského Po lesí. 
Součástí přírodní re zer vace je také mno-
ho kul tur ních památek. Trasa vede kolem 
opevněných měst, která v  dávné minulosti 
střežila hraniční pásmo mezi rakouskými 
zeměmi a  českým královstvím: Har degg – 
hrad Maximiliána Mexického, hrad Ro sen-
burg, hrad Raabs – procházky v  podhradí, 
vý stupy dle zdatnosti turistů, soutok Ra-
kouské a Moravské Dyje, Heidenreichstein 
– vodní hrad. Následuje turistika ve Wald-
viertelu a pro hlídka 97 me galitů a menhirů 

Rakouský Stonehenge | Za keltskými megality a menhiry
Cena | 580 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč
Termíny | 7. května | 30. července | 24. září | 8. října 

z dio ritu, tvo řící půlkruh postavený starými 
Kelty, které objevila řím ská legie ve 3. sto-
letí, dále keltská kamenná pyramida, která 
je archeologickou hádankou. Najdeme i ká-
men Kirlingstein uprostřed trojice pozitiv-
ních zón, Obětní kámen plný magických 
siločar, kulatý kámen Zeměkoule nebo Vik-
lan – zkusíte roz houpat 24 tun. Zwettl: Čer-
ná věž lou pež níka Johanna von Gra sela, 
Hundertwasserova studna, procházka. Prů-
jezd údolím Kamptal směr Znojmo. Odjezd 
do ČR v odpoledních hodinách.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
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Expresem kolem Ötscheru 
romantickou krajinou rakouského „Grand kaňonu“  
Cena | 690 Kč | Slevy | 650 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 14. 5. | 9. 7. | 6. 8. | 1. 10.

Gams | národní park Gesäuse
Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 7. 5. | 5. 7. | 27. 8. | 8. 10.

K pramenům alpských vodopádů
Cena | 690 Kč | Slevy | 640 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let | Termíny | 7. 5. | 5. 7. | 27. 8. | 8. 10. 

Dachstein | solný důl, v yhlídky Pět prstů a Spirála
Cena | 980 Kč | Termíny | 16. července | 13. srpna | 10. září

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov (Znojmo), Gaming, Kienberg. Výlet do 
národního parku Ötscher-Tormäuer, tak-
zvaného Grand kaňonu Rakouska.
9.45–11.30 Kienberg – Lunz am See, 
jízda vláčkem, v  letním období pobyt u  je-
zera Lunzer See s možností koupání anebo 
středně náročná turistika v okolí. 
16.10 odjezd vláčkem z Lunz am See do Ga-
ming a zpět.

Národní park Gesäuse je z  rakouských 
národních parků nejmladší, ale plochou 
přes 11 tisíc hektarů třetí největší. Horna
tou krajinu charakterizují vysoké skály, 
panenské lesy a průzračně čisté bystřiny, 
potoky a řeky.
5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, (Miku-
lov) Znojmo, Rakousko – Štýrsko – Gesäuse.  
Turistika divokou soutěskou Nothklamm, 
která je součástí naučné geologické stezky, 
na níž jsou nově vybudované dřevěné 
schody a  mosty, upevněné na skalních 
masivech nad průzračnou divokou řekou 
Gamsbach. Součástí stezky je sestup do jes-
kyně Kraushöhle, která se skládá z  elysia, 
hlavního sálu a  císařského salónu. Tyto tři 
prostory jsou propojené stočenými chod-
bami. Jeskyni zdobí krápníky a  především 
překrásné průzračné sádrovcové krystalky, 

Divoká panenská příroda, bizarní skály, 
vysoké a  malebné horské útesy, prů
zračné bystřiny a  jezera s  křišťálovými 
vodopády v oblasti rakouského Štýrska.
5.15 odjezd z Brna přes Pohořelice, Znojmo, 
Rakousko, směr Eisenerz. Prohlídka pod-
zemních pramenů, ze kterých vyvěrá sedm 
vodopádů. Zastávka u jezera Brunnsee. Pří-
jezd do Wildalpen. Podle zájmu vstup do vo-
dárenského historického muzea (vstupné 

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Salcburk.
Dopoledne Hallstatt – lanovkou Salzberg-
bahn přímo z  městečka Hallstatt do výšky 
835 metrů, krásný výhled na 125 m hluboké 
a 6 km dlouhé Hallstattské jezero. Nedale-
ko historický solný důl, vjezd do podzemí 
na miniaturním vláčku, mezi jednotlivými 
patry dřevěné skluzavky. Zpět lanovkou 
nebo lesem kolem 100 m vodopádu. 
Odpoledne přejezd na druhý konec jeze-
ra, lanovkou na Krippenstein (2 109 m) na 

17.30 odjezd do Brna.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | jízda vláčkem jen tam, jízda 
vláčkem tam a  zpět. Dospělí jednosměrná 
jízdenka 10 € (Gaming – Lunz am See), 
obousměrná jízdenka 18 € (Gaming – Lunz 
am See – Gaming), děti jednosměrná 6 €, 
obousměrná 9 €, rodinná (2 dospělí + 3 děti 
do 15 let) 38 €, děti do 6 let zdarma. Částku 
vybere průvodce v autobuse.

vytvořené před tisíciletími kyselinou síro-
vou z rozpouštějícího se vápence (pro pobyt 
v  jeskyni doporučujeme teplejší oblečení). 
Po staletí byla voda v  soutěsce proháněna 
22 vodními mlýny, které dnes slouží jako 
technické památky. Pokračování kaňonem 
řeky Kripp, kde můžete na visutých chod-
nících absolvovat procházku ve stínu vyso-
kých skal nad divokou hladinou řeky. Dříve 
byly řeky v těchto místech jedinou dopravní 
cestou a  první stavební úpravy soutěsky 
Kripp-Klamm byly provedeny již v  r. 1570. 
Čeká na vás divoká, až dechberoucí panen-
ská příroda Národního parku Gesäuse.   
18.00 odjezd směr Brno.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | vstupné do jeskyně 5 €, děti 
3.50 € (je nutné platit u  průvodce v  auto-
buse přesně odpočítanou částkou).

3 €). Turistický výšlap naučnou lesní stezkou 
podél potoka Siebenseebach k jezeru Hartl-
see, které tvoří vodopády padající do údolí. 
Další stezka je náročnější prudším stoupáním 
lesem a  mezi skalisky až na horskou louku 
s výhledy na hory podobné italským Dolomi-
tům. Výběr tras dle zdatnosti účastníků.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstup do podzemí 0,50 € 
(platí se místnímu průvodci).

okraji Dachsteinské plošiny. Výhled z  nej-
novější vyhlídky 5fingers (Pět prstů) s  pěti 
můstky ve tvaru ruky nad více než 400 m 
hlubokou propastí. Famózní výhledy se ote-
vírají také z  další vyhlídky Spirála (Welter-
bespirale).
23.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | kombinované skupinové 
vstupné zahrnující 3x výjezd lanovkou tam 
a  zpět, vstup do solných dolů, na vyhlídky 
Pět prstů a Spirála 26 € (školní skupina 14 €). 
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Adventní Štýr a Kremsmünster
Cena | 850 Kč | Termín | 10. prosince 

6.30 odjezd z Brna
Dopoledne prohlídka adventně vyzdobené-
ho kláštera Kremsmünster, který se chlubí 
nejen impozantní architekturou, ale i  Ma-
tematickou věží, původně astronomická 
observatoř a  přírodovědné muzeum. De-
vítipatrová věž je jednou z  nejstarších výš-
kových staveb v  zemi. Odpoledne přejezd 
do městečka Štýr. Historické jádro města je 

vybudováno na ostrově mezi řekami Steyr 
a Enns. Prohlédneme si vánoční trhy v ma-
lebných uličkách s měšťanskými domy, kte-
ré nechal ve 13. století vybudovat český král 
Přemysl Otakar II. Možno shlédnout expo-
zici betlémů a vánoční poštovní úřad spolu 
s  kouzelnou adventní výzdobou. V  podve-
čer odjezd do ČR.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.

7.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Znoj-
mo, Maissau – Amethyst Welt. Ametystový 
svět Maissau s největší obnaženou ametys-
tovou žílou na světě leží přesně na hranici 
regionů Weinviertel a Waldviertel, na hoře 
Manhartsberg. Ukázkové štoly, výstava 
v  muzeu o  významu ametystu v  dějinách, 
přírodní park s atrakcemi, ametystové pole 
s  příležitostí pro hledače pokladů, kteří si 
zde mohou najít svůj osobní šťastný kámen. 
V ceně skupinového vstupného je zahrnuto 

6.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Grünbacherské Alpy. Oblast Dürre Wand se 
často vyskytuje na obrazech malíře krajináře 
Friedricha Gau er manna, který se narodil 
roku 1807 ve vsi Schauchestein. Opakovaně 
maloval horské scenérie, které se od jeho 
mládí téměř nezměnily. Potkáme malebné 
útesy porostlé alpskou protěží, příkré srázy, 
hluboké rokle a  všudypřítomné průzračné 
bystřiny. Turistika soutěskou Johannesba-
chklamm na trase dlouhé cca 13 km vede 
mezi vápencovými útesy severní Eichberg 

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Hev lín, 
Národní park Leiser Berge. Drezína vznikla 
ze šlapacího nebo posuvného kola. Jako re-
akci na špatnou úrodu a vysokou úmrtnost 
koní v roce 1815 vyrobil polesný baron Karl-
-Friedrich Drais von Sauerbronn (1785–
1851) hnaný stroj na kolech. Tato zpočátku 
jen silou svalů poháněná vozidla byla po 
dalším zdokonalování využita také v  želez-
ničním provozu. Používané drezíny na trase 
využívají výhodu železničních drah – mini-
mální valivý odpor. Váha drezíny: cca 150 
kg, brzdicí systém: dvě na sobě nezávislé 
kotoučové brzdy. Zábavným způsobem 
poznáte na starých železničních drahách 
NP Leiser Berge. Před startem proběhne 
v  češtině podrobná instruktáž o  ovládání 
drezíny a  o  bezpečnostních podmínkách 

Dobývání ametystů | vstupné do Amethyst Welt v ceně!
Cena | 680 Kč | Slevy | 580 Kč děti do 14 let | Termíny | 16. 4 | neděle 15. 5. | 30. 7. | 21. 8. | 28. 9.

Dolním Rakouskem na šlapací drezíně nebo do vlčí zoo
Cena | 390 Kč | Slevy | 350 Kč děti do 14 let | Termíny | 16. 4 | neděle 15. 5. | 30. 7. | 21. 8. | 28. 9.

Johannesbachklamm | divoká soutěska pod Dürre Wand
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 23. dubna | 4. června | 6. července | 6. srpna | 28. září í | 29. října

zapůjčení kutacího nářadí a plná hrst ame-
tystů, kterou si může návštěvník najít na 
ametystovém poli. Pobyt v přírodním parku 
je cca 3,5 hodiny. Odpoledne přejezd ke ka-
ňonu Dyje. Pěší procházka okolo řeky v NP 
Thayatal – od zříceniny hradu Kaja, proti 
proudu nádherným meandrem řeky Dyje až 
do nejmenšího města Rakouska Hardeggu, 
výstup k Hardeggské vyhlídce, sestup do Čí-
žova, kde bude čekat autobus.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.

a  západní Dürrenberg. Po mnohá tisíciletí 
se potok snaží vymlít ve vápenci svoje ko-
ryto a vyhloubil spoustu zajímavých skalních 
výmolů. Stezka je zčásti tvořena dřevěnými 
mosty upevněnými na skalním masivu někdy 
i ve výšce 60 m, zčásti volně kopíruje horský 
potok, stoupá do temného lesa k vyhlídkám 
a opět klesá k nenáročné lesní stezce  nebo 
palouku. Na unavené poutníky čeká v horské 
hospůdce typické rakouské občerstvení. 
17.00 sraz účastníků a odjezd. 
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.

jízdy a  předjíždění. Cestou uvidíte ve větru 
se vlnící obilné lány a  romantické lesní pa-
sáže. Na zastávce drezín se nachází chovná 
stanice s lamami a alpakami. V hospůdce si 
můžete dát kulinářské speciality. 
Peší turisté navštíví v Ernstbrunnu lesní zoo 
Wildpark (vstup 6,50 €, děti a senioři 4,50 €; 
skupinová 4 €). Kromě jiných zvířat upoutá 
vlčí pěvecká smečka – pokud se jim návštěv-
níci zalíbí, spustí vlci úžasné melodické vytí. 
Odpoledne přejezd na kopec Buschberg 
(491 m) – výstup na vyhlídky, ke slunečním 
hodinám a radarové stanici. Přejezd do měs-
tečka Staatz, výstup na hrad. 
19.30 plánovaný příjezd do Brna.
Fakultativně: skupinová cena za 1 místo na 
drezíně (platba průvodci v autobuse) – jízda 
tam a zpět cca 24 km 13,50 €.
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6.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň, Lassing.
10.30–16.30 nenáročná turistika naučnou 
Římskou stezkou a  ro mantickým údolím 
řeky Mendling. Projdeme soutěskou kolem 
splavidel, starých dřevěných vodních mlýnů, 
studánky, jejíž voda prý zastavuje stárnutí, 
a  jezírek, kde si můžeme od počinout nebo 

Alpská jezera | Traunkirchen, Bad Ischl, Hallstatt
Cena | 995 Kč | Slevy | 965 Kč děti do 14 let Termíny | 28. května | 20. srpna | 24. září

Mariazell a výstup na Burgeralpe
Cena | 690 Kč | Slevy | 650 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let Termíny | 14. 5. | 9. 7 | 6. 8. | 1. 10.

Dřevěná vodní stezka v údolí řeky Mendling
Cena | 660 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 610 Kč | Termíny | 21. 5. | 18. 6. | 20. 8. | 1. 10. 

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov (Znojmo), Mariazell. Procházka městeč-
kem, poté celodenní turistika po horských 
stezkách Burgeralpe. Zájemci mohou na-
horu vyjet přímo z centra kabinovou lanov-
kou (10 €). Přibližně čtyřhodinový turistic-
ký okruh nabízí výhledy do různých stran, 

5.15 z Brna na Mikulov, St. Pölten, Linec.
Dopoledne zastávka v  Traunkirchen u  je-
zera Traunsee (v  kostelíčku ojedinělá ka-
zatelna ve tvaru rybářské loď  ky). Bad Ischl, 
lázně ležící v centru oblasti Solné komory. 
Na břehu řeky Ischl stojí krásná cí  sař ská 
vila. Průjezd kolem jezera Wolfgangsee do 
městečka St. Wolfgang. Procházka městem 

Hallstatt, jedním z významných cen ter kul-
tury doby železné. Traunsee – je zero hlubo-
ké 190 metrů, náv štěva zámku Ort, dějiště 
stejnojmenného televiz ního seriálu.
23.45 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Císařská vila v  Bad Ischl 
13,50 €; solné doly Hallstatt 19 €, Salzberg-
bahn 13 € tam i zpět (7 € jedním směrem).

na jezera i pohoří Mariazellerlandu.  
16.30 odjezd k  vodopádu Marienwas-
serfall a  jezeru Erlaufsee, kterým probíhá 
hranice Dolního Rakouska a Štýrska a které 
se na  chází pod ötscherskou horskou skupi-
nou. Zastávka u jezera před cestou domů.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

Romantické údolí Wachau | Na kole, lodí, pěšky
Cena | 670 Kč pro cykloturisty | 610 Kč pro pěší turisty
Termíny | 28. května | 16. července (Slavnost meruněk) | 27. srpna | 17. září | 15. října

6.00 sraz pro cyklotu risty k na lo žení kol.
6.15 sraz pro pěší turisty. 
6.30 z Brna směr Mikulov, Kremže, Melk.
9.30–16.30 turistika údolím Wachau. Pěší 
turisté si rovněž mohou vybrat procházku 
podél Dunaje, turistiku v  oblasti městečka 
Dürnstein (výstup na hrádek) nebo Krems-
Stein, Spitz. Zájemci o  plavbu lodí se mo-
hou nalodit v Melku a plout do Spitz a od-

tud pokračovat pěšky (cena lodního lístku 
15 €), nebo lodí až do Kremže (24 €). Jízdní 
kola jsou na lodi pře pra vována za poplatek 
2 €. Lodní lístky nejsou zahrnuty v ceně zá-
jezdu, možno zakoupit pouze na lodi. Pla-
vební řád Melk–Kremže bude upřesněn na 
začátku roku.
17.00 odjezd z Kremže.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.

se při pěkném počasí i  vykoupat a  slunit. 
Podmaní si nás zajímavá procházka krás-
nou a  rozmanitou krajinou Göstlingských 
Alp. Trasa je dlouhá 10–15 km dle zdatnosti 
účastníků. Vhodné pro běžné turisty, ale 
i pro rodiny s malými dětmi či seniory.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně vstup na stezku 6 €, děti 3 €.

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo, 
Liezen.
10.30–17.30 turistika divokou Ptačí sou-
těs kou, která byla objevena již v roce 1906 
a  v  té době byla schůdná jen pro zkušené 
hor ské turisty. Dnes je stezka s  dřevěnými 
žebříky a můstky nově upravená a přístupná 
jak dospělým a  seniorům, tak i  dětem od 
zhruba 10 let. Pro náročné je zpřístupněna 
delší cesta, pro méně zdatné turisty a  děti 
cesta jednodušší (trasy dlouhé 8 až 11 km). 

Společný je počáteční výstup po dřevěných 
žebřících a schodech kolem skal a prýštících 
vodopádů, potom se trasy rozdělují. Auto-
bus zůstává po celý den na stejném místě 
a je možné se kdykoli vrátit zpět (například 
v nepříznivém počasí). Převýšení tras je od 
610 m do 1308  m, soutěska je schůdná při 
každém počasí. 
18.00 odjezd, cca 23.00 příjezd do Brna.
Fakultativně: vstupné do soutěsky 3 € 
(prů  vodce vybere v buse v eurech).

Ptačí soutěska | Nejdelší soutěska v Horním Rakousku!
Cena | 790 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 750 Kč 
Termíny | 28. května | 18. června | 2. července | 6. srpna | 3. září | 8. října
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Hitlerovo Orlí hnízdo s turistikou v soutěsce Almbachklamm
Cena | 1 120 Kč | Slevy | 1 080 Kč děti a studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 4. června | 2. července | 13. srpna | 10. září 

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Salcburk, Berchtesgaden. Cestou jedna delší 
zastávka na občerstvení, příjezd cca v 12.00 
do přírodní rezervace Národního parku 
Berchtesgaden-Obersalzberg. Přestup na 
místní EKO-BUS a přesun na horu Kehlstein. 
Výjezd výtahem až na vrchol hory k  vyso-
kohorské vyhlídce Orlí hnízdo. Turistům se 
naskýtají nádherné výhledy na celý národní 
park a okolní alpské vrcholy. Pobyt cca 2 ho-
diny. Čas je možno využít k  fotografování, 
procházce a posezení v restauraci. 
14.00 sjezd na parkoviště k  autobusu. Od-
jezd k  bavorské soutěsce Almbachklamm 

– turistika cca 5–8 km dle zdatnosti kolem 
bizarních skalních útvarů s výhledy na alp-
ské masivy s  vodopády. Kolem pramene 
s  léčivou vodou vystoupíme ke krásnému 
baroknímu kostelu Maria Ettenberg. S  vý-
běrem trasy dle zdatnosti  poradí průvodce, 
kratší trasa je vhodná i  pro děti od 10 let. 
Více informací na www.berchtesgaden.de 
nebo www.almbachklamm.de.
18.00 odjezd do ČR
00.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | jízda EKO-BUSEM a výtahem 
na vyhlídku Kehlstein cca 16,10 €, vstup do 
soutěsky cca 3 €.

Alpská vápencová pohoří Schneealpe, 
Schneeberg a Raxalpe tvoří soustavu tak
zvaných Vídeňských Alp a jsou oblíbeným 
výletním místem Vídeňanů.
5.30 odjezd z  Brna směr Mikulov, Vídeň, 
Schneealpe.
10.00–17.30 turistika alpským pohořím 
s  pře výšením 600 metrů. Po lesních stez-
kách se dostaneme k štěrkovitému povrchu, 

Schneealpe
Cena | 690 Kč | Slevy | 640 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 11. června | 5. července | 13. srpna | 10. září | 15. října

který se mění v mechový koberec plný hor-
ských květů. Vystoupáme přes zajímavou 
vrcholovou část, která nese prvky krasové 
krajiny se závrty, až k vrcholovému kříži na 
Spielkogel (1 599 m n. m.), odkud je krásný 
panoramatický výhled. Cestou se lze občer-
stvit v  horských chatách Hinteralmhaus 
nebo na louce Roßwiese.
22.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Saské Švýcarsko
Cena | 750 Kč | Slevy | 700 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 21. 5. | 23. 7. | 10. 9. | Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1), Praha

Zámek Laxenburg  
Cena | 490 Kč | Slevy | 465 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 22. května | 25. června | 6. srpna | 17. září | 28. září í

05.15 odjezd směr Praha, Děčín, Hřensko do 
Saska na Königstein a Rathen.
Dopoledne výstup na Kö nigstein – monu-
men tální pev nost vysta věná na místě pře-
myslovského hradu zaujímá plochu 9,5  ha. 
Prohlídka hradu a okolí s možností 2 km tu-
ristického výšlapu lesní stezkou k řece Labi 
a přesun vláčkem do Rathen.
Odpoledne přejezd trajektem přes Labe. 
Rathen je kouzelné lázeňské městečko 
na úpatí pískovcových skal. Tu ristika k  je -
ze ru Amselsee, obklopené po hád  kovou 

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Laxenburg. Zámek Laxenburg 
je jedním z  nejpůsobivějších zámeckých 
areálů v Evropě. Zámecký park o rozloze 280 
ha je ukázkovým příkladem zahradní archi-
tektury 18. a 19. století. Vedle nového zám-
ku, nazývaného Blauer Hof (Modrý dvůr) 
je množství letohrádků, tajemných jeskyní, 
chrámů nebo i rytířské kolbiště. Nejznáměj-
ší je hrad Franzensburg, napodobenina 
středověkého rytířského hradu na umělém 
ostrůvku uprostřed rybníka. Laxenburg byl 

kulisou hor s  bizarními tvary. Malebnou 
scenérii do pl ňuje vodopád Amselfall. Mezi 
nejznámější turistické atrakce patří vyhlíd-
kový skalní most Basteibrücke, který je 
dlouhý 76 m a překlenuje hlubokou propast 
Mardertelle (Kuní jámu). Vyhlídky do okolí 
na skalní útvary Lilienstein, Pfaffenstein aj. 
Návrat trajektem do Rathen, odjezd.
23.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Königstein 8 €, děti 6 €, 
vláček z Königsteinu do Rathen 2,20 €, tra-
jekt zpáteční 1,50 €.

významným císařským sídlem. Svého vrcho-
lu dosáhl za vlády Marie Terezie, kdy turnaje, 
divadelní hry vídeňského Dvorního divadla 
a zábava určovaly zdejší společenský život. 
Prohlídka zámeckého areálu a obce.
17.30 odjezd do Brna.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstupy do parku s  plavbou 
po jezeře 3 € (děti do 14 let a  studenti do 
18 let zdarma), vstupy do zámeckých budov 
9 € (děti 3–18 let 5 €, skupinové slevy dle po-
čtu osob).
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6.00 odjezd směr Pohořelice, Mikulov nebo 
Znojmo, Grein. Celodenní turistika (asi 15 km) 
oblastí Donausteig v oblasti Waldviertel. Vý-
stup Vlčí roklí kolem divokých vodopádů až 
ke zřícenině hradu s  výhledy na okolní lesy 
a  kopce vypínající se nad Dunajem. Poté 
procházka horskými loukami ve výšce 800 
m. Sestup podél potoka Griessenbach sou-
těskou Tichých skal, v níž se nachází mnoho 

Vlčí rokle a Tiché skály
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 21. května | 2. července | 6. srpna | 17. září | 22. října

Raxalpe s výjezdem kabinkovou lanovkou
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 640 Kč
Termíny | 11. června | 5. července | 13. srpna | 10. září | 15. října

Soutěska Ysper | Krajem bludných kamenů
Cena | 600 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 560 Kč
Termíny | 28. května | 16. července | 27. srpna | 17. září | 15. října

kamenných útvarů s  tvářemi mlčících obrů, 
k  vodopádu pod tajemnou zříceninu hradu 
Werfenstein. Uvidíme několik technických 
památek, starý železniční viadukt, vodní 
mlýn a jiné zajímavosti. U ústí potoka do Du-
naje si odpočineme v  romantické hospůdce 
ve Starém mlýně. Možnost delší a kratší trasy.
18.00 odjezd zpět do ČR.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

5.30 z Brna směr Mikulov, Hirschwang.
9.30 výjezd lanovkou (10 minut) na Rax-
alpe-Berg  gasthof (1 547 m), Otto-Haus-
See   hütte (1 648 m), cesta na Otto Haus přes 
Gat terl Kreuz, cestou krásné vý hledy na 

Schnee alpe a Schneeberg (2 097 m). Trasa 
asi 13 km, střední náročnosti. 
18.00 odjezd zpět do ČR.
22.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně výjezd lanovkou 11,80 €. 

6.00 z Brna směr Pohořelice, Hatě, Ysper.
10.00–15.00 turistika asi 10 km soutěskou 
Ysper mezi městy Ybbs a  Zwettl, a  kolem 
bludných ka menů. Jde o  krás nou krajinu 
s megality, které jako by po kraji lehce roz-
hodila ruka obrů. Panenská příroda a zpíva-
jící vodopády v  di voké soutěsce zaujmou 
všechny, kteří se vydají po sto  pách starých 

Keltů, dávných obyvatel údolí Ost rong.
15.15 odjezd směr Wachau, 
16.45–18.45 prohlídka měs tečka a  hradu 
Dürnstein (vstup volný). Hrad je známý 
zejména tím, že zde byl koncem 12. století 
vězněn anglický král Richard I. Lví srdce.
19.00 odjezd do Brna.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.

06.30 odjezd směr Mikulov, Vídeňský les.
10.00 turistika ve Vídeňském lese sou těs-
kou Steinwandklamm buď pro ná roč nější 
po žebřících a můstcích, nebo s ne ná roč ným 
výšlapem po scho dech bokem stěny až ke 
skalnímu  průchodu zvanému Tu recká jes-
kyně (doporučujeme baterku). Po kra čujeme 
po cestách nebo po louce k je zírku nad vodo-
pády řeky Pernitz, nad ni miž mohou fyzicky 
zdatnější vy stoupat až na vrchol hory Hauss-
tein s nádhernou vy hlíd kou. Ostatní projdou 

7.00 odjezd z Brna směr Bratislava, Šoproň.
10.30 Šoproň – prohlídka historického ba-
rokního centra s průvodcem, případně indi-
viduální volno.
13.00 Fertőd – prohlídka zámku zvaného 
„maďarské Versailles“ a jeho zahrad. Zámek 
je zřejmě nejvýznamnější rokokovou památ-
kou Maďarska, žil zde a  působil ra kouský 
skladatel Joseph Haydn.

Okolím Neziderského jezera 
Památky rakousko-maďarského pomezí
Cena | 595 Kč | Slevy | 550 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 23. 4. | 21. 5. | 3. 9. | 22. 10.

15.00 St. Martins – 3 hodiny koupání v ter-
málních lázních, 5 vnitřních a 3 venkovní ba-
zény s výhledem do přírody.
18.00 Podersdorf – městečko na břehu Ne-
ziderského jezera, procházka k jezeru.
19.30 odjezd zpět do ČR.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | zámek Fertőd 2  500 HUF 
nebo 10 €, lázně St. Martin cca 15,50 €.

Kamenná stěna a vodopády řeky Pernitz
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let
Termíny | 23. dubna | 4. června | 6. července í | 6. srpna | 28. září í | 29. října

pěšinou podél je zírka, kde lze za poplatek 
krmit pstruhy. Poté sejdeme k  vodopádům 
a  pe řejím divoce zurčící a  zpě něné řeky 
Pernitz, které přecházíme po dřevěných 
můstcích a  schůdcích až k  dolnímu je zírku. 
Před kon cem cesty je třeba uhradit 1  € 
za v stup na vodopády Myrafälle. Trasu je 
možné prodloužit pře chodem přes les a ko-
pec od Turecké jeskyně, cesta trvá cca 1,5 h.
17.00 odjezd do Brna. 
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
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Lašsko a Beskydy | Hukvaldy – Štramberk – Rožnov
Cena | 680 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 640 Kč | Termíny | 28. 5. | 28. 9. í

6.30 odjezd z Brna směr Olomouc.
Dopoledne příjezd do lašské obce Hukval-
dy – rodiště hudebního skladatele Leoše 
Janáčka, možnost prohlídky jeho rodného 
domu popřípadě i  zříceniny mohutného 
hradu nad obcí, z  Hukvald cesta do rázo-
vitého města Štramberk, prohlídka centra 
včetně proslavené Štramberské Trúby, po-
kračování v cestě autobusem do Frenštátu 
pod Radoštěm a Trojanovic, odtud  výjezd 
sedačkovou lanovkou na Pustevny, zde pro-

stor na občerstvení, pro zájemce horská túra 
na vrch Radhošť (1129 m).
Odpoledne sjezd busem z  Pusteven do 
Rožnova pod Radhoštěm – zde prohlídka 
Valašského muzea v  přírodě (skanzenu) 
popřípadě centra města,
18.00 odjezd z Rožnova zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, jíz-
denku na lanovku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy a pojištění.

7.00 odjezd z Brna směr Kroměříž.
8.30 příjezd do Kroměříže, památky 
UNESCO, možnost prohlídky arcibiskup-
ského zámku včetně obrazárny, dále pak 
Pod zámecké i  Květné zahrady, poté cesta 
do krajského města Zlína, prohlídka centra 
s důrazem na architektonické skvosty z ba-
ťovské éry, vzniklé v  ateliérech takových 
mistrů jako byli Le Corbusier nebo Vladimír 

7.00 odjezd z Brna a cesta přes Buchlovské 
kopce (Chřiby) ke gotickému hradu Buch-
lov, možnost prohlídky hradu, dále pak do  
Buchlovic – zde prohlídka zámku včetně 
zahrady, prostor pro individuální oběd, po 
obědě cesta do nejvýznamnějšího křes-
ťanského poutního místa Moravy – na Ve-
lehrad, možnost prohlídky místní baziliky, 

6.30 odjezd z Brna  směr  Olomouc.
Dopoledne příjezd do Hradce nad Mora-
vicí – prohlídka zámeckého komplexu, po-
kračování do slezského města Opavy, pro-
hlídka centra a prostor na oběd.
Odpoledne přejezd autobusem do krajské 
metropole Ostravy – prohlídka centra (Ma-
sarykovo náměstí a  okolí) včetně proslulé 
Stodolní ulice, pozdě odpoledne přejezd 

7.00 odjezd z Brna přes Svitavy do Hradce 
Králové, prohlídka města se skvělou mezi-
válečnou architekturou (stavěli tu mistři jako 
Jan Kotěra a Josef Gočár) – Velké náměstí, 
chrám sv. Ducha, v němž byl pohřben Jan 
Žižka, poté do obce Kuks, s  proslulým ba-
rokním špitálem s  kostelem Nejsvětější 
Trojice (v  kostele jsou obrazy od Petra 
Brandla a  jeho žáků), na terase před špitá-
lem je pak světoznámá kolekce barokních 

Východní Morava I | Kroměříž – Zlín – Luhačovice
Cena | 450 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč | Termíny | 21. 5. | 8. 10.

Východní Morava II | Buchlov – Velehrad – Baťův kanál
Cena | 450 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč | Termíny | 7. května | 28. září

Za krásami Moravskoslezského kraje
Cena | 660 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 620 Kč | Termín | 25. června

Za krásami Východních Čech
Cena | 480 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 440 Kč | Termín | 5. 7. | 2. 8. | 24. 9.

Karfík, i zlínského zámku (expozice cesto-
vatelů M. Zikmunda a  J. Hanzelky), prostor 
na občerstvení, pokračování v  cestě do  
slavných moravských lázní Luhačovice, pro-
cházka centrem lázní a  lázeňským parkem, 
možnost okusit zdejší léčivé vody, například 
Vincentku nebo Rudolfku.
18.00 odjezd z Luhačovic zpět do Brna.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.

následuje přejezd autobusem do Veselí nad 
Moravou a zde možnost plavby lodí po Ba-
ťově kanále do Vnorov a zpět.
18.00 odjezd zpět do Brna.
19.30 předpokládaný návrat do Brna.
Cena nezahrnuje | vstupy do hradu a zám-
ku, vstup do baziliky na Velehradě, plavbu 
lodí po Baťově kanále.

do Kopřivnice, zde návštěva některého 
z  muzeí, například historie a  exponátů 
z místní  automobilky Tatra.
18.00 odjezd z Kopřivnice zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Cena nezahrnuje | vstupné do zámku Hra-
dec n/M. (dospělí 120 Kč, děti, studenti a se-
nioři 80 Kč), Muzeum Tatra Kopřivnice (do-
spělí 120 Kč, děti, studenti a senioři 80 Kč).

soch od Matyáše Bernarda Brauna. Poté 
Nové Město nad Metují, kde si prohléd-
neme historické náměstí s  četnými staveb-
ními památkami a později i místní původně 
renesanční zámek, přestavěný v  baroku 
a  podruhé slovenským architektem Duša-
nem Jurkovičem na začátku 20. století.
18.00 odjezd z Nového Města n/M. do Brna.
19.30 předpokládaný návrat do Brna.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění.
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Haná | Olomouc, tvarůžky v Lošticích, Bouzov, Javoříčko
Cena | 350 Kč | Slevy | 330 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 21. května | 17. září 

Malé Karpaty – Bradlo – Čachtický hrad
Cena | 550 Kč | Slevy | 500 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 2. července | 1. října

08.00 odjezd z  Brna, cesta po dálnici do 
Olomouce. Prohlídka hanácké metropole: 
Morový sloup (památka UNESCO), orloj. Po-
kračování v cestě do Loštic, návštěva Muzea 
Olomouckých tvarůžků firmy A. W. – jedi-
ného funkčního výrobce tohoto věhlas ného 
níz kotučného sýra. Možnost nákupů výrob-
ků v  podnikové prodejně za zvýhod něné 
ceny. Prostor na oběd v  místní restauraci 
U  Coufalů, kde podávají speciality vyrobe-
né z tvarůžků, nebo k prohlídce památníku 

07.00 odjezd z Brna směr Hodonín, zastáv-
ka v  Kuželově – větrný mlýn holandského 
typu, ojedinělá technická památka. Výlet do 
pohoří Bílé Karpaty, Brezová. Pěší túra na 
vyhlídkový vrch Bradlo s  mohylou Milana 
Rastislava Štefánika. Památník je úžasným 
dílem známého architekta Dušana Jurkovi-

malíře Adolfa Kašpara – ilustrátora Babičky 
od Boženy Němcové. Po obědě po kra čování 
v  cestě k  romantickému hradu Bouzov za-
loženého ve 13. století, prohlídka hradu. 
Z Bouzova cesta k nedalekým krápníkovým 
jeskyním v  Javoříčku – prohlídka jeskyní. 
Z Javoříčka cesta zpět přes Letovice. 
20.30 příjezd do Brna.
Fakultativně | muzeum tvarůžků: dospělí 
50 Kč, děti od 6–15 a senioři od 65 let 30 Kč; 
Bouzov: 150/100 Kč; Javoříčko 130/90 Kč. 

če. Pěší túra vede po tzv. Štefánikově magis-
trále směr Brezová-Bradlo. Odjezd do Čach-
tic, Čachtický vrch a hrad hraběnky Alžběty 
Báthoryové, nechvalně proslulé jako Čach-
tická paní. Prohlídka zříceniny hradu a obce 
Čachtice. Zastávka v Piešťanech.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

05.30 z Brna směr Uherské Hradiště, Trenčín.
09.00 příjezd pod hrad Strečno, výstup na 
hrad, prohlídka slavné zříceniny.
11.00 plavba na vorech (pltích) po řece Váh 
soutěskou pod Starým Hradem a Strečnem
12.00 přejezd do Terchové, centra Malé Fat-
ry, čas pro prohlídku obce a ind. oběd.
14.00 přejezd přes Vrátnou Dolinu do Šte-

07.00 odjezd z  Brna směr Bratislava a  dále 
po Žitném ostrově až do obce Gabčíkovo. 
Prohlídka vodní nádrže na Dunaji z přehrad-
ní hráze a poté plavba vyhlídkovou lodí On-
dava přes zdymadla do přehrady a zase zpět 
(v ceně zájezdu). Přejezd autokarem z Gab-
číkova po pravém břehu přehradní nádrže 
do nového rekreačního střediska Čunovo, 

Malá Fatra
Cena | 890 Kč | Slevy | 860 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 23. 7. | 10. 9. | 8. 10.

Bratislava s plavbou lodí po vodním díle Gabčíkovo
Cena | 760 Kč | Termíny | 25. června | 6. srpna

fanové, odtud túra přes Dolné a Nové Die-
ry (soutěsky s vodopády, žebříky a řetězy).
16.30 sraz na parkovišti u autokaru a odjezd 
zpět do Brna po stejné trase. 
20.30 návrat do Brna.
Cena zahrnuje: vstupné na hrad Strečno, 
služby průvodce.
Fakultativně | plavba po Váhu cca 10 €.

cestou zastávka na občerstvení v  některé 
místní csárdě. Příjezd do Bratislavy a okruh 
historickým centrem města s  průvodcem 
– katedrála sv. Martina, Michalská brána 
a další. Pozdě odpoledne přejezd ke zříceni-
ně hradu Děvín na soutoku Moravy s Duna-
jem a odtud dále po dálnici zpět do ČR.
21.00 příjezd do Brna.

6.30 odjezd z Brna směr Náchod, Kudowa.
10.30 lázně Kudowa Zdrój na okraji NP 
Stolové hory – procházka po kolonádě, 
ochut návka léčivé vody. Lá zeňský park pod 
Par kovou horou (477 m) nabízí možnost po-
sezení, občerstvení i  pro cházek v  krásném 
prostředí. Pokračování do turistické lokality 
Bludné skály (Błędne Skały) v západní části 
NP. Do minantou oblasti je horský hřbet, 
který eroze přetvořila do dnešních bizarních 
útvarů, při po mí na jí cích zvířata, lidské byto-
sti i nej různější předměty. Jednotlivé bloky 
jsou od děleny labyrintem hlu  bokých a  vel-

Bludné skály v Polsku
Cena | 595 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 555 Kč Termíny | 18. června | 8. října

mi úzkých roklí, průchodů a tunelů. Výstup 
na skalní plošiny s  výhledem do Broumov-
ského vý běžku, dále mezi skalami k je di neč-
ným skalním útvarům (Sedlo, Slepičí noha, 
Pokladna aj.). Cestou zpět město Hronov na 
bře zích Metuje, rodiště A. Jiráska – náměstí, 
Ji ráskův rodný domek (muzeum), park 
s  pří rodním amfiteátrem a  prameny mine-
rálních vod Hronovka a Regnerka.
17.00 odjezd směr Náchod, Ústí n/O., Brno.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně: vstupné do Bludných skal 
(6 PLN), ochutnávku vody v Ku dové (1 PLN).
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Konopiště a Kutná Hora
Cena | 590 Kč | Termíny | 9. dubna | 4. června | 6. července | 13. srpna

Hruboskalsko | výlet za českými legendami a pohádkami
Cena | 680 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 650 Kč | Termíny | 14. 5. | 16. 7. | 24. 9.

7.00 odjezd směr Praha, Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště.
Dopoledne prohlídka zříceniny skalního 
hradu Dráb ské světni čky, vyhloubeného 
v pískovcových skalách – turistika na vyhlíd-
ku, mírná lesní stezka, výstup po žebřících, 
prolézání skalních prostor, kde se před sta-
letími ukrývali husité a  později loupežníci. 
Přejezd autobusem do regionu Hrubo skal-
sko, dvojí okruh pro náročné a  méně ná-

ročné turisty: Mašov (bus odjede do Sed-
mihorek) – rozhledna Hlavatice, zřícenina 
hradu Valdštejn z  2.  poloviny 13. století, 
vyhlídka u  Lvíčka, vyhlídka na Kapelu, ar-
boretum Bukovina, Mariánská vyhlídka, 
Adamovo lože, Hrubá Skála, Sedmihorky. 
17.00 odjezd směr Brno.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | Valdštejn 60 Kč, děti a senio-
ři 40 Kč, Hrubá Skála 30 Kč.

5.45 sraz účastníků, 6.00 odjezd po D1 směr 
Praha, 9.00 Konopiště – prohlídka zámku, 
výběr ze tří okruhů: 1. salony jižního křídla 
zámku, 2. salony severního křídla, 3. sou-
kromé pokoje habsburského arcivévody 
Františka Ferdinanda d'Este. 12:00 odjezd 
do Kutné Hory, 13.00 Kutná Hora – město 
zapsané na seznamu kultur ního a přírodní-
ho dědictví UNESCO – procházka městem 
s  průvodcem, návštěva nej významnějších 

památek města – Kamenný dům, Kamenná 
kašna, Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezu-
itská kolej, chrám sv. Barbory, osobní vol-
no. 16.15 odjezd do Sedlce, návštěva místní 
kostnice, 18.00 odjezd směr Čáslav, Havlíč-
kův Brod, Jihlava. 
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | Konopiště 1. a 2. okruh 175 Kč, 
3. okruh 245 Kč, Vlašský dvůr 85 Kč, Kostnice 
90 Kč, chrám sv. Barbory 60 Kč.

Loni v létě se v Česku vysílal britský his
torický seriál „Tři mušketýři“, natáčený 
na mnoha místech v Česku – desítkách 
hradů, zámků i zřícenin, v Prachovských 
i Adršpašských skalách… My vás chceme 
na pár těchto míst vzít. Dáte se zlákat?
6.30 odjezd z Brna  a cesta po D1 směr Jih-
lava, příjezd na Dobříš – prohlídka místního 
barokně-klasicistního zámku, jenž patřil 
a (poté, co ho po válce užíval Svaz českoslo-
venských spisovatelů) opět patří rodu Co-
lloredo-Mansfeldů. Pokračování na Svatou 
Horu, významné barokní poutní místo v Če-
chách vyzdobené četnými sochami z  dílen 
Jana Brokoffa, Kiliána Ignáce Dientzenho-
fera a  dalších. Přejezd do historického hor-
nického města Příbrami (možnost sestoupit 

6.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
11.00 příjezd k  hradu Křivoklát, pro hlíd ka. 
Křivoklát je jedním z  nejstarších a  nejvý-
znamnějších hradů českých knížat a  králů, 
jehož počátky sahají do 12. století. Za pa-
nování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, 
velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně 
přestavěn Václavem IV. a  později velkoryse 
dobudován Vladislavem Jagellonským. 
14.30 přejezd ke hradu Karlštejn. Tento go-
tický hrad zaujímá mezi českými hrady zcela 
výjimečné postavení. Byl vybudován v roce 
1348 českým králem a římským císařem Kar-

Po stopách Tří mušketýrů | Dobříš – Orlík – Zvíkov
Cena | 540 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 650 Kč | Termíny | 25. 6. | 30. 7.

Karlštejn a Křivoklát
Cena | 660 Kč | Slevy | 610 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 16. 4. | 14. 5. | 18. 6. | 30. 7. | 17. 9. | Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1)

do města i  po příkrých krytých schodech 
přímo ye Svaté Hory), zde prohlídka centra 
a  prostor pro individuální oběd. Po obědě 
cesta k Orlické přehradě. Nejprve prohlídka 
romantického zámku Orlík, který je opět 
v držení rodu Schwarzenbergů a poté i  raně 
gotického královského hradu Zvíkov (posta-
vený českými králi Václavem I. a Přemyslem 
Otakarem II.) vypínajícího se nad soutokem 
Vltavy s Otavou. 
18.00 odjezd směr Jihlava, Brno.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.
Fakultativně | zámek Dobříš plné vstup-
né 130 Kč, snížené 80 Kč, zámek Orlík plné 
vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč, hrad Zvíkov 
plné vstupné 70 Kč, snížené 45 Kč.

lem IV. z  rodu Lucemburků jako místo pro 
uložení královských pokladů. Před prohlíd-
kou hradu možnost individuálního oběda.
17.00 odjezd zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Vstupné na Karlštejn: dospělí 
170 Kč, děti od 6 let, studenti, důchodci od 
65 let, invalidé 110 Kč + 20 Kč/os. rezervační 
poplatek (platí všichni bez rozdílu); vstupné 
na Křivoklát: dospělí 190 Kč, děti, studenti 
a senioři nad 65 let 130 Kč + rezervační po-
platek 20 Kč/osoba (platí všichni bez roz-
dílu), pojištění storna zájezdu za 10 Kč.
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Budapešť
Cena | 795 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti 
a senioři nad 60 let 765 Kč
Termíny | 27. 3. (Velikonoce) | 7. 5. | 11. 6. | 
16. 7. | 3. 9. | 17. 12. (předvánoční)
V letních termínech možnost plavby lodí!

5.15 odjezd z Brna směr Břeclav, Budapešť.
10.45–17.15 prohlídka nejzajímavějších pa-
mátek města přezdívaného Perla na Dunaji 
– Ci ta dela na Gellértově vrchu, trž nice Vá-
sár csarnok, Budínský hrad, Rybář ská baš-
ta, Ma ty ášův chrám, bazilika sv.  Štěpá-
na, Ná městí hr dinů, dle programu průvod-

ce. In dividuálně volno k nákupům, náv štěvě 
Mu zea krásných umění, možnost kou pání 
v ter mál ních Széchenyiho lázních, náv štěva 
zá bavního parku Vidámpárk se spoustou 
atrakcí, romantická kopie sedmihradského 
hradu Vajdahunyadvár a další. 
17.30 odjezd, 23.00 před po klá daný návrat.

Fakultativně | výstup do kopule baziliky 
sva tého Ště pána 1100 HUF; Matyášův chrám 
1000 HUF. 
Széchenyiho lázně | vstupné bez časového 
omezení 4300 HUF.
Výměna peněz možná v trž nici nebo pou-
ličních směnárnách.

STŘEDOEVROPSK Á VELKOMĚSTA

Drážďany 
Florencie na Labi
Cena | 795 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 765 Kč 
Termíny | 21. 5. | 23. 7. | 10. 9. | 3. 12. (advent)

5.15 odjezd z Brna směr Praha, Děčín, Hřen-
sko, Pirna, Drážďany. Cesta vede krásným 
údolím řeky Labe a  chráněnou krajinnou 
oblastí Českosas ké Švýcarsko. 
10.30 příjezd do Drážďan, prohlídka města 
na Labi, které ne ustálou re novací zkrás  nělo 
a svým návštěvníkům na bízí spoustu umě-
lec kých kle notů – světo zná mou obrazár-

nu Zwinger, Historické mu zeum, Sempe-
rovu operu, barokní ka ted rálu z roku 1764, 
Albertinum s klenotnicí a další. Procházkou 
po Augustusstrasse s  nádhernými nástěn-
nými sgra  fity „Cesta králů“ se přenesete do 
vzrušující a tajuplné historie Saska. D rážďa-
ny – to je i zcela mo derní archi tektura třetí-
ho  tisíciletí: World Trade Center a  pi vo var 

Radeberger (jen in di vi   du álně). Parky na ná -
břeží Labe po skytují ne spočet mož ností od-
počinku. Mož nost in di viduální návštěvy Ga-
lerie sta rých mistrů či jiných muzeí v are álu 
Zwingeru. Odpoledne individuální volno. 
17.15 od jezd, 23.00 před pokládaný příjezd.
Vstupné | obrazárna cca 10 €, Grünes Ge-
wölbe cca 12 €, Albertinum cca 10 €.

Praha 
Stověžatá metropole na Vltavě
Cena | 490 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 460 Kč 
Termíny | 6. 8. | 28. 10. | 17. 11. | 17. 12. (advent)

6.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
9.00 příjezd k  Pražskému hradu na Poho-
řelec, pěší prohlídka památkové re zervace 
UNESCO: monumentální Černínský palác, 
sídlo ministerstva zahraničí, Loreta se zvon-
kohrou, Hradčany – největší a nejzachova-

lejší původní hradní komplex na světě, pito-
reskní uličky Malé Strany, barokní chrám 
sv. Mikuláše (vstupné), Karlův most – nej-
starší stojící most přes řeku Vltavu v Praze, 
Kampa, Staré Město, přestávka na občer-
stvení u  Staroměstského orloje, patrně 

nejlépe zachovaného středověkého orloje 
vůbec. Od po ledne prostor pro individuální 
prohlídku města, pozdě odpoledne  Nové 
Město: Václavské náměstí, Prašná brána, 
secesní Obecní dům.
18.00 odjezd, 20.30 předpokládaný návrat.

Výlet pro celou rodinu nabízí krásu his-
torických a technických památek, které 
se nachází ve svěží přírodě Jižních Čech.  
6.30 odjezd z Brna směr Náměšť nad Osla-
vou (možnost přistoupit cestou), Třebíč, Jin-
dřichův Hradec, Český Krumlov. Prohlídka 
krumlovského zámku. Středověké město je 
postaveno v  půvabné poloze na poloost-

Český Krumlov
Klenot jižních Čech
Cena | 680 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 
let 650 Kč
Termíny | 21. 5. | 13. 8. | 17. 12. (advent)

růvku řeky Vltavy. Kromě zámeckých inte-
riérů (na výběr ze dvou prohlídkových tras) 
se nabízí široké spektrum architektonických 
lahůdek v  podobě zámecké věže, která je 
symbolem bohaté historie města, zámecké 
barokní zahrady ze 17. století nebo barok-
ního divadla (jedno z  nejzachovalejších na 
světě). Na prvním nádvoří se nachází lapi-

dárium, v němž jsou vystaveny originály ba-
rokních soch ze zámeckého areálu. Od doby 
panování posledních Rožmberků jsou v zá-
meckém příkopu chováni medvědi, oblíbeni 
dětmi i dospělými.
17.30 odjezd do Brna
Fakultativně | vstupné do zámku podle vy-
braných tras cca 150 Kč.
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Salcburk
Mozartovo město
Cena | 950 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři 
nad 60 let 895 Kč 
Termíny | 4. 6. | 2. 7. | 13. 8. | 10. 9. | 10. 12. 
(předvánoční)

6.45 sraz na stanovišti CK Čebus na starém 
autobusovém nádraží naproti hotelu Grand  
na Benešově třídě v Brně. 
7.00 odjezd z Brna směr Lanžhot, Bratislava 
– přístaviště.
10.00 okružní plavba lodí po Dunaji.

Bratislava 
s v ýletem lodí na Děvín
Cena | 590 Kč
Slevy | děti, studenti a senioři 560 Kč
Termíny | 21. 5. | 6. 7. í | 13. 8. | 17. 9.

11.45 prohlídka zříceniny legendárního hra-
du Děvín (v stupné cca 3 €). Odpoledne pěší 
okruh slovenskou met ropolí Bratislavou, 
pro hlídka města s  prů vodcem – Michalská 
brána, Bratislavský hrad, most Slovenského 
národního povstání, nebo volno.

7.45 sraz na stanovišti Čebusu naproti hote-
lu Grand v Brně. 8.00 odjezd z Brna směr Po-
hořelice, Mikulov, Vídeň.
Dopoledne zámek Belvedere, možnost ná-
vštěvy aktuálních výstav. Kolem poledne 
prohlídka historické části Vídně s  průvod-
cem nebo osobní volno. Odpoledne návště-
va zábavního parku Prátr, volno.

17.00 přístaviště u Reichsbrücke, nástup na 
výletní loď.
17.30–19.00 pro zájemce plavba po Duna-
ji mezi Vídní a Bratislavou, ostatní pokraču-
jí do Bratislavy autobusem.
19.00 prohlídka centra slovenské metropole 
s průvodcem, pro cházka po nábřeží Duna-
je, výhled na Bratislavský hrad, most SNP, 

Michalská brána a další pamětihodnosti.
20.30 odjezd do Brna.
22.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně | plavba lodí (dospělí 520 Kč, 
děti 6–15 let 260 Kč, děti do 6 let zdarma – 
změna cen vyhrazena). Prodej zájezdu včet-
ně plavby lodí možný pouze do vyprodání 
kapacity míst na lodi.

tele Františka Xavera Grubera. Každoročně 
sem přijdou tisíce náv štěvníků, z nichž mno-
zí se stávají členy Spo lečnosti Tiché noci 
(Stille-Nacht-Gesellschaft). V  blíz kosti se 
nalézá muzeum (2,50 €) s de  sít kami partitur 
této písně a s životopisy jejích autorů.
Fakultativně | pevnost Hohensalzburg 
včetně výjezdu lanovkou 11,30 €, bez lanov-
ky 8 €, Mozartův rodný dům 10 €, Mozartův 
obytný dům 10 €, kombinace obou 17 €, Re-
zidenční galerie 7 €.

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov (Znojmo), 
Linec, Salc burk.
11.00 Salcburk – procházka po význam-
ných pa mátkách: staré město, středově-
ká ulička Getraide gasse, Kollegienkirche, 
Mo  zartův rodný dům, radnice, Stará re-
zidence, Nová re zi dence, Dom platz (mís-
to známé hudebními slavnostmi Salzbur-
ger Fest spiele), Nep tu nova kašna, za ře-
kou Salzach zámek Mirabell, Mozarteum, 
kostel sv. Trojice, Zemské di vadlo, vyhlíd-

ka na vrchy Mönchs berg a  Fes tung sberg. 
Na Hohen salz burg se do  sta neme lanovkou 
či pěšky. Volno po dohodě s prů vodcem.
18.30 odjezd do ČR.
00.30 předpokládaný návrat do Brna.
V  předvánočním termínu ještě před pří-
jez dem do Salz burgu návštěva Oberndor-
fu, kde v  kapličce St.  Ni kolaus o  Vánocích 
roku 1818 vznikla a  po prvé byla zpívána 
dnes svě to známá vá noční píseň Stille Nacht 
(Svatá noc) textaře Jo sefa Mohra a sklada -

Vídeň – Bratislava
Plavba lodí po Dunaji
Cena | 520 Kč
Slevy | děti do 14 let 490 Kč 
Termíny | 28. 5. | 6. 7. í | 27. 8. | 24. 9.

17.45 sraz účastníků a odjezd zpět do ČR.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | plavbu výletní lodí Brati-
slava–Dě vín, na lodi je možno zakoupit 
malé ob čerstvení (káva, limonády, pivo, 
sladkosti) za eura.

pro dávaly látky, Mariánského kostela a ná-
břeží řeky Visly.
cca 16.00 prohlídka slavných krá lov ských 
solných dolů ve Věličce, které jsou památ-
kou UNESCO. Prohlídka unikátních prostor 
100 až 120 metrů pod zemí – kap lička, pod-
zemní jezero, chodby v délce více než dvou 
kilometrů.

5.00 sraz na stanovišti Čebusu naproti hote-
lu Grand v Brně. 
5.15 odjezd z Brna směr Olomouc, Český Tě-
šín, Krakov.
11.30 procházka královským měs tem Kra-
kovem, ná v štěva hradního návrší Wawel 
a  katedrály, Hlavního náměstí, slavné trž-
nice Sukiennice, ve které se ve středověku 

Krakov 
a královské solné doly Vělička
Cena | 795 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti 
a senioři nad 60 let 740 Kč
Termíny | 23. 4. | 14. 5. | 18. 6. | 16. 7. | 13. 8. | 
17. 9. | 15. 10. | 17. 12. (předvánoční)

18.30 odjezd Cieszyn – Olomouc – Brno.
23.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně si lze předplatit vstupy do 
královských solných dolů ve Vě ličce s  míst-
ním průvodcem: dospělí 330 Kč; děti do 
14 let a studenti do 25 let s indexem 240 Kč; 
po platek za po užití videokamery nebo foto-
aparátu 110 Kč.
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i  venkovní bazény s  perličkovými láz němi, 
podvodními masážními tryskami, vodopá-
dem a tobogánem, restauraci, ka várnu s ob-
čerstvením, vodní bar přímo v bazénu.
17.30 odjezd, cca 21.00 návrat do Brna.
Vstupy do termálních lázní: do 3 hodin 
240 Kč (děti do 16  let a  senioři nad 60  let 
cca 210 Kč), celodenní 280 Kč (děti do 16 let 
a senioři nad 60 let cca 230 Kč).

7.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
R ajka, Mošoň.
9.30 předpokládaný příjezd do termálních 
lázní, koupání (sedací bazén 38 °C, dětský 
bazén, krytý bazén). Termální voda je boha-
tá na minerály, fakultativně lze využít saunu, 

Mosonmagyaróvár | nejoblíbenější lázně roku 2015
Cena | 440 Kč | Slevy | děti do 14 let 395 Kč | Termíny | 9. 1. | 16. 1. | 23. 1. | 30. 1. | 6. 2. | 13. 2. | 20. 2. | 
27. 2. | 5. 3. | 12. 3. | 19. 3. | 26. 3. | 2. 4. | 9. 4. | 16. 4. | 23. 4. | 30. 4. | 7. 5. | 14. 5. | 21. 5. | 28. 5. | 4. 6. | 11. 6. | 
18. 6. | 25. 6. | 2. 7. | 23. 7. | 6. 8. | 20. 8. | 10. 9. | 28. 9. í | 8. 10. | 15. 10. | 22. 10. | 28. 10. í | 5. 11. | 12. 11. | 
17. 11. í | 19. 11. | 26. 11. | 3. 12. | 10. 12. | 17. 12. | 26. 12. | 29. 12.

Győr | lázně pro všechny generace
Cena | 495 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 460 Kč | Termíny | 9. 1. | 16. 1. | 23. 1. | 30. 1. | 
6. 2. | 13. 2. | 20. 2. | 27. 2. | 5. 3. | 12. 3. | 19. 3. | 26. 3. | 2. 4. | 9. 4. | 16. 4. | 23. 4. | 30. 4. | 7. 5. | 14. 5. | 21. 5. | 
28. 5. | 4. 6. | 11. 6. | 18. 6. | 25. 6. | 2. 7. | 23. 7. | 6. 8. | 20. 8. | 10. 9. | 28. 9. í | 8. 10. | 15. 10. | 22. 10. | 
28. 10. í | 5. 11. | 12. 11. | 17. 11. í | 19. 11. | 26. 11. | 3. 12. | 10. 12. | 17. 12. | 26. 12. | 29. 12.

Bükfürdő | koupání v termálních lázních
Cena | 550 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 495 Kč | Termíny | 12. 3. | 7. 5. | 11. 6. | 
6. 8. | 24. 9. | 22. 10. | 26. 11. | Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Sárvár | koupání v termálních lázních
Cena | 570 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 520 Kč | Termíny | 12. 3. | 7. 5. | 11. 6. | 
6. 8. | 24. 9. | 22. 10. | 26. 11. | Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

masáže. K  dispozici je bohatá nabídka ob-
čerstvení přímo v  areálu lázní za při jatelné 
ceny. Výměna korun dle rad průvodce. 
18.15 odjezd z Mošoně, 20.00 předpokládaný 
návrat do Brna. 
Vstupy: dospělí 310 Kč, děti do 14 let 220 Kč.

7.00 odjezd z Brna směr Břeclav a Bratislava, 
překročení maďarských hranic.
10.30 příjezd do Győru, prohlídka histo-
rické části města: dóm, Bis kupský hrad, ko-
stel Karmelitánů; možnost nákupů. 
Po poledni koupání. V  léčebné části lázní 
naleznete kryté i  venkovní sedací bazény 
s  termální vodou bohatou na minerály 
(teplota 29, 32 a 38° C), v zábavní části kryté 

Cena zájezdů do termálních lázní neza hrnuje v stupy, které však lze za kou pit v korunách 
v naší CK. Ceny vstupů se mohou během roku změnit. Pro pobyt v láz ních doporučujeme 
vzít si s sebou plavky, ručník, koupací plášť a pře zůvky. Sraz 15 minut před odjezdem na 
stanovišti Čebusu č. 1 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. Časy 
odjezdů z lázní se mohou z provozních důvodů změnit. Pro kolektivy termíny a místo 
přistavení busu dle do hody.

Termální lázně Bükfürdő leží na západě 
Maďarska. Zdejší voda s  vy sokým obsa
hem vápníku, hořčíku a  fluoru o  tep lotě 
55 °C tryská z hloubky 1282 m. 
7.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Mosonmagyaróvár.
Dopoledne příjezd, koupání v  termálních 
lázních, fakultativně lze využít saunu, masá-

V moderních lázních s krytými i venkovní
mi bazény je voda o teplotě 30–37° C. Má 
léčivé účinky na pohybové ústrojí  (klouby, 
páteř) a kožní choroby. 
7.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Mosonmagyaróvár.
Dopoledne příjezd do Sárváru, kou pání 
v  termálních lázních. Na ploše o  více než 
5400 m2 se nachází bazény s  léčivou i oby-
čejnou vodou pro velké i  malé, tobogány, 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

že. K  dispozici bohatá nabídka občerstvení 
přímo v  areálu lázní za přijatelné ceny. Vý-
měna korun na forinty podle rad prů vodce.
18.00 odjezd zpět do Česka.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Vstupné do lázní: dospělí a senioři 260 Kč, 
děti 3–16 let 140 Kč, lze si předplatit v naší 
cestovní kanceláři.

zážitkové bazény, například s  vodním hra-
dem a  klouzačkou či vlnobitím. Termál-
ní voda je bo hatá na minerály, fakultativně 
lze využít saunu, masáže. K dispozici boha-
tá nabídka občerstvení přímo v areálu lázní 
za při ja telné ceny. Výměna korun na forinty 
dle rad prů vodce.
17.30 odjezd, cca 21.30 návrat do Brna.
Vstupné do lázní: 310 Kč, děti do 14 let 
170 Kč, lze si předplatit v cestovní kanceláři.
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6.00 naložení kol na přívěs.
6.30 odjezd z Brna směr Znojmo – rakouský 
Weinviertel a  Waldviertel. Cykloturistika 
po cyklostezkách Weinviertlu – loukami, 
lesem a vinicemi dle instrukcí průvodce. Na 
zpáteční cestě nástup do vinařského vláčku 
Reblaus Expres s  hospůdkou a  občerstve-
ním – výběr tras v  kombinaci dopravy vy-
hlídkovým vláčkem s možností 10 přestupů 
v rámci jedné jízdenky. Přeprava kol ve vla-
ku zdarma!

Thermalpark na bízí svým náv štěvníkům 
celkem šest ba zé nů. Zdejší slabě alkalická 
termální voda s vy so kým obsahem mine
rálů má příz nivé účinky nejen při různých 
chorobách pohybového ústrojí.
7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) po dálnici 

6.30 odjezd z Brna.
10.30 příjezd do Podhájské. Voda termál-
ních lázní je unikátem srovnatelným s vodou 
Mrtvého moře. Vyvěrá z hloubky 1900 m při 
teplotě 80 °C. Má blahodárné účinky na rev-
ma, bolesti páteře, kloubní a cévní ne moci, 

Termální park Veľký Meder je moderní 
rekre ační komplex v  příjemném prostře
dí lesoparku. Má de vět bazénů, z  toho 
tři venkovní, čtyři vnitřní a  dva po lo
kryté s  teplotou termální vody 26–37  °C 
s  pří znivými účinky na pohybové ústrojí. 
V  areálu se také nachází pět tobogánů, 
volejbalové a fotbalové hřiště.
7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) po dálnici 

Veľký Meder | Thermal Corvinus
Cena | 470 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 445 Kč
Termíny | 5. 3. | 28. 3. í | 16. 4. | 7. 5. | 21. 5. | 6. 7. | 13. 8. | 17. 9. | 15. 10. | 5. 11. | 19. 11. | 26. 11.

směr Bratislava, Veľký Meder.
Dopoledne příjezd do termálních lázní 
Thermal Corvinus, celodenní koupání: se-
dací sekce, vodní masáže. V areálu ob čer-
stvení a restaurace za velmi příznivé ceny.
17.30 odjezd zpět do Česka.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Vstupy do lázní: individuálně na místě, 
dospělí 9 €, senioři 7 €, děti 3–15 let 6,50 €.

Dunajská Streda | Thermalpark 
Cena | 450 Kč | Slevy | děti do 14 let 425 Kč
Termíny | 5. 3. | 28. 3. í | 16. 4. | 7. 5. | 21. 5. | 6. 7. | 13. 8. | 17. 9. | 15. 10. | 5. 11. | 19. 11. | 26. 11.

Podhájska | slovenské Mrtvé moře 
Cena | 550 Kč | Slevy | 530 Kč děti do 14 let
Termíny | 9. dubna | 4. června | 30. července | 1. října | 17. prosince

Vinařská cyklostezka s pojízdnou vinotékou
Cena pro cykloturisty | 590 Kč | Cena pro pěší turisty | 550 Kč
Termíny | 7. května | 25. září (vinobraní v Retzu)

směr Bratislava a Dunajská Streda.
od 10.00 koupání v termálních lázních.
18.00 odjezd, cca 21.00 návrat do Brna.
Vstupy do lázní: individuálně na místě, 
dospělí 6,90 €, senioři 5,90 €, děti do 14 let 
3,90 €. Lehátka k dispozici za 2 €.

nemoci dýchacích cest, ekzémy apod. Ba-
zény o  teplotě 26–38 °C poskytují relaxaci 
i zábavu pro každého.
17.00 odjezd, cca 21.30 návrat do Brna.
Vstupy do lázní: individuálně na místě, in-
formace v naší cestovní kanceláři.

Program pro pěší: příroda spolu se čtyři-
cetikilometrovou jízdou vláčkem. Vedlejší 
trať z  Retzu do Drosendorfu je využívána 
jen o  víkendu jako nostalgická železnice. 
Přes Manhartsberg vzhůru do Waldviertelu 
jezdí starobylá dieselová souprava s  histo-
rickými vagony s otevřenou platformou. Ve 
vinařském voze se o hosty starají regionální 
vinaři (někteří mluví česky).
21.30 předpokládaný návrat do Brna 
Fakultativně: jízda vinař ským vláčkem 12 €.

CYKLOTURISTIK A

7.00 odjezd směr Břeclav, Bratislava, Pápa.
11.00 Pápa – termální lázně v  zámecké za-
hradě nabízejí dva sedací bazény, na plněné 
termální vodou o teplotách 34 a 36 °C. Dále je 
zde plavecký (nutná koupací čepice) a dětský 
bazén, tobogán a několik skluzavek. k dispo-
zici jsou rovněž wellness služby, vodní gym-
nastika a spinning. Samotné město Pápa leží 

Pápa | termální lázně v zámecké zahradě 
Cena | 545 Kč | Slevy | 495 Kč děti do 14 let |Termíny | 19. 3. | 23. 4. | 16. 7. | 20. 8. | 29. 10.

na říčce Tapolca na rozhraní Malé uherské 
nížiny a Bakoňského lesa. Patří k nejhezčím 
barokním městům Maďarska – zajímavý je 
barokní zámek Es terházyů a při lehlý park se 
vzácnými dřevinami. 
17.00 odjezd, 20.30 předpokládaný návrat.
Vstupy do lázní | dospělí 210 Kč, senioři 170 
Kč, děti do 14 let 150 Kč.
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Z Vídně k soutoku řek Moravy a Dunaje
Cena | 575 Kč | Termíny | 28. května | 6. července | 27. srpna | 24. září

Dunajskou stezkou mezi Rajkou a Győrem
Cena | 630 Kč | Termíny | 2. července | 23. července | 6. srpna | 20. srpna | 10. září 

7.30 nakládání kol, 8.00 odjezd z Brna směr 
Pohořelice, Mikulov, Vídeň, Schwechat 
(Manns wörth). Odjezd cyklistů podél toku 
Dunaje po zelené cykloznačce směr Haslau 
– rozsáhlé meziříčí pravého břehu Dunaje 
Donau-Auen. Zastávka u  polí s  archeolo-
gickými památkami starých Římanů: amfi-
teatry, impozantní Hei dentor, Schaffelhof 
– Türkenschanze, Petronell-Carnuntum – 

6.30 naložení kol na přívěs.
7.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Maďarsko.
9.30–17.30 cykloturistika meziříčím Dunaje 
a řeky Ráby s možností výběru tras v oblasti  
Szigetköz (Hansám, Lébény, Lipót – koupa-
liště a lázně).

zrekonstruovaný římský legionářský tábor. 
Hainburg – soutok řek Moravy a Dunaje až 
k hradní bráně. Prohlídka centra města Bad 
Deutsch Altenburg. Pro zájemce pokračo-
vání do Bratislavy, nástupní místo na Fajno-
rově nábřeží.
18.30 odjezd z Hainburgu
20.00 odjezd z Bratislavy
22.30 předpokládaný příjezd do Brna.

14.30–17.30 možnost 3 hodin koupání  
v  termálních lázních v  Győru (dle domluvy 
s průvodcem). V léčebné části lázní naleznete 
kryté i venkovní sedací bazény s termální vo-
dou, v zábavní části kryté i venkovní bazény 
s perličkovými láz němi, masážními tryskami, 
vodopádem a tobogánem.

Vídeňským lesem | Mödling–Baden
Cena | 550 Kč | Termíny | 23. dubna | 4. června | 23. července | 3. září  | 29. října

Kolem Neziderského jezera
Cena | 610 Kč | Termíny | 22. května | 9. července | 13. srpna | 1. října

Ybbs – Strudengau
Cena | 650 Kč | Termíny | 21. května | 2. července | 6. srpna | 17. září | 22. října

6.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeňský les.
Doporučená trasa: Mödling (údolím řeky 
Mödling nebo lesní stezkou) do údolí řeky 
Schwechat v Helenental a Rosental do Ba-
denu. Délku trasy si zvolí cyklisté sami podle 

6.30 naložení kol na přívěs autobusu.
7.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Hainburg, Bruck an der Leitha.
Výjezd po značených cyklotrasách směr 
Parndorf – Neusiedl am See.
Delší trasa: cca 65 km. Přejezd směr Eisen-
stadt, Rust, trajektem přes Neziderské jeze-
ro na východní břeh do Illmitz nebo do Po-
dersdorfu. Druhý trajekt z Mörbisch do Ill-

6.00 odjezd z Brna směr Pohořelice – Grein 
(sraz nejméně 20 minut před odjezdem 
k naložení kol).
10.00–17.00 trasa Gießenbach – Struden-
gaurunde, cca 42 km dlouhá stezka podél 
řeky Ybbs a Dunaje se zastávkou v St. Nikola 
a  Sarmingstein do Persenbeug. Druhým 

mitz (plavba trajektem není v ceně zájezdu). 
Cyklotrasa meziříčím směr Apetlon, kolem 
jezírek do St. Andrä – Podersdorf, těsně ko-
lem jezera směr Weiden – Neu  siedl am See. 
Kratší trasa: cca 40 km. Neusiedl am See – vý-
chodní břeh jezera – směr Illmitz – St. Andrä 
– Frauenkirchen Mönchhof – Neusiedl am See.  
19.30 odjezd z Neusiedl am See.  
22.00 předpokládaný návrat do Brna.

bře hem Dunaje zpět přes Ybbs do Grein 
a  Gießenbach. Na parkovišti je pro cyklisty 
vybudované stanoviště s hospůdkou Willis 
Mühlenjause s  občerstvením a  nabídkou 
rakouských specialit a nápojů.
17.30 odjezd zpět do ČR.
21.30 předpokládaný návrat.

vlastní zdatnosti, cyklomapy a pokynů prů-
vodce. Na trase se nachází vyhlídkové věže 
a zříceniny hradů. Výhledy z těchto míst in-
spirovaly mnoho umělců.
18.30 odjezd z Badenu. 
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

6.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
9.30 Kremže – vyložení kol, cesta po doporu-
čené trase Kremže – Mautern – podél Dunaje 
– lesopark Traismauer – podél Dunaje dále 
do Tullnu a okolí. Podle zájmu 40–60 km.

Tullnské cyklostezky
Cena | 650 Kč | Termíny | 4. června | 9. července | 27. srpna | 1. října

18.30 odjezd z Tulln směr Brno. 
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Pozor: v sobotu 27. 8. odjezd v 9.30 a návrat 
ve 23.30 – účast na Tullnských slavnostech 
(letní noc s ohňostrojem).
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