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Vážené dámy, vážení pánové, milí klienti,
Ú VODNÍ SLOVO

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

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

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 smlouvy o zájezdu. 

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

V katalogu byly použity snímky poskytnuté státními i soukromými turistickými organizacemi a agenturami.
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noviny, televize i statistiky nás informují o tom, že se životní úroveň obyvatel České republiky 
stále zvyšuje. Vidíme to i my, pracovníci v cestovním ruchu. Nejen že se rozšiřují vaše řady 
o nové klienty, ale zvyšuje se i kvalita vámi vybíraných zájezdů. Navzdory různým pesimistic-
kým prognózám zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace na trhu měla nějak rapidně 
zhoršit. Jsme proto optimisté a i pro rok 2020 jsme připravili pestrou škálu poznávacích 
zájezdů. Naše nabídka je tak opět bohatší a rozmanitější než vloni.

Popravdě řečeno, sám nevím, co bych vám z naší nabídky nejvíc doporučil. Nejraději asi 
všechno. Osobně počítám s tím, že se loňský rekordní zájem o cesty do východní Evropy 
ještě zvýší. Bezesporu tomu pomůže i postupné zavádění elektronických víz do vybraných 
oblastí Ruska. Zatím můžeme s e-vízem cestovat do Kaliningradské oblasti a nově též  
do Petrohradu a přilehlé Leningradské oblasti. Do obou se můžete podívat s CK ČEBUS.

Naším specifikem jsou už tradiční cesty po světě za operou. I letos vám nabídneme cesty  
do dvou nejprestižnějších operních domů – do milánského divadla alla Scala na Verdiho 
operu Maškarní bál a také do Metropolitní opery v New Yorku. Z jejího bohatého repertoáru 
jsme pro vás vybrali Janáčkovu operu Káťa Kabanová. Bylo by milé, kdyby čeština nezněla  
jen z jeviště, ale byla slyšet i v hledišti. 

Další naší specialitou jsou už od roku 1993 zájezdy za vínem. Proto chceme po více než deseti 
letech zopakovat výjezd do Jižní Afriky. Druhým naším lákadlem pro všechny milovníky vína 
je vinařský zájezd do Číny. Jako vůbec první v ČR jsme ho vypravili loni v září a všechny nás 
překvapilo, jak ohromný úspěch měl – a to i v samotné Číně, kde o naší skupině dokonce 
vyšel celostránkový článek v oblastních novinách.

Přeji nám všem, abyste si z naší nabídky vybrali a abyste na cestách s CK ČEBUS vždy zažili 
něco nezapomenutelného.

Šťastnou cestu do světa v roce 2020

     Mgr. Miroslav Polák
     ředitel CK ČEBUS Brno 



5 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, obsa-
huje 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 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.

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 pomůže-
me poskládat váš ideální program, zajistíme vhodný typ ubytování a dopravy. Nedělejte si starosti s tím, že vás je méně a nenapl-
níte celý autokar, pomůžeme vám zájezd doplnit dalšími klienty, aby cena byla co nejzajímavější.

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
6 % do 31. ledna 
pro stálé klienty

Podmínkou je složení nejméně 50% 
zálohy. Sleva platí pro autobusové 
zájezdy a nevztahuje se na jedno-
denní a letecké zájezdy. Maximální 
výše slevy je 800 Kč.

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 800 Kč.

Stálí klienti jsou ti, 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 800 Kč.

SLEVA
při včasné rezervaci 

SLEVA
pro stálé klienty

SLEVA
na letecké zájezdy

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ!
NEPŘEHLÉDNĚ TE NAŠI  ŠIROKOU NABÍDKU SLE V



Termín | 10.–13. července | Cena | 13 800 Kč

Miláno letecky z Brna       s v ýletem do Bergama a k jezeru Lago Maggiore 

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Brno –  
Milano-Bergamo včetně příručního (kabino-
vého) zavazadla s hmotností do 8 kg,  
3 × nocleh v hotelu *** se snídaní ve dvou-
lůžkovém pokoji s příslušenstvím, transfery 
italským autobusem, dvoudenní permanentní 
jízdenku MHD v Miláně, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění  
a pojištění pro případ storna, vstupy.
Fakultativně | příplatek za odbavené zava-
zadlo do 20 kg 1 300 Kč, výlet vlakem k Lago 
Maggiore (jízdenka na vlak cca 20 €).

1. den: Odlet v ranních hodinách z Brna na 
letiště Miláno-Bergamo, transfer do hotelu 
v  Miláně, po krátkém odpočinku odjezd 
MHD do centra města, pěší okruh s průvod-
cem – hlavní náměstí s gotickým dómem, 
pasáž, divadlo alla Scalla, exteriéry hradu 
Castello Sforzesco s parkem, pozdě odpo-
ledne volný prostor k prohlídce města, prů-
vodce zorganizuje pro zájemce i společnou 
návštěvu galerie Pinacoteca di Brera, indi-
viduální večeře, nocleh v hotelu.

2. den: Po snídani v hotelu cesta městskou 
dopravou do centra – dokončení okruhu 
městem s průvodcem, individuální oběd, po 
obědě volný čas k nákupům a osobní pro-
hlídce města. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani individuální program 
v  Miláně (možnost navštívit i  kostel Santa 
Maria delle Grazie s freskou Poslední večeře 
Páně od Leonarda da Vinci) nebo fakulta-
tivní výlet s průvodcem vlakem z Milána k je-
zeru Lago Maggiore do malebného pobřež-
ního městečka Stressa a po jeho prohlídce 
plavba lodí k  nedalekým Borromejským 
ostrovům, nejlépe na překrásný ostrov Isola 
Bella, kde lze navštívit například biskupský 
palác s nádherným interiérem a zahradou, 
návrat do Milána pozdě večer.
4. den: Po snídani v hotelu odjezd autobu-
sem do města Bergamo, prohlídka dolního 
i horního města (UNESCO), v poledne odjezd 
na letiště, odlet do Brna, přílet v odpoled-
ních hodinách.

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, prohlídka římských pamě-
tihodností – náměstí Republiky, Dio kleciá-
novy lázně, fon tána di Trevi, Španělské 
schody. Nocleh.
3. den: Po snídani poznávání antického Říma: 
slavná aréna Koloseum, jedinečné Forum 
Romanum a legendární pa horek Palatin, na 

Termíny | 30. dubna – 4. května | 2.–6. července | 24.–28. září | 28. října – 1. listopadu
Cena | 13 690 Kč včetně letištních tax | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 200 Kč

Vydejte se s námi ke kořenům evrop ské kultury, 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.

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

němž byl podle pověsti založen Řím, císařská 
fóra, Pan theon. Dále prohlídka Piazza Vene-
zia s pa mát ní kem krále Vik tora Emanuela 
a uliček středo vě kého Říma kolem Piazza Na-
vona, nábřeží řeky Tibery s možností pose-
zení v některé z četných 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 te-
rasu baziliky, odkud je nej krás nější výhled na 

Cena zahrnuje | letenku do Říma a zpět, 
kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer autokarem 
z letiště do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu 
*** s pří slušenstvím v Římě, 4 × kon ti  nen tální 
snídani, služby průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých 
památek, případné pobytové taxy, pojištění.
Upozorňujeme na možnost využít transfer 
Brno–letiště–Brno za příplatek. 
Fakultativně | příplatek za odbavené zavaza-
dlo do 20 kg: 1 300 Kč.

Řím. Poté možnost náv štěvy Vatikánských 
muzeí se slavnou Sixtinskou kaplí a Raffae-
lovými Stan zemi. Navečer volno nebo spo-
lečná 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 
a odlet do Prahy, Vídně nebo Bratislavy. Mož-
nost transferu z letiště do Brna, návrat ve ve-
černích hodinách.
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Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň–Floren-
cie, kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer z letiště 
do centra k nádraží a zpět, 4 × nocleh v hotelu 
s kontinentální snídaní ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím v centru Florencie, 
průvodce CK, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, taxy, vstupné, 
obědy, večeře, autobus do Sieny a vlak do Pisy. 
Fakultativně | transfer z Brna na letiště a zpět, 
příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg: 
1300 Kč. 
Jednotlivé body programu lze přesunout dle 
aktuální otevírací doby muzeí a památek.

Termíny | 5.–10. května | 2.–7. června | 1.–6. července | 23.–28. září | 27. října – 1. listopadu
Cena | 7 990 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 2 400 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-
Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Nejkrásnější města Itálie | Benátky • Florencie • Řím

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 Im-
periali, Kapitol, Forum Roma num, Kapi tol-
ské náměstí s Palácem Konzervátorů, kos tel 
Santa Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. 

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, pokračování do 
Lido di Je solo, ubytování ve dvou lůžkových 
(možno i jedno- i tří lůž ko vých) pokojích v ho-
telu v blízkosti pláže, mož nost pro cházky po 
historickém centru, v čer venci a v září v pří-
padě pří hodného počasí i pozdně od po lední 
koupání, nocleh.

2. den: Ráno po snídani odjezd na odstavné 
parkoviště, odtu d lodí vaporetto nebo vlakem 
do centra Be nátek, kde možnost 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 spo-
lečné návštěvy Dóžecího paláce, baziliky 
San Marco, kostela Dei Frari, případně Gale-
rie Akademie a kos tela Santa Maria delle Sa-
lute. Odpoledne volno, možnost spo lečného 
pose zení v ně které z malebných pizzerií nebo 
kaváren, pří padně mož nost návštěvy někte-
rého 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-

Termín | 1.–5. října | Cena | 15 980 Kč

1. den: Sraz na letišti v  Praze/Vídni (bude 
upřesněno), odlet do Florencie. Transfer z le-
tiště k  nádraží. Vzhledem k  ideální poloze 
hotelu v chráněné památkové zóně uzavřené 
pro turistické autobusy přesun z  nádraží do 
hotelu pěšky cca 20 min. Ubytování, večerní 
procházka historickým centrem Florencie 
od dómu Santa Maria del Fiore k Ponte Ve-
cchio. Nocleh.
2. den: Dopoledne volno k individuální pro-
hlídce světově proslulých uměleckých sbírek 
shromažďovaných po staletí v galerii Uffizi. 
Odpoledne prohlídka pamětihodností s prů-
vodcem (interiéry individuálně): Piazza della 

Florencie letecky        s prohlídkou Pisy a výletem do Sieny

Signoria s  palácem Vecchio, chrámy Santa 
Croce, Santa Maria del Fiore, zvonice, bap-
tisterium, kostel San Lorenzo s  kaplí Medi-
cejských. Volno, fakultativní večeře, nocleh.
3. den: Varianta 1: Celodenní volno ve 
Florencii s  možností návštěvy muzeí a  pa-
mátek podle vlastního výběru, např. Galle-
ria dell’Acca demia (Michelangelův David, 
toskánské malířství 13.–16. století), muzeum 
Bargello (italské sochařství 14.–16. století, 
majolika 15.–18. století) a další.
Varianta 2: Výlet s průvodcem linkovým au-
tobusem (cca 16 €) do Sieny, města umění 
a  jedinečných středověkých dostihů Palio. 
Společná procházka s  individuální prohlíd-
kou památek: náměstí Piazza del Campo, 
na kterém se dostihy pořádají, dóm Santa 
Maria Assunta, baptisterium San Giovanni. 
Možnost prohlídky interiérů radnice Palazzo 
Pubblico a  výstupu na 102  metrů vysokou 
radniční věž Torre del Mangia. Volno na 
občerstvení či návštěvu galerie Pinacoteca 
Nazionale (sienské malířství 12.–16. století). 
Večer návrat do Florencie. Nocleh.
4. den: Varianta 1: Celodenní volno ve 
Florencii s  možností návštěvy muzeí a  čet-
ných památek dle vlastního výběru, na-
příklad Galleria Palatina (staré evropské 
malířství, královské komnaty, toskánské 
malířství 18.–20. století, sbírka stříbra, expo-
zice oděvů, muzeum kočárů), nebo neméně 
pozoruhodné Archeologické muzeum v Pa-
lazzo della Crocetta (etruské, řecko-římské 
a egyptské sbírky) a další, případně toulky po 
dalších památkách.

Varianta 2: Výlet s  průvodcem vlakem (cca 
17  €) z  Florencie do Pisy. Prohlídka sakrál-
ního architektonického komplexu Piazza dei 
Miracoli: dóm, zvonice – slavná Šikmá věž, 
baptisterium a  hřbitov Camposanto. Pro-
cházka s  průvodcem po Pise směrem k  ná-
draží, volno k nákupům a občerstvení, večer 
návrat do Florencie, nocleh.
5. den: Dopoledne volno ve Florencii. Kolem 
poledne přesun pěšky k nádraží, odtud trans-
fer na letiště, odlet do Prahy nebo Vídně. Pro 
zájemce za příplatek možnost společného 
transferu do Brna.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hote lích ve dvou lůžkových pokojích se 
snídaní, služby odborného průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné pobytové taxy, místní dopravu, vstupy.
Ceny vstupného | Vatikánská muzea 16 €, Gale rie Uffizi 20 €, Andělský hrad 10 €, Kupole sv. Petra 
8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Od po ledne pěší procházka od Kapitolu a pa-
mátníku Viktora Emanuela: Piazz a Vene-
zia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo 
mauzoleum, Piazza Popolo s  egyptským 
obe liskem, Španělské 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 Ra-
ffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová 
ga lerie, sbírky antických a středověkých plas-
tik), prohlídka ba ziliky Sv. Petra s mož ností 
vystoupat do kopule kostela s  nádher ným 

vý hledem na Řím. Odpoledne pro cházka po 
dalších památkách – Prezident ský palác na 
Quirinalu s kaš nou Krotitelé koní, Fontána 
di Trevi. Volno k  posezení v  některé z  po-
uličních ka vár en. Večer odjezd z Říma, noční 
jízda busem do ČR.
6. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd 
z ČR do Itálie. Odpoledne 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 
ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani přejezd do slavné vi-
nařské oblasti Franciacorta, kde se šam-
paňskou metodou vyrábí nejznámější 
italský sekt Franciacorta DOCG. Exkurze 
v  historickém vinařství, degustace vína, 
možnost nákupu. Výlet lodí po krásném je-
zeře Iseo na ostrov Monte Isola. Prohlídka 
starobylého středověkého Bergama –  
Horní město s unikátními památkami a ně-
kolika původními historickými kavárnami 
z  15.–19. století, renesanční kaple Colleoni 
(UNESCO). Čas na návštěvu světoznámé ob-
razárny Accademia Carrara. Večer přejezd 
do hotelu.
3. den: Po snídani exkurze na rýžových plan-
tážích v  okolí Vercelli. Exkurze v  historické 
manufaktuře, kde se produkuje nejkvalitnější 
rýže na italské risotto, možnost nákupu. Poté 
vyhlídková jízda proslulou vinařskou oblastí 
Barolo, degustace vína a exkurze v rodinné 
vinařské firmě, procházka malebným městeč-
kem Barolo. Odpoledne půvabné Cherasco 

Termín | 13.–19. září | Cena | 13 490 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 2 900 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

vyhlášené chovem šneků. Prohlídka barok-
ního městečka s šachovnicovým půdorysem, 
poutním chrámem Madonna del Popolo 
a skvělými čokoládovnami. Společná večeře 
v Cherascu v osvědčené restauraci (menu se 
šneky nebo bez šneků). Ubytování v hotelu. 
4. den: Po snídani návštěva Univerzity lan-
žových psů: hledání lanýžů v lesíku s hleda-
čem trifulau a  jeho psem, ochutnávka kva-
litních produktů z lanýžů, možnost nákupu. 
Zastávka ve vinařském městečku Barbaresco 
a možnost ochutnat zdejší slavné víno v Re-
gionální vinotéce. Odpoledne prohlídka 
historického jádra Alby (středověké rodové 
věže, katedrála), čas k  nákupům (lískové 
oříšky, sladkosti, likér Barolo Chinato, uze-
niny a sýry), popřípadě posezení v cukrárně 
nejznámějšího italského cukráře současnosti 
Lucy Montersina. Ubytování v Turíně. Večer 
se zájemci návštěva největšího gastronomic-
kého nákupního centra na světě Eataly, jehož 
součástí je i několik restaurací. Eataly nabízí 
převážně výrobky menších producentů sdru-
žených v organizaci Slowfood. Naproti stojí 
slavná avantgardní továrna Fiatu Lingotto 
z let 1916–1923. Návrat na ubytování, nocleh.
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 památek 
se zastávkami u historických podniků – mož-
nost ochutnat nugát, karamely, zmrzlinu, 
tramezzini, vše podle starých původních 
receptů. Ve volném čase si budete moci pro-

Již tradiční podzimní cesta za kulturními a gastronomickými poklady severní Itálie. Letos 
s návštěvou největšího festivalu sýra na světě, prohlídkou „savojského Versailles“ a zcela 
bez nočních přejezdů. Každý den možnost nákupů a čas na gurmánskou večeři.

hlédnout např. Královský palác (UNESCO), 
Egyptské muzeum (druhé největší na světě), 
nedávno otevřenou Savojskou galerii nebo 
ochutnat piemontské sladkosti v některé ze 
slavných historických kaváren a  cukráren. 
Návrat do hotelu se skupinou nebo volno ve 
městě, nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka unikátního ba-
rokního zámku Stupinigi (UNESCO) poblíž 
Turína. Poté exkurze a degustace bílých i čer-
vených vín ve vinařství v oblasti Asti. Přejezd 
do Lombardie, prohlídka starobylého města 
Pavia, které bylo v raném středověku jedním 
z nejdůležitějších center Itálie a stále se pyšní 
řadou památek (katedrála, cenné románské 
chrámy, klasicistní komplex univerzity, most 
přes řeku Ticino). V cukrárně Vigoni byl vy-
myšlen původní rajský dort (torta paradiso). 
Večer přejezd do hotelu po trase.
7. den: Po snídani odjezd, cesta přes italské 
a rakouské Alpy, navečer návrat do Česka.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
6 × nocleh v hotelu se snídaní, degustaci 
ve Franciacortě, degustaci vína v Barolu, hle-
dání lanýžů, 1 × večeři v Cherascu, degustaci 
vína v Asti, služby odborného průvodce, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | případné pobytové taxy, 
cestovní pojištění, rýžovou plantáž, výlet lodí.
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
4 × ubytování v hotelu*** ve dvoulůžkových 
pokojích se snídaní, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
vstupy, případné pobytové taxy.

Toskánsko | svátek kamélií

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
4 × ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
v hotelu *** se snídaní, zákonné pojištění CK, 
služby odborného průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné pobytové taxy, vstupy.
Fakultativně | 3 × večeře v hotelu 930 Kč.

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. 
V  pozdním odpoledni příjezd k  největšímu 
italskému jezeru Lago di Garda, procházka 
městečkem Lazise (hrad Castello Scaligero, 
románský kostel San Niccolò, městská brána 
Porta San Zeno), ubytování.
2. den: Dopoledne návštěva Mantovy, rodi-
ště Vergilia a vyhnanství Shakespearova Ro-
mea. Město obklopené třemi jezery se pyšní 
katedrálou sv. Petra a Pavla, radnicí s orlojem, 
rotundou sv. Vavřince inspirovanou chrámem 
Božího hrobu nebo hradem sv. Jiří. Přejezd do 
Modeny s vévodským palácem rodu d'Este, 
katedrálou s nakloněnou věží Torre Ghirlan-
dina nebo muzeem automobilů Ferrari od 
Jana Kaplického. Do třetice Parma – město 

šunky a  parmezánu; prohlídka centra: Vé-
vodský palác, Palazzo del Governatore, ka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie s jedním 
z největších baptisterií v Itálii…
3. den: Po snídani návštěva Cremony, pro-
slulé svou výrobou houslí a památkami jako 
jsou Duomo – katedrála v  lombardsko-ro-
mánském stylu, zvonice Torrazzo, nejvyšší 
městská věž v Itálii či Stradivariho muzeum. 
Pokračování do Piacenzy: renesanční kostel 
Santa Maria in Campagna, kde papež Ur-
ban II. vyhlásil první křížovou výpravu a kde 
uchovávají zázračnou sochu Panny Marie, 
Piazza Cavalli s dvěma slavnými jezdeckými 
sochami Francesca Mochiho, studenta Giam-
bologni, nebo cihlový Palazzo del Comune, 
zvaný také Il Gotico. Následuje prohlídka 
malebného Bergama, skládajícího se ze dvou 
částí spojených lanovkou – historického Hor-
ního města na vrcholu kopce obklopeného 
obrannými zdmi s  bastiony a  z  Dolního 
města založeného na počátku minulého sto-
letí. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Dopoledne návštěva Monzy s histo-
rickou katedrálou, která ukrývá langobard-
skou korunu, jíž bývali korunováni italští krá-

Termíny | 10.–14. června | 7.–11. října | Cena | 7 290 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

lové, vilou Reale, postavenou Marií Terezií 
pro lombardské guvernéry a  se závodním 
okruhem Autodromo Nazionale. Odpoledne 
program v  Miláně. Prohlídka historického 
centra (Castello Sforzesco, La Scala, Galle-
ria Vittorio Emanuele II, Duomo). Přejezd na 
ubytování, nocleh.
5. den:  Po snídani zastávka v městečku Este, 
odkud pocházel věhlasný italský rod stejného 
jména. Prohlídka (hrad Castello Carrarese, 
Palazzo degli Scaligeri, věž Torre Civica de-
lla Porta Vecchia, městské opevnění). Příjezd 
do Brna ve večerních hodinách.

Umělecká  Lombardie | Mantova • Modena • Cremona • Bergamo • Milán • Parma

Termín | 25.–30. března | Cena | 6 890 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

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 Palazzo 
Cybo Malaspina, divadlo Teatro degli Ani-
mosi, Duomo, památník obětí mramoro-

vých dolů). Poté ještě zastávka u vily Puccini 
v Torre del Lago u jezera Massaciùccoli, kde 
je pohřben světoznámý hudební skladatel.
3. den: Dopoledne prohlídka jihotoskán-
ského města Arezzo, rodiště slavného bás-
níka Francesca Petrarky (Petrarkův 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 
rodným domem skladatele Giacoma Pucci-
niho. Ve zbytku dne účast na již 30. ročníku 
výstavy kamélií Mostra Antiche Camelie 

della Lucchesia v okolí Luccy, kde se nachá-
zejí mondénní aristokratické vily se svými 
parky, které každoročně touto dobou oteví-
rají své brány, aby návštěvníci z celého světa 
mohli obdivovat krásy barev a  vůní právě 
kvetoucích kamélií.
5. den: Po snídani odjezd do Florencie na 
odstavné parkoviště v  Sesto Fiorentino 
a přesun vlakem (15 min, cca 5 € tam i zpět) 
do centra města. Celodenní prohlídka – Pa-
lazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi s mnoha 
slavnými sochami, Piazza del Duomo s ka-
tedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, 
Ponte Vecchio se zlatnickými krámky. Indi-
viduální volno. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat do Brna v ranních hodinách.
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Cena zahrnuje | doprava autokarem, 
1 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích se snídaní, služby průvodce, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné, lodní lístky do 
Benátek a zpět (cca 30 €), cestovní pojištění.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 
1 × ubytování se snídaní ve dvoulůž  kových  
po ko jích s příslušenstvím v hotelu v blíz kosti 
moře v Lido di Je solo, pojištění pro případ 
úpadku cestovní kanceláře, průvodce po 
celou dobu zájezdu.
Cena nezahrnuje | jízdu vaporettem: 1 jízda 
7,50 €, celodenní lístek 20 €; vstupy do histo-
ric  kých objektů: Dóžecí palác 19 €, Galerie 
Akademie 12 € (ceny z předchozí sezóny), 
případné pobytové taxy.
Doporučujeme komplexní pojištění 
do zahraničí (lze sjednat v naší CK).

Termíny | 8.–10. května | 12.–14. června | 4.–6. září | 2.–4. října | Cena | 3 490 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

1. den: Odjezd z Brna v 6.15, pře jezd Ra kous-
kem do Itálie, dále oblastí řeky Piavy, 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 historickém středu 
městečka Jesolo nebo možnost pozdně od-
poledního koupání. Nocleh.
2. den: Ráno po snídani odjezd na par ko -
viště, odkud spo lečný odjezd lodí vaporetto 
nebo vlakem do Benátek, kde mož nost vý-
běru buď sa  mo  statného programu, nebo 
pro  cházka s prů vodcem po nej důležitějších 
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 Galerie 
Akademie a kostela Santa Maria delle Sa-
lute. O  výběru navštívených objektů roz-
hodne počet pře dem přihlášených osob. 
Odpo ledne volno, možnost spo lečného po-
sezení v některé z vynikajících benátských pi-
zzerií nebo ma lebných ka várniček, případně 
možnost náv štěvy některého z ostrovů v la-
guně (Murano, Burano, Torcello, Lido) s vy-
užitím ce lo den ního lístku na vaporetto. Večer 
odjezd z Be ná tek – ho dinu určí průvodce dle 
po časí. Jízda přes noc pouze s nej nutnějšími 
zdravotními zastávkami.
3. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Benátky a ostrovy | Murano • Burano • Torcello

Cena zahrnuje | dopravu auto ka rem,  
2 × ubytování se snídaní v hotelu *** ve dvou-
lůžkových pokojích, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné, va poretto (jízda 
7,50 €, celodenní lístek 20 €, dvoudenní 30 €), 
komplexní pojištění, případné pobytové taxy.
Ceny vstupů | do kostelů od 4 €, Dóžecí palác 
19 €, Academia 12 € (ceny z předchozí sezóny).
Podmínkou uskutečnění zájezdu je nejméně 
35 při hlášených osob.

1. den: Odjezd z Brna v 6.15 přes Rakousko do 
Itálie, odpoledne ubytování v letovisku Lido 
di Jesolo, navečer možnost koupání, nocleh.
2. den: Po snídani příjezd na odstavné parko-
viště, 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 Marco, Most 
vzdechů, Ponte Rialto, rybí tržnice s výhle-

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 s tradičními sklárnami, Burano prosla-
vené barevnými domy a Torcello s trůnem 
hunského krále Attily, byzantskou kated-
rálou (vstupné cca 2 €) a zbytky baptisteria 
Santa  Fosca. Odpoledne volno, lze využít 
celodenní permanentku k  projížďce po Ca-
nal Grande nebo na ostrov Lido se spoustou 
restaurací a písčitou pláží, možnost koupání. 
Večer ná vrat lodí do Punta Sabbioni, odjezd, 
noční jízda Rakouskem.
4. den: V ranních hodinách příjezd do Brna.

Termíny | 7.–10. 5. | 11.–14. 6. | 3.–6. 9. | 1.–4. 10. | Cena | 4 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava |  
Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Benátky s noclehem u moře

Termín | 21.–23. února | Cena | 3 890 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín |  
Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Legendární karneval v Benátkách | s výletem na ostrovy Murano a Burano 

1. den: Večerní odjezd z Brna.
2. den: Ráno příjezd do Punta Sabbioni, od-
tud do Benátek. Na náměstí San Marco na-
vštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si 
budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením, 
zvonici sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější 
benátská náměstí, kostely, paláce, obchodní 
uličky a  slavný most Rialto. Projížďka lodí 
po Canal Grande. Během dne a především 
večera budeme svědky všudypřítomného 
karnevalového veselí. Benátský karneval je 

velkou událostí plnou barev, hudby, tance, 
divadla a  přehlídkou elegantních kostýmů 
a masek. Příjezd do hotelu pozdě večer.
3. den: Dopoledne plavba po benátské la-
guně. Na ostrově Burano si prohlédneme 
typické krajky, na ostrově Murano ukázka 
zručnosti místních sklářů. Oba ostrovy dý-
chají klidnou, pohodovou atmosférou a vy-
nikají množstvím barevných domků podél 
kanálů. V poledne návrat k autobusu a od-
jezd. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Burano
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Neapol 
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
4 × nocleh se snídaní v hotelu *** ve dvou- 
až třílůžkových pokojích dle objednávky, 
služby prů vodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, loď 
na Capri cca 30 €, jízdné MHD, vstupné 
a plavbu lodí podél ostrova (info v poky-
nech), 1 večeře v hotelu (italské menu) cca 
15 € (ceny z předchozí sezóny).

Termín | 22.–27. září | Cena | 10 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 700 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Termín | 23.–28. září | Cena | 8 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 400 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Cena zahrnuje | dopravu autobusem,  
4 × ubytování se snídaní, 3 × degustaci vína, 
služby průvodce, pojištění CK.
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 Monte-
riggioni. Přejezd do hotelu.
2. den: Po snídani panoramatická cesta vě-
hlasnou vinařskou oblastí Chianti se zastáv-
kami a s degustací Chianti Classico (mož-
nost nákupu). Odpoledne San Gimignano, 
jedno z nejlépe zachovaných středověkých 
měst Evropy (UNESCO). Společná prohlídka 
města, čas k  návštěvě městského muzea 
s  obrazárnou, Velké věže, nového muzea 
San Gimignano 1300 s 3D modelem města, 
na večeři, ochutnávání vyhlášeného bílého 
vína Vernaccia di San Gimignano v  míst-
ních vinotékách. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani cesta do oblasti Crete 
Senesi a  návštěva kláštera Monte Oliveto 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách, cesta přes Rakousko do Itálie. Nocleh 
v hotelu po trase mezi Flo rencií a Římem.
2. den: Po snídani odjezd směr Neapol, 
průjezd kolem Říma, zastávka v  Tivoli, pro-
hlídka ruin komplexu chrámů, lázní a nymfea 
Hadriánovy vily z  2.  sto letí v  malebné kra-
jině. Další zastávka v Casertě, známé jako ne-
apolské Versailles. Pro zájemce kombinovaný 
vstup do monumentálního parku a královské 
rezidence. Návštěva sousední vesnice San 
Leucio, kde vznikla v 18. století první továrna 
na zpracování hedvábí. Nedaleko odsud se 
nachází také akva dukt Vanvitelli, který je 
spolu se zámkem Caserta a komplexem San 
Leucio na seznamu UNESCO. Večer ubyto-

Neapolský záliv | Tivoli • Neapol • Vesuv • Pompeje • Sorrento • Capri

Města a vína Toskánska | Siena • San Gimignano • Montepulciano • Montalcino • Chianti

vání v hotelu v oblasti Neapole. 
3. den: Po snídani dle počasí výjezd autoka-
rem na parkoviště pod vrchol Vesuvu, mož-
nost výstupu ke kráteru sopky. Přejezd  do 
Herkulanea, individuální prohlídka arche-
ologického areálu, dokonale zachovaného 
antického přístavu a města. Cesta do Paesta, 
návštěva archeologického muzea a  areálu 
nejlépe zachovaných dórských chrámů. Mož-
nost levné večeře v místní piz zerii. Návrat do 
hotelu, fakultativní 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: Po snídani odjezd do Pompejí, indivi-
duální prohlídka s plánkem antického města 
po hřbeného pod lávou po výbuchu Vesuvu 

Capri

Siena

Maggiore, jehož největší chlou bou je cyklus 
fresek od Lucy Signorelliho a Sodomy. Vy-
hlídková cesta údolím Val d’Orcia (UNESCO) 
do Pienzy, renesančního prototypu ideálního 
města (UNESCO). Zájemci mohou navštívit 
palác Piccolomini s geometricky ztvárněnou 
renesanční zahradou a  nádhernou vyhlíd-
kou do kraje. Přejezd do Montepulciana. Na 
okraji města zastávka u renesančního chrámu 
Madonna di San Biagio od architekta An-
tonia da Sangallo staršího. Prohlídka výji-
mečně zachovalého města s  mnoha rene-
sančními paláci. Exkurze v rodinném vinařství 
a degustace jednoho z tzv. velkých vín Itálie, 
Vino Nobile di Montepulciano. Volno na 
večeři a posezení třeba v historické kavárně 
Poliziano. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani prohlídka středověkého 
městečka Montalcino, místa původu jed-
noho z tzv. čtyř velkých vín Itálie, Brunello 
di Montalcino, degustace v  mon talcinské 
pevnosti. Volný čas k procházce, návštěvě vi-
notéky, posezení v historické kavárně… Ná-
vštěva opatství Sant’Antimo. Cesta údolím 
Val d’Orcia do starobylého města Cortona, 
kde se odehrávají filmy Pod toskánským slun-
cem a Věrná kopie. Možnost prohlídky MAEC, 

jednoho z nejdůležitějších muzeí etruské ci-
vilizace, popřípadě zdejší obrazárny. Návrat 
na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd do Sieny a  po-
drobná prohlídka města, ve kterém jako by 
stále trval středověk: náměstí lemované go-
tickými paláci, slavná katedrála s  cennými 
památkami (jako novinka Porta del Cielo: 
možnost návštěvy střechy a ochozů katedrály 
s výhledem na město i dovnitř chrámu), ma-
lířská díla sienských mistrů, gotické paláce, 
klikaté uličky, lahůdkářství, vinotéky. Čas na 
návštěvu některého ze světoznámých muzeí 
(radnice, obrazárna, dómské muzeum). Večer 
odjezd ze Sieny a noční přejezd do ČR.
6. den: Dopoledne příjezd do ČR.

roku  79. Odjezd příměstským vlakem do 
Neapole (cca 5 €), met ro pole Kampánie, 
prohlídka města s výhledem na přístav (Cas-
tel Nuovo – rezidence neapolských králů, 
Palazzo Reale – původní královský zámek, 
Teatro San Carlo), možnost návštěvy Arche-
ologického muzea s  uměleckými poklady 
z  vykopávek v  Pompejích a  Herkulaneu. Po 
21. hodině odjezd z Neapole zpět do ČR.
6. den: Odpoledne návrat do Brna. 
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Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
4 × 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 z  Brna v  časných ranních 
hodinách. Celodenní pře  jezd Rakouskem 
a  Itálií. V  odpoledních ho dinách zastávka 
v Bologni, hlavním městě 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 do hotelu v okolí 
Florencie. Nocleh.

Termíny | 28. dubna – 3. května | 2.–7. června | 18.–23. srpna | 15.–20. září | 13.–18. října
Cena | 8 990 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

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 historického centra. Město je rozdě-
leno na čtvrtě zvané kontrády, které nesou 
jména heraldických figur (Vlčice, Jednoro-
žec, Orel...) a  každoročně spolu soutěží na 
náměstí del Campo v  dostizích palio 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 | 15.–19. července | 19.–23. srpna | Varianty pro fyzicky zdatné i méně zdatné turisty!
Cena | 7 290 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 800 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-
Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Cena zahrnuje | dopravu autobusem,  
3 × ubytování ve dvoulůžkovém pokoji  
v hotelu se snídaní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, 3 večeře za 
1 320 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 túry 

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

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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Termín | 1.–6. září | Cena | 10 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 800 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Termíny | 13.–17. května | 9.–13. září | Cena | 7 490 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

Cena zahrnuje | dopravu auto karem,  
5 × ubytování v hotelu se snídaní, 1 × večeři, 
1 × degustaci vína, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, ostatní vstupy.

1. den: V ranních hodinách odjezd do Itálie. 
Odpoledne příjezd do Soave, historického 
benátského městečka s hradem a zachova-
ným opevněním, centra stejnojmenné vinař-
ské oblasti. Procházka po městečku, možnost 
nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popří-
padě večeře. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd do oblasti Parmy. 
Návštěva Sabbionety, sídla rodu Gonzaga 
(UNESCO): vévodské paláce, unikátní rene-
sanční divadlo. Krátká zastávka v  Colornu, 
zámek Marie-Luisy, vdovy po Napoleonovi 
(exteriér). Odpoledne návštěva dokonale 
zachovaného středověkého městečka Cas-

tell’Arquato na úpatí Apenin, čas na večeři. 
Přejezd do hotelu.
3. den: Po snídani exkurze v sýrárně, kde se 
vyrábí pravý parmezán – parmigiano re-
ggiano, ochutnávka a možnost nákupu. Pro-
hlídka vodního hradu Fontanellato, který se 
pyšní cyklem fresek od Parmigianina. Za-
stávky u rodného domu operního skladatele 
Giuseppe Verdiho v Le Roncole a u jeho zá-
mečku v Sant’Agata. Prohlídka půvabného 
města Busseto s Verdiho muzeem v barok-
ním zámku Pallavicini. Společná večeře: tra-
diční regionální menu. Návrat do hotelu. 
4. den: Po snídani cesta do Langhirana: de-
gustace parmské šunky a exkurze v manufak-
tuře; možnost nákupu tradičních uzenin. Po-
drobná prohlídka Parmy s jejím nepřeberným 
bohatstvím památek: dóm, románské baptis-
terium, Palazzo della Pilotta s významnou 
obrazárnou, chrám Steccata a další, v případě 
zájmu prohlídka interiérů klasicistního Krá-
lovského divadla. Volný čas, například k ná-
kupům ve zdejších skvělých lahůdkářstvích, 
možnost večeře. Návrat do hotelu.

Zájezd do pravého kulinářského srdce Itálie. Bologna bývá považována za hlavní město 
italské gastronomie, Parma dala své jméno proslulé parmské šunce a parmezánu. Navíc 
jsou Pádská nížina a úpatí Apenin plné památek světového významu: historické jádro 
Bologni, románské památky Parmy, fresky Correggia a Parmigianina, vévodská rezidence 
Sabbioneta a další. Letos s novým programem a zcela bez nočních přejezdů.

5. den: Po snídani odjezd do oblasti Bologni. 
Návštěva vinařství v oblasti Colli Bolognesi, 
ochutnávka zdejšího DOCG vína. Výjezd 
k poutnímu chrámu Madonna di San Luca 
vysoko nad městem s nejdelším krytým scho-
dištěm na světě. Poté Bologna –  prohlídka 
města, kde vznikly mortadella, tortellini, 
tagliatelle, lasagne ad. Hrob sv. Dominika 
s Michelangelovými sochami, románský kom-
plex chrámů zvaný Jeruzalém, největší farní 
kostel na světě, nejstarší evropská univerzita, 
zachované rodové věže, podloubí, histo-
rické pastificio – výrobna domácích těstovin 
a cukrárna v jednom. Ve volném čase lze na-
vštívit Národní galerii, Městské muzeum, 
lahůdkářství a cukrárny, trh v uličkách kolem 
univerzity… Večer odjezd do hotelu.
6. den: Po snídani odjezd do Česka, předpo-
kládaný příjezd před 22.00.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
4 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích, 3 × polopenzi, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění,  
případné pobytové taxy, vstupné.

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách přes Alpy do Itálie, odpoledne 
prohlídka románského opatství Pomposa, 
ubytování 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  „učená, 
tučná a červená“ Bologna s nejstarší evrop-
skou univerzitou, největším farním kostelem 
světa, hrobem sv. Dominika, sochařskými 
díly Michelangela a Jacopa della Quercia, 
jednou z  nejdůležitějších obrazáren Itálie 
a proslulou gastronomií. Návrat do hotelu, 
večeře, nocleh.
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 Česka, příjezd 
do Brna ve večerních hodinách.

Parma

Cremona

Krajinou parmezánu | Soave • Parma • Bologna
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Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
3 × 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 | 9.–13. dubna (Velikonoce) | 1.–5. října
Cena | 6 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 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.
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 nádherných zahrad 
a antické Hadriánovy vily. Navečer zastávka 
v Castel Gandolfo, kde se nachází letní pa-
pežská rezidence. Ubytování v oblasti 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, 

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

Florencie

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
3 × ubytování v hote lích ve dvou lůžkových 
pokojích s příslušenstvím a se snídaní, 
služby odborného průvodce, zákonné 
pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné 
pobytové taxy, vstupy, místní dopravu.
Orientační ceny vstupného | Vatikánská 
muzea 16 €, Ga le rie Uffizi 20 €, Andělský 
hrad 10 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, 
Koloseum + pa ho rek Palatin + Forum  
Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Termíny | 6.–10. května | 3.–7. června | 2.–6. července | 24.–28. září | 28. října – 1. listopadu
Cena | 7 490 Kč | příplatek na jed no lůžkový pokoj 1 790 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.

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, 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 prohlídka římské katedrály,  
baziliky San Giovanni in Laterano. V pole-
dne ve Vatikánu účast na setkání se Svatým 
otcem v rámci pravidelné modlitby Angelus 
(pokud nebude papež na zahraniční cestě – 
v době přípravy katalogu nebyl jeho program 
ještě zveřejněn), ve velikonočním termínu 
papežské požehnání Urbi et Orbi na Svatope-
trském náměstí. Odpoledne prohlídka bazi-
liky sv. Petra s možností vystoupit na kupoli 
kostela s nádherným výhledem na Řím, mož-
nost bezplatné návštěvy Vatikánských muzeí 
(vstup zdarma se netýká Velikonoc, kdy jsou 
muzea na Boží hod zavřena) – slavné Raffa-
elovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová ga-
lerie, sbírky plastik. Ve večerních hodinách 
odjezd zpět do ČR.
5. den: Dopoledne příjezd do Brna.

Vatikánská muzea 

zdarma!
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 9 × ubytování (4 × v hotelu, 5 × v apartmánových vilách – 
čtyřlůžkové apartmány se 2 dvoulůžkovými pokoji a společným příslušenstvím), 9 × snídani, 
5 × večeři v apartmánových vilách, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné pobytové taxy, služby místního průvodce, 
fakultativní služby, případné ochutnávky a vstupné (110 €).
Fakultativně | večeře 3. den 500 Kč, večeře 10. den 600 Kč, výlet 6. den 650 Kč (od 25 osob).

Termín | 4.–15. září | Cena | 17 790 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 100 Kč
Nástupní místa | Praha | Hradec Králové | Pardubice | Brno

1. den: Odjezd z Prahy v 9:00, z Brna v od-
poledních hodinách, noční přejezd do Itálie.
2. den: Cesta Itálií napříč Apeninským 
polo ostrovem, příjezd do Kampánie – 
Posei dónovo město Paestum (UNESCO), 
přímořské letovisko a  nejvýznamnější 
archeologický areál oblasti, dórský chrám 
zvaný Bazilika, Héřin a  Poseidónův chrám, 
muzeum, ubytování v  hotelu u  moře, 
odpolední koupání, nocleh.
3. den: Krásy a  romantika krajů Basilicata 
a  Calabria – Rivello, původně starořecké 
městečko vysoko v  horách, byzantské 
kostelíky a barokní kostel San Nicolò, klášter 
San Antonio, městečko Maratea na břehu 
zálivu Golfo di Policastro, koupání na 
nejkrásnější pláži. Muzeum Cedro v  Santa 
Maria di Cedro s  ochutnávkou, přímořské 
městečko Diamante, proslulé Festivalem 
cedrátu (místní druh citrusu) a peperoncina, 
ubytování v  hotelu blízko moře, koupání, 
fakultativně večeře.
4. den: Po snídaní v  hotelu romantická 
horská cesta napříč Kalábrií, Scalea, 
ranní zastávka pro fotografy, scenérie 
národního parku Pollino a  vyhlídky na 
Monte Pollino, poté Morano Calabro, 
horské městečko na pyramidovém kopci, 
klášter San Bernardino, hrad, kapucínský 
klášter s  vyhlídkovou terasou, arberešské 
(albánské) městečko Civita, turistika ke 
kouzelné soutěsce Raganello k  Ďáblovu 
mostu, nebo Albánské muzeum, ubytování 
v apartmánových vilách v oblasti Corigliano, 
koupání a relax na plážích, večeře, nocleh. 

5. den: Městečko Corigliano Calabro, kostel 
San Antonio, prohlídka hradu s vyhlídkou, 
poté Sibari, archeologický areál jednoho 
z  nejbohatších starořeckých měst, antické 
Sybaridy, poté do hor přes Cerchiara di 
Calabria, klášter z  11.  století Santa Maria 
delle Armi na hoře Monte Sellaro, poutní 
místo s  unikátní relikvií, vyhlídka na 
Sibarskou úžinu, termální lázně Grotte 
delle Ninfe, léčivý relax, koupání, večeře 
a ochutnávka místních specialit s výkladem.
6. den: Celodenní odpočinek na pláži, 
nebo fakultativně výlet na jih poloostrova: 
věž Torre Melissa, původně achájské 
město Crotone, centrum vinařského 
kraje Marchesato, někdejší působiště 
Pythagorovy filosofické školy, katedrála 
a  pevnost, nejvýchodnější kalábrijský 
mys Capo Colonna, archeologický areál 
s  pozůstatkem Héřina chrámu, působivý 
aragonský hrad Le Castella s  vyhlídkami, 
koupání v  zálivu Golfo di Squillace, cesta 
vinařským krajem Ciró.
7. den: Půvabné městečko Rossano, 
starobylý byzantský kostelík, barokní 
katedrála s  raně středověkou freskou 
Madonna Acheropita, Diecézní muzeum 
s  jedním z  nejstarších a  nejcennějších 
rukopisů na světě – Codex Purpureus 
Rossanensis ze 6. století, cesta k národnímu 
parku Sila, lehká turistika v přírodním parku 
Cozzo del Pesco s prastarými gigantickými 
kaštany, byzantský klášter Pathirion 
(exteriéry) v  krásném prostředí, návrat na 
ubytování, koupání, večeře.
8. den: Celodenní relaxační pobyt u moře 
v  přímořském areálu Corigliano Calabro. 
Fakultativně tradiční oběd, individuálně 
návštěva horního historického města, večeře.
9.  den: Cesta do Apulie, kouzelné mysy 
Capo Spúlio a  pohled na hrad Rocca 
Imperiale, starověké Metaponto, kde žil 
Pythagoras, monumentální dórský chrám 
bohyně Héry, cesta podél Tarentského 
zálivu do Tarentu, starého města na 

ostrově: muzeum antiky, rybářský přístav, 
románská katedrála, aragonská pevnost 
a  rybí speciality, cesta Apulií, pohledy 
na bílé město Locorotondo, podvečerní 
Alberobello (UNESCO) s  typickými bílými 
domky trulli s  kuželovitými střechami, 
ochutnávka vína s výkladem.
10.  den: Oblast Valle d'Itria s  ojedinělou 
architekturou domů trulli, ranní foto 
Alberobella, kostel sv. Kosmy a  Damiána, 
fascinující Matera (UNESCO), kaskádovité 
městečko na okraji hluboké strže, historické 
Sassi se skalními obydlími a kostely, kde se 
natáčelo například Umučení Krista od Mela 
Gibsona, prohlídka s  místním průvodcem, 
Gravina di Púglia v pohoří Murge, jeskynní 
obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách 
hluboké rokle, normanská katedrála, 
fakultativně večeře.

11. den: Bari, hlavní město Apulie, kdysi 
sídlo byzantských i  normanských vládců 
oblasti, staré město s dominantou baziliky 
sv. Mikuláše a katedrála v apulsko-román-
ském stylu, unikátní oltářní baldachýn a bis-
kupský stolec, pevnost a  hrad Rogera II. 
a Fridricha II. Štaufského, přístav, možnost 
oběda v  rybí restauraci, koupání, nebo 
odpolední prohlídka města, slavná divadla 
Petruzzelo a  Piccinni, guvernérský palác, 
v podvečer odjezd do Česka.
12. den: Návrat zpět do Česka večer.

Malý kousek ráje na zemi leží ve sluncem prozářené nejjižnější části Itálie. Ruiny antických 
staveb, byzantské kláštery, normanské hrady, osamělá městečka na kopcích. Okouzlí vás 
archi tektonické skvosty i malebná příroda, obydlí vyhloubená do skály anebo pitoreskní 
kuželovité domy v Alberobello. Hotely u moře umožňují téměř každodenní koupání.

Kalábrie a Apulie | Toulky jižní Itálií s koupáním
Paestum • Rossano • Alberobello • Matera • Bari
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1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodi-
nách, přes SRN, příjezd na uby tování v oblasti 
Paříže v pozdních večerních hodinách.
2. den: Po snídani odjezd do Paříže, pro hlídka 
města – Ná městí Bastilly, Náměstí Repub-
liky, bulváry Montmartru se slav nými vari-
etními lokály jako Moulin Rouge, Náměstí 
Pigalle, bazilika Sacré-Cœur, pro cházka 
po náměstí du Tertre, pl ném kavár niček 
a  malujících umělců. Po kra čo vání okružní 

jízdy  –  Pa řížská o pera, bulváry Capucines 
a Ma deleine se známým chrá mem v řeckém 
stylu, Palais Bourbon, Place Ven   dôme – ná-
městí se Slav kovským slou pem s  vly sem 
z 1200 děl, ukořis tě ných Napoleonem v bitvě 
u Slav kova. Dále Náměstí Svornosti s egypt-
ským 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 Eiffelov kou – možnost 
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 postavený 
k uctění pa mátky slavných Francouzů s hro-

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-

Termíny | 9.–13. dubna (Velikonoce) | 7.–11. května | 2.–6. července | 24.–28. září
Cena | 13 690 Kč (včetně letištních tax) | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 200 Kč

Poznejte s námi jedno z nejúžas něj ších světových velkoměst, perlu na Seině – metropoli 
Paříž. Město, které dodnes udává tón ne jen světové módě, ale i kultuře, umění, architektuře, 
gastronomii a politic e. Če kají na Vás bohaté sbírky paříž ských muzeí a galerií, ty pické ka
várny, re staurace, ne opa  ko vatelná at mosféra 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.

FR ANCIE
Paříž letecky        5 dní/4 noci v hotelu v Paříži

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. 

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince 
do Paříže a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg, 
trans fer autokarem do hotelu a zpět, 4 × uby-
to vání v hotelu s příslušenstvím v Pa říži (pouze 
dvoulůžkové po koje), 4 × kontinentální snídani, 
odborného průvodce, po jištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých 
památek, případné pobytové taxy, cestovní 
pojištění.
Fakultativně | večerní projížďka lodí po Seině 
380 Kč, děti do 12 let 170 Kč. V případě zájmu 
zajistí prů vodce na místě společné večeře.
Doporučujeme komplexní cestovní po jiš tění 
(storna, lé čebných výloh a úrazové).  
Upozorňujeme na možnost využít transfer 
Brno–letiště–Brno za příplatek. 
Fakultativně | příplatek za odbavené  
zavazadlo do 20 kg: 1300 Kč.

Termíny | 6.–10. května | 2.–6. července | 19.–23. srpna | 24.–28. září
Cena | 7 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 190 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
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Cena zahrnuje | dopravu auto ka rem, 3 × uby-
tování se snídaní v oblasti Paříže ve dvou-
lůžkových pokojích (na požádání i třílůžkových 
s přistýlkou), služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | stravování mimo 3 sní daně, 
vstupy do objektů, komplexní pojištění.
Sleva | 500 Kč pro třetí osobu na přistýlce 
(pozor, jen omezený počet!). 
Ceny vstupů | Ver sailles 15 € (do 25 let zdarma), 
Eiffe lova věž III. patro 25,50 € (do 11 let 6,40 €), 
Louvre 550 Kč (nutná rezervace předem, do 25 
let zdarma), mu zeum d'Orsay 14 €, Pantheon 9 € 
(ceny z předchozí sezóny).
Fakultativně | projížďka lodí po Seině 380 Kč, 
děti do 12 let 170 Kč, v případě zájmu zajistí 
průvodce na místě společné večeře.

která nese jeho jméno. Den zakončíme na 
kouzelném náměstí Place Plumerau. 
5. den: Po snídani se přesuneme do oblasti 
Île-de-France. Naše cesta povede k  zámku 
ve Fontainebleau, sídlu francouzských králů 
a  císaře Napoleona I. Poté přejedeme do 
Paříže a podnikneme krátkou okružní jízdu 
městem. Vychutnáme si atmosféru tohoto 
kouzelného velkoměsta, můžeme spatřit nej-
významnější památky, při procházkách Latin-
skou čtvrtí ochutnáme i  něco z  pařížských 
dobrot. S  Paříží se rozloučíme pohledem 
z Eiffelovy věže nebo kouzelným rozhledem 
z mrakodrapu na Montparnassu a jízdou lodí 
po Seině. Noční přejezd Německem. 
6. den: Odpoledne příjezd zpět do ČR. 

1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách 
přes Německo do Francie. Večer ubytování 
v blízkosti Paříže.
2. den: Po snídani cesta do srdce Francie, 
města Orléans, prohídka katedrály St. Croix, 
považované Francouzi za památník národní 
státnosti. Pokračování podél Loiry ke krátké 
zastávce u  zámku Chambord, který možná 
projektoval Leonardo da Vinci. Po pro-
hlídce klasicistního zámku Cheverny s psin-

Termín | 21.–26. července | Cena | 9 590 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 900 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 a Paříž – za Johankou z Arku a Leonardem da Vinci
Orléans • Chambord • Cheverny • Blois • Chinon • Azay-le-Rideau • Fontainebleau

Chambord

Chenonceau

Azay le Rideau

bem Rousseauo vým, In  va li dovna (hrob Na-
poleona). Návštěva muzea parfémů Frago-
nard s výkladem o historii a výrobě parfémů 
a  s  možností výhodného nákupu. Možnost 
večeře v typické hospůdce na Montmartru – 
francouzská specialita. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Versailles  – 
královské sídlo pro slulé 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 ob-
razů, portréty králů a slav ných dvořanů atd. 
Poté odjezd do centra Paříže, kde buď volno 
nebo návštěva Louvru se svě toznámými 
sbírkami, z  nichž v edle Mony Lisy vy nikají 
sochy Sedící písař, Venuše Miloská, Niké Sa-
mothrácká, obrazy Tizi a novy, Raffaelovy, 
van Dycka, Rubense a  dalších. Po skončení 
návštěvy volno či spo lečná procházka s prů-

vodcem po ná břeží Seiny, prohlídka kated-
rály Notre-Dame, náv štěva Latinské čtvrti. 
Možnost prohlídky muzea voskových figurín 
Grévin. Volno k procházce po pařížských bul-
várech nebo posezení v po uliční kavár ničce. 
Možnost večeře v typické restauraci ve čtvrti 
Grands Boulevards. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani pokračování prohlídky 
Paříže: moderní čtvrť La Défense, skláda-
jící se z více než 20 mra  ko drapů, 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, kde je umístěna sbírka stře-
dověkého umění, prohlídka slavné pařížské 
Ope ry, případně Invalidovny  – komplexu 
bu dov, dómu a  kostela, vybudovaného 
v  17.  století pro invalidní vojáky. Nyní hostí 
vojenské muzeum a  v  dómu jsou ulo ženy 
ostatky Napoleona Bonaparta, Ro dinovo 
mu zeum, návštěva muzea d’Orsay v bu dově 
bývalého nádraží se sbír kou umění 19. a 20. 
století. Večer odjezd, noční jízda přes Ně-
mecko se 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.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
4× ubytování ve dvoulůžkových pokojích,  
4× snídani, služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné (doporučená 
částka na vstupy cca 100 €), pojištění.

cem a trofejním sálem přejezd do bývalého 
královského města Blois, k  zámku několika 
historických slohů, a  s  králem Františkem  I. 
prožijeme jeho spory s  architekty. Kolem 
zámku Chaumont nad údolím Loiry a přes 
romantické Montlouis dorazíme na nocleh 
v blízkosti Tours. Ubytování v hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani zavzpomínáme na setkání 
Johanky z Arku s pozdějším francouzským 
králem Karlem VII. u zříceniny hradu Chinon. 
Další historii stoleté války budeme objevovat 
v opatství Fontevraud s náhrobky anglických 
králů. Odpočineme si u nedalekého zámku 
Azay le Rideau. Při prohlídce na zámku Ussé 
možná potkáme i  Šípkovou Růženku. V  za-
hradách zámku Villandry se přesvědčíme, že 
nádherné ornamenty lze vysázet i z obyčejné 
zeleniny. Návrat na ubytování v oblasti Tours. 
4. den: Po snídani zavítáme na vodní zámek 
Chenonceau, kde nás přivítá krásná králova 
milenka Diana z  Poitiers. V  městečku Am-
boise se setkáme s  geniálním Leonardem 
da Vincim. Modely da Vinciho vynálezů bu-
deme obdivovat na zámečku Clos Lucé, kde 
tento všestranný člověk strávil několik let na 
konci svého života. Pozdní odpoledne strá-
víme v  Tours. Svatého Martina, bývalého 
místního biskupa si připomeneme u baziliky, 
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Termín | 18.–26. července | Cena | 12 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 890 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

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

1. den: Odjezd z  Brna ve 4.30 přes Prahu, 
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. Pro-
cházka malebným městečkem. Zastávka ve 
Fou gères u mohutného středověkého hradu, 
exteriéry. Přejezd na ubytování.
3. den: Přejezd k perle Normandie – ro man-
tickému kláš ter nímu ostrovu Mont-Saint-Mi-
chel s opat stvím (prohlídka kláštera). Průjezd 
městečkem Dol-de-Bretagne se zastavením 
u menhiru de Champ-Dolent, jednoho z nej-
krás nějších v Bretani (9,5 m). Podél pobřeží 
do rybářského pří  stavu Cancale (chov ústřic, 
degustace 2 €). 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, hníz-
dištěm racků a kormoránů. Podél malebných 
písečných pláží Le Val-André přejezd na noc-
leh 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 nac'h. Procházka 
kolem skal bizarních tvarů. Průjezd venkovem 
přes přírodní park Armorique s  prohlíd kou 
unikátních farních usedlostí z 16. a 17. století: 
Saint-Thégonnec, Guimilliau, Pley ben  – 
kostel, hřbi tov, kal várie, kostnice a  brána. 
Landerneau – historické centrum, Roha-
nův most zastavěný domy, možnost večeře 
v místních palačinkárnách. Nocleh u Brestu.
5. den: Dopoledne Brest – procházka přístav-
ním městem, možnost návštěvy Námořního 
muzea. Zastávka v  Plougastel-Daoulas  – 
typický kostel s  kalvárií. Průjezd přírodním 
parkem Armorique na poloostrov Crozon: 
Camaret-sur-Mer – hřbitov lodí, Vaubanova 
Zlatá věž (UNESCO), kaple Panny Marie Roca-
madourské. Lagatjar – řady menhirů, výbě-
žek Pointe Pen-Hir s dechberoucími výhledy 
na rozeklané útesy a  oceán, poté zastávka 
v  malebném přístavu Morgat s  množstvím 
tradičních hospůdek. Možnost koupání.
6. den: Ráno prohlídka Quimperu, města 
fajánse 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 Fran-
cie – úchvatný skal natý mys Pointe du Raz. 
Dle času kou pání v zátoce Baie de Trépassés. 
Degustace bretaňských specialit – cidre, de-
stiláty, sušenky. Návrat na nocleh.
7. den: Prohlídka Concarneau, opevněného 
rybářského pří stavu ze 14. století. Městečko 
Pont-Aven, působiště Paula Gauguina 
a takzvané pontavenské školy – po stopách 
nejen známého malíře, který se zde v 80. le-
tech 19. století zabydlel, ale i mnohých dal-
ších malířů, kteří se kolem něj soustředili, 
procházka malebnými zákoutími městečka, 

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.

možnost návštěvy bohatého Muzea výtvar-
ných umění nebo místní tradiční sušenkárny. 
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. 
Navečer prohlídka staro bylého přístavního 
města Vannes. Nocleh.
8. den: Krajem bájného lesa Brocéliande, 
odpradávna spojo vaného s po věstmi o králi 
Artušovi a  čaroději Merlinovi, pro cházka 
svéráznou vesničkou Paimpont. Návštěva ně-
kdejšího korzárského přístavu Saint-Malo, ro-
diště objevitele Kanady Jac quesa Cartiera – 
historická část intra-muros, procházka po 
mohutných hradbách s  výhledy na moře, 
systém ostrovních pevností a přilehlé ostrovy 
Petit Bé a Grand Bé, na kterém je pochován 
jiný velký rodák, spisovatel Fran çois René de 
Chateaubriand (za odlivu lze na ostrovy do-
jít). Osobní volno, možnost návštěvy muzea 
na Hradě Anny Bretaňské, poslední vévod-
kyně samostatné Bretaně, dále možnost ná-
vštěvy podmořského Velkého akvária nebo 
koupání na písečných plážích, fakultativně 
společná večeře v tradiční restauraci (proslulé 
místní slávky po námořnickém způsobu). 
Noční přejezd do ČR.
9. den: Průjezd přes Champagne, Lotrinsko, 
Německo s pravidelnými přestávkami, návrat 
do Brna kolem 18.00.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 7 × uby-
tování se snídaní v hotelech typu Pre mière 
Classe a Ibis Budget (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), průvodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | v stupné, 3 společné 
večeře, komplexní pojištění. 

Ploumanac'h
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Nice – Královna Riviéry, hlavní město Azurového pobřeží, leží na pobřeží zátoky Baie des 
Anges. Každý si zde najde své, od koupání a odpočinku u moře, přes bohatou nabídku muzeí, 
kulinářské speciality vyhlášených restaurací až po procházky uličkami starého města nebo po 
úchvatné Anglické promenádě. Můžete navštívit také nedaleké Monako a mondénní letovisko 
Cannes – dějiště slavného filmového festivalu a místo setkávání světových celebrit. Využijte 
maximální pohodlí dopravy autokarem na letiště a ihned po příletu zpět do Brna.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku na lince Praha/
Vídeň–Nice s kabinovým zavazadlem do 8 kg, 
transfer z letiště do hotelu a zpět, 4 × ubytování 
v hotelu *** s příslušenstvím ve dvoulůžkových 
pokojích v Nice, 4 × snídani, služby průvodce, 
zákonné pojištění CK. Cena nezahrnuje | vstupy, 
pojištění, vlakové jízdné a MHD, večeře.
Fakultativně | příplatek za odbavené zavazadlo 
do 20 kg 1 300 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět.

Termín | 16.–21. června | Cena | 9 390 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 100 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov

Termín | 10.–14. září (5 dnů/4 noci v hotelu v centru města) 
Cena | 13 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 890 Kč

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × nocleh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích s příslušen-
stvím, služby průvodce, zákonné pojištení CK.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění, pobytové taxy, jízdné v Nice, případné společné večeře.

1. den: Odjezd z  Brna časně ráno přes Ra-
kousko a  Itálii do Francie do departementu 
Hautes-Alpes, nocleh v oblasti Briançonu.
2. den: Po snídani odjezd do Sisteronu, hor-
ské vstupní brány do Provence. Procházka 
městečkem s citadelou nad řekou Durance. 
Přejezd do Hornoprovensálských Alp, 
kraje spisovatele Jeana Giona (1895–1970), 
zastávka v  půvabné vesničce Simiane-la-
-Rotonde s  hradem a  rotundou, působiště 
malíře Otakara Kubína (1883–1969). Přejezd 
do kraje Vaucluse do obce Saint-Saturnin-
-lès-Apt s větrným mlýnem, hradem a kaplí. 
V obci žije spisovatelka a malířka Lenka Ci-
vade Horňáková, rodačka z Prostějova. Pro-
cházka městečkem s troskami hradu a kaplí. 
Příjezd na nocleh do Apt, města keramiky 
a  kandovaného ovoce, centra přírodního 
parku pohoří Luberon i  místa posledního 
odpočinku malíře Kubína.
3. den: Po snídani návštěva Roussillonu, 
jedné z nej krásnějších vesnic Francie. Na Ok-

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno) po poledni do Nice. Po příletu přesun 
do hotelu. Pěší okruh: Anglická promenáda, 
promenáda Spojených států amerických, 
staré město s tržištěm, výstup na hrad s vy-
hlídkami na město a  záliv, opera, katedrála 
Sainte Réparate a další. Nocleh.
2. den: Po snídani volno na koupání nebo 
prohlídka čtvrti Cimiez s možností návštěvy 

Nice letecky        s výlety do Monaka a do Cannes

hned několika proslulých muzeí s  bohatými 
sbírkami – např. Archeologické, Matissovo 
nebo Chagallovo muzeum. Nocleh. 
3. den: Po snídani volný den v  Nice, nebo 
společný výlet vlakem do nedalekého Mo-
naka. Možnost návštěvy Oceánografického 
muzea, Kníže cího paláce, japonské zahrady 
nebo slavného Casina ve čtvrti Monte Carlo 
a  koupání na místních plážích. Večer návrat 
do Nice, volno, nocleh.
4. den: Po snídani volný den, nebo společný 
výlet vlakem do Antibes, procházka kolem 
přístavu a hradeb s výhledem na Vaubanovu 
pevnost Fort Carré, středověké centrum, 
provensálský trh, zámek Grimaldi s muzeem 
Picassa. Pokračování do Cannes – festivalový 
palác, chodník hvězd, palmová promenáda 

rové stezce v bývalých okrových lomech nás 
uchvátí scenérie barevných odstínů od žluté, 
oranžové, červené až po fialovou. Prohlídka 
Gordes, typické provensálské vesnice na 
kopci se zámkem z 16. století, kterou si oblí-
bili Marc Chagall a Victor Vasarely. Návštěva 
Muzea levandule v  Coustelet. Fotopauza 
u antického římského mostu Pont Julien na 
Via Domitia. Před návratem na nocleh do 
Apt zastávka ve starobylé vesnici Saignon na 
skalnatém kopci s vyhlídkou.
4. den: Po snídani odjezd do vinařské a ka-
menické vesnice Ménerbes, někdejší bydliště 
britského spisovatele Petera Maylea (1939–
2018) a dějiště jeho románu Rok v Provence. 
Procházka – dům Dory Maarové, (1907–1997) 
malířky, fotografky a múzy Pabla Picassa, kde 
spolu žili v roce 1945, návštěva Domu lanýžů 
a  vína. Hrad Lacoste ve stejnojmenné vsi 
připomíná dřívějšího držitele markýze de 
Sade i současného majitele, módního návr-
háře Pierra Cardina. Cesta přes Bonnieux 
a Lourmarin, kde strávil poslední roky života 
Peter Mayle a také nositel Nobelovy ceny za 
literaturu Albert Camus (1913–1960) do Aix-
-en-Provence, Cézannova města. Procházka 

starým městem k radnici a katedrále Saint-
-Sauveur a po slavné promenádě Cours Mi-
rabeau. Přejezd na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd do Nice na Azuro-
vém pobřeží. Během devítihodinové bezpeč-
nostní pauzy autobusu nabízíme procházku 
městem s  průvodcem po slavné Anglické 
promenádě přes Place Masséna do starého 
města s  uličkami plnými obchůdků, galerií 
a  restaurací ke katedrále Sainte-Réparate, 
prohlídku proslulého tržiště v Cours Saleya, 
výstup na Hradní návrší s výhledem na Zá-
toku Andělů a  přístav. Pro zájemce výjezd 
městskou dopravou do čtvrti Cimiez – řím-
ské vykopávky, Matissovo a Chagallovo mu-
zeum. Volno ke koupání na pláži, k nákupům 
nebo k  návštěvě četných muzeí. Možnost 
individuálního přejezdu vlakem do Cannes, 
Antibes, Monaka a zpět do Nice. Večer od-
jezd, noční jízda přes Itálii a Rakousko.
6. den: Návrat do Brna odpoledne.

La Croisette, stará čtvrť Le Suquet s krásným 
výhledem na přístav. Možnost koupání, nave-
čer návrat do Nice, možnost společné večeře.
5. den: Snídaně v hotelu. Osobní volno. Pře-
sun na letiště Nice Côte d’Azur a  odlet do 
Prahy/Vídně. Po příletu možnost transferu 
autokarem do Brna.

Provence trochu jinak | po stopách umělců a kamenná krása středověkých městeček
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce, 3 × nocleh ve dvoulůžkovém pokoji  
se snídaní, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, 
případné pobytové taxy.

Termín | 1.–5. srpna | Cena | 7 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 390 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno

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 zahrady 
a domku, ve kterém strávil posledních 43 let 
svého života impresionista Claude Monet. 

Termíny | 1.–7. června | 27. července – 2. srpna
Cena | 9 990 Kč – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji | 8 990 Kč – ubytování ve třílůžkovém 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 | Krajem Vikingů, Keltů, impresionistů, calvadosu a camembertu

Étretat

Sisteron

letí zobrazující invazi Viléma Dobyvatele 
v roce 1066 do Anglie. Odpoledne přejezd na 
pláže vylodění spojenců, návštěva míst spo-
jených s operací Overlord v Den D 6. června 
1944 – první výsadkáři osvobozené městečko 
Sainte-Mère-Église s interaktivním muzeem, 
Americký hřbitov v Colleville-sur-Mer zbudo-
vaný nad nejkrvavější pláží vylodění Omaha 
Beach, poté Muzeum vylodění v Arroman-
ches-les-Bains u  pláže Gold Beach, kde se 

Saint-Malo

Další zastávka u Château Gaillard - zřícenina 
hradu krále Richarda Lvího Srdce, průjezd 
městečkem Les Andelys pod hradem. Od-
poledne projížďka přírodním parkem Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine 
normande v  meandrech kroutící se Seiny, 
návštěva starobylého opatství Jumièges. 
Přejezd na Alabastrové pobřeží, návštěva 
Étretat – lázeňského městečka se skalními 
branami vysokými 70 metrů. Ubytování v ob-
lasti Le Havre.
3. den: Přejezd moderního mostu Norman-
die přes řeku Seinu. Zastávka v  Honfleur, 
umělci oblíbeném malebném přístavu. Poté 
Bayeux, kolébka vévodů z  Normandie, ná-
vštěva muzea s proslulou sedmdesátimetro-
vou tapisérií (tzv. čaloun z Bayeux) z 11. sto-

Krajina olivovníků, vinné révy, vonící levandule, umění antiky a impresionismu – to je 
Provence, nejkrásnější část Francie. Slunce, barvy, vůně, architektura a dokonalá kuchyně 
jsou hlavní ingredience, ze kterých je namíchaná atmosféra Provence. Kamenné vesničky 
vysoko na skalách, barvami pulzující farmářské trhy, kde na nás čeká od sezónního ovoce 
přes tradiční mýdla ručně vyrobená čokoláda či levandulový med. Božské vůně Provence 
nás přesvědčí, že jsme se ocitli v největší parfumérii světa. Poznejte tuto jedinečnou oblast 
a navštivte známý festival levandulí v DignelesBains.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodi-
nách, průjezd Rakouskem a Itálií na ubytovaní 
v oblasti francouzského Briançonu. 
2. den: Po snídani odjezd do malebného 
Sisteronu – hrad provensálských hrabat ze 
13. století, přestavěný za Jindřicha IV. na pev-
nost, typicky provensálské uličky. Odpoledne 
odjezd do města Digne-les-Bains na tradiční 
levandulové slavnosti – průvod alegoric-
kých vozů, hudební a  kulturní vystoupení, 
stánky s výrobky z levandule, medu a dalších 
provensál ských darů, ukázky parní destilace 
v  desti lačních přístrojích, nezbytné k  získá-
vání esenciálních olejů potřebných k výrobě 
parfémů, kosmetiky, léčiv.

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 nej-
různější bio výrobky, zastávka u prodejního 
stánku levandulové farmy. Kolem levandulo-
vých polí Saint-Christol do vesnice Simiane-
-la-Rotonde, která natolik uchvátila českého 
malíře Otakara Kubína, že si v ní ve 20. letech 
minulého století zakoupil dům. Prohlídka ro-
mánské rotundy, tvořící součást hradebního 
komplexu z 11. století. Kolem levandulových 
polí do kraje Luberon, přes Rustrel a Apt až 
do Coustellet – návštěva Muzea levandule 
v srdci pohoří Luberon, kde se lze dozvědět 
o  levanduli naprosto vše. Odjezd na nocleh 
v oblasti Francouzské riviéry.
4. den: Po snídani přejezd na poloostrov 
Saint-Tropez, velmi vyhledávanou destinaci 
Azurového pobřeží. Návštěva hvězdami mi-
lovaného 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 Cita-

dele s úchvatnými výhledy na pastelové měs-
tečko a expozicí o dějinách původní rybářské 
vesnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
přístav posetý luxusními jachtami, rozchod 
na nábřeží. Odpoledne možnost projížďky 
lodí do nedalekého Port-Grimaud – unikát-
ního uměle vytvořeného lagunového měs-
tečka v blízkosti nekonečných písečných pláží 
vybízejících ke koupání a k vyzkoušení řady 
vodních sportů. Navečer odjezd do Česka.
5. den: Časně odpoledne příjezd do Brna.

 Provoněná Provence | levandulové korzo v Digne-les-Bains a koupání v Saint-Tropez
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Cena zahrnuje | 1 × ubytování u Štras bur ku, 
2 × ubytování u Colmaru, 3 × snídani, do-
pravu au to karem, služ by prů vodce, zákonné 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy do muzeí a pa-
mátek, degustaci vína, komplexní pojištění.

Cena zahrnuje | 5 × ubytování se snídaní 
v hotelech ve dvoulůžkových nebo třílůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím, dopravu au-
tokarem, služby průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné pobytové taxy.
Fakultativně | 3 × večeře 960 Kč na osobu, 
příplatek za samostatný jednolůžkový pokoj 
na všech 5 nocí 3 500 Kč.

Termín | 16.–20. září
Cena | 5 990 Kč (ubytování v 1/3 pokoji) | 6 490 Kč (ubytování v 1/2 pokoji)
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

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  časných ranních 
hodinách. 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

Rouen

Riquewihr

dochovaly trosky umělého přístavu Mulberry 
B. Nocleh v okolí Caen.
4. den: Po snídani stověžaté město Caen, 
oblíbené sídlo normanského vévody a ang-
lického krále Viléma Dobyvatele – zastávka 
u rozvalin hradu, kostel svatého Petra a Muž-
ský klášter s náhrobkem Viléma Dobyvatele. 
Po obědě prohlídka malebného kláštera 
Mont Saint-Michel, perly gotické architek-
tury. Přejezd na bretaňské Smaragdové 
pobřeží, procházka pirátským městečkem 
Saint-Malo, rodiště Jacquesa Cartiera, obje-
vitele Kanady (1534). Nocleh v oblasti Rennes.
5. den: Po snídani prohlídka megalitických 

Mont Saint Michel

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 – pohádkové 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.

památek v Carnaku s mnoha menhiry, dol-
meny a  mohylami. Přejezd na poloostrov 
Quiberon, možnost koupání na písečných 
plážích Divokého pobřeží. Navečer příjezd 
do města Le Mans, ubytování, možnost noční 
procházky po starém městě s  množstvím 
historických památek, na jejichž fasády jsou 
v rámci festivalu Noc chimér promítány fan-
taskní filmy o zrodu města. Nocleh. 
6. den: Po snídani zastávka v  Camembert, 
rodišti krále sýrů – návštěva Muzea ca-
membertu s degustací normandských sýrů. 
Přejezd do historického Rouenu, prohlídka 
hlavního města Horní Normandie – kos-
tel Svaté Jany z Arku na náměstí Place du 
Vieux-Marché, místo upálení Panny orleán-
ské, Hodinová věž, Justiční palác, katedrála 
Notre-Dame s  náhrobky normanských vé-
vodů, kostel Saint-Maclou s unikátní kostnicí. 
Možnost navštívit ultramoderní interaktivní 
muzeum L'Historial Jeanne d'Arc věnované 
Johance z  Arku, dále muzeum výtvarných 
umění Le Musée des Beaux-Arts s bohatou 
sbírkou impresionistů, Muzeum uměleckého 
zámečnictví v  prostorách bývalého gotic-
kého kostela, Muzeum kera miky, rodný dům 

klasicistního dramatika Pierra Corneille, Mu-
zeum Gustava Flauberta a dějin lékařství, 
Námořní muzeum apod. V pozdních večer-
ních hodinách odjezd přes Německo zpět do 
České republiky.
7. den: Odpoledne příjezd do Brna.

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

18



4. den: Ráno přejedeme k  městu Auding-
hen, kde navštívíme Baterii Todt, jednu 
z  největších německých dělostřeleckých 
pobřežních baterií s  kanóny ráže 380 mm. 
V  jejím areálu je i  unikátní německý želez-
niční kanón K5 ráže 280 mm. Pokračujeme 
k Mimoyec ques, kde si prohlédneme nedo-
končenou základnu pro odpalování V-3. Další 
z  velkých objektů v  Éperlec ques byl určen 
ke kompletaci a odpalování střel V-2. V jeho 
areálu je umístěna také unikátní odpalovací 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
trajekty a výlety dle programu, 7 × 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 | 21.–26. dubna | Cena | 9 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 980 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

1. den: Odjezd z Brna v 5.00 přes Prahu, Roz-
vadov do Německa. Zastavíme se v Technic-
kém muzeu ve Špýru, kde si prohlédneme 
ponorku U9, ruský raketoplán Buran a jedny 
z největších letadel Antonov An 22 a Boeing 
747 Jumbo Jet. Nocleh ve Francii.
2. den: Budeme se věnovat poznávání dal-
ších objektů Maginotovy linie. Navštívíme 
tvrze Immerhof a Bois-du-Four, v nichž se 
seznámíme s  jejich výzbrojí a  vybavením. 
Nocleh v Remeši.

Speciální tematický zájezd pro milovníky vojenské historie s odborným průvodcem, nava
zující na zájezdy Po stopách válek ve Francii I a II. Navštívíme další tvrze Maginotovy linie, 
bojiště I. světové války na Sommě, prohlédneme si objekty, které sloužily k odpalování střel 
V2 na Anglii a navštívíme objekty Atlantického valu i místa bojů bitvy v Ardenách.

Po stopách dvou světových válek ve Francii a v Belgii
Lotrinsko • Picardie • Artois • Ardeny

3. den: Vrátíme se do období první světové 
války. Navštívíme Kanadský národní me-
moriál Vimy, zamyslíme se nad důsledky 
války na hřbitově a v muzeu Notre Dame de 
Lorette a pokloníme se našim vojákům, kteří 
padli v obou světových válkách na Českoslo-
venském vojenském hřbitově La Targette. 
Přejedeme k Wizernes, kde je velký komplex 
La Coupole, který měl sloužit jako základna 
pro odpalování střel V-2 na Londýn. Nocleh 
v okolí St. Omer.

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, zastávka, odpoledne pokračování 
přes městečko Vizzavona s  výhledem na 
Monte d'Oro (2 389 m), zastávka u vodopádů 
Anglais. Kaskády tvoří řetěz horských jezí-
rek s křišťálovou vodou a vodopádů potoka 
Agnone pod Col de Vizzavona. Pokračování 
v cestě na ubytování, nocleh.
3. den: Volný den u moře, nocleh.
4. den: Ráno odjezd horskou cestou na arche-
ologické naleziště Filitosa s  megalitickými 
památkami starými přes 8000 let. Většina je 
přístupná, stejně jako muzeum megalitických 
památek ostrova. Odpoledne přejezd přes 
skalní městečko Sartène do nejjižnějšího 
přístavu Bonifacio s bílými křídovými útesy 
zrcad lícími se v  temné modři moře. Okolo 
křídového masivu, na kterém leží, se nachází 
soustava jeskyní a  tunelů, schodiště ve str-
mém útesu nechal vytesat aragonský král 

Alfons V. pro přístup do kdysi nedobytného 
města. Dále unikátní hřbitov námořníků s vy-
hlídkou na Madonnetu, ostrůvek s patronkou 
mořeplavců a  rybářů, poté procházka nad 
útesy. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka 
výletní lodí podél bělostných útesů, odkud se 
naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní 
město. Večer návrat na ubytování, nocleh.
5. den: Volno, koupání, nocleh.
6. den: Celodenní výlet podél západního   
pobřeží – výjezd do horské vesničky Evisa, 
možnost turistiky v soutěsce Spelunca. Sou-
těska nabízí úchvatné výhledy do hlubokého 
kaňonu potoka, vytvářejícího v  zátočinách 
tůně a vodopády. Nenáročná trasa je lemo-
vaná strmými skalními stěnami a na několika 
místech je přerušena starými kamennými 
můstky. Odpoledne pokračování v cestě do 
Porta, starého rybářského přístavu uprostřed 
divokých skal s jednou z nejbarevnějších pláží 
na ostrově a  průzračným mořem. Možnost 
koupání, k  večeru přejezd panoramatickou 
cestou do městečka Piana, které se pyšní ti-
tulem „nejkrásněji položené město Francie“, 
návštěva neopakovatelné Calanche. Do čer-
vena zbarvené skalní útvary bizarních tvarů 
jsou přírodní rezervací pod záštitou UNESCO. 
Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře 
až do výšky téměř 1200  m připomínají po-
stavy zvířat a lidí. Večer návrat na nocleh.
7. den: Volno, koupání, nocleh.
8. den: Dopoledne výlet do hlavního města 
Korsiky Ajaccia. Město bylo založeno v roce 
564 před n.  l. řeckými osadníky a  dle báje 

je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa 
a Sicy, od nichž báje odvozuje současný ná-
zev ostrova. Na významu začalo nabývat až 
za vlády svého slavného rodáka Napoleona 
Bonaparta, jehož kult je na Korsice všudypří-
tomný. Čeká nás prohlídka staré části města 
s  rodným domem Napoleona, náměstími, 
radnicí a  přístavem, odpoledne návrat na 
ubytování, volno – koupání, nocleh.
9. den: Uvolnění apartmánů, odjezd do Bas-
tie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer 
trajekt do Itálie.
10. den: Příjezd pozdě večer.

Termín | 19.–28. září
Cena | 12 950 Kč (třílůžkové 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

Bastia
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Cena zahrnuje | dopravu auto karem,  
5 × noc leh s kontinentální snídaní v hotelech 
Première Classe, Ibis Budget a 1 × F1, služby 
průvodce CK a odborného průvodce, zákonné 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné (info v pokynech 
k zájezdu), další stravování, komplexní ces-
tovní pojištění (lze sjednat v naší CK).
Fakultativně | společné večeře (v případě 
zájmu zajistí průvodce na místě). 
Upozornění | zájezd se uskuteční při  
minimálním počtu 35 účastníků. 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 6 × ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), 
služby průvodce, 3 × degustace vína (Champagne, Alsasko, Burgundsko), exkurzi ve výrobně: sýra 
Munster, biscuits roses de Reims, uzenin, jízdenku vlakem TGV z Remeše do Štrasburku, plavbu 
lodí po řece Doubs, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, vstupné (cca 30 €), individuální ochutnávky a večeře.

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách, přejezd přes Německo, zastávka 
ve Špýru,  jednom z bývalých říšských měst 
s  románským dómem Sv. Marie a sv. Ště-
pána s  hrobkami několika německých cí-
sařů (UNESCO). Možnost občerstvení nebo 
oběda, dále cesta do Francie na ubytování 
v blízkosti města Remeš. 
2. den: Po snídani cesta krajem Champagne 
za tajemstvím výroby zdejšího šumivého 
vína. Dopoledne se v  Remeši dozvíme, že 
šampaňské výborně chutná s biscuits roses 
de Reims – exkurze ve výrobně této tradiční 
cukrářské speciality s  možností nákupu. 
K  návštěvě vinného sklepa se přesuneme 
do města Epernay, na zdejší ulici Avenue 
de Champagne sídlí většina světoznámých 
firem vyrábějících šampaňské. Exkurze ve 
vinařské firmě s  degustací. Návrat do Re-
meše k  prohlídce stavebních zajímavostí 
jako je např. katedrála Notre Dame a bazi-

Termín | 14.–20. září | Cena | 12 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 950 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

lika St.  Rémi (UNESCO). Zdejší typický sýr 
chaource ochutnáme v okolí místní tržnice 
a  večer můžeme den zakončit u  sklenice 
francouzského piva v  restauraci Les Trois 
Brasseurs, která si vaří několik druhů vlast-
ního piva. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani přesun na nádraží Cham-
pagne-Ardenne. Rychlovlakem TGV vy-
razíme do hlavního města kraje Alsasko 
Štrasburku (UNESCO). Vlak TGV překoná 
vzdálenost 350 km z Remeše do Štrasburku 
rychlostí až 300 km/h za 1,5 hodiny. Město 
si můžeme prohlédnout ze střechy katedrály 
a  také během projížďky vyhlídkovou lodí 
historickým centrem i čtvrtí evropských in-
stitucí (Evropský parlament, Rada Evropy, 
Soudní dvůr pro lidská práva). Na oběd si 
můžeme dát místní specialitu choucroute, 
tarte flambée nebo quiche lorraine v jedné 
z četných hospůdek v centru města. Přejezd 
do okouzlujícího Colmaru, podvečerní pro-
hlídka města. Ubytování a nocleh.
4. den: Po snídani nás čeká den plný lahů-
dek v barvami hýřícím Alsasku. Nejprve se 
v horském údolí Munster podíváme do vý-
robny stejnojmenného, velmi aromatického 
sýra. V Riquewihru nás zaplaví vůně různých 
druhů zdejšího pečiva – čekají nás máslové 
bábovky kougelhopf, kokosky s  nejrůzněj-
šími příchutěmi, čas bude i na ochutnávku 
a  nákup zdejších vyhlášených vín jako je 

Riesling, Sylvaner a Gewurztraminer. Odpo-
ledne si prohlédneme pohádkové městečko 
Kaysersberg, rodiště nositele Nobelovy 
ceny za mír, dr. Alberta Schweitzera. Mož-
nost večeře. Přejezd na ubytování. Nocleh.
5. den: Po snídani se vydáme za poznáním 
přírodních krás a  specialit kraje Franche-
-Comté. V  některém z  tradičních domů 
s udírnami ochutnáme a můžeme i nakou-
pit zdejší vyhlášené uzeniny. Plavba na 
lodičkách nádhernou přírodou k  vodopá-
dům řeky Doubs. V podvečer se zastavíme 
v pevnostním Besançonu, prohlídka města, 
výstup k pevnosti, případně volno na večeři. 
Přejezd na ubytování do oblasti Dijonu. 
6. den: Po snídani nás očekává francouzské 
Burgundsko – region, který je snad nejvíce 
spojený s  vynikající kuchyní a  s  pojmem 
„savoir vivre“ (umění žít). Vypravíme se za 
zdejším perníkem, slavnou hořčicí s četnými 
příchutěmi. Dozvíme se, jak chutná kir royal 
a jedna z jeho ingrediencí crème cassis. Na-
vštívíme hlavní město Burgundska Dijon 
a  město Beaune s  historickou nemocnicí. 
Součástí programu bude i  návštěva vinař-
ství s degustací vyhlášeného burgundského 
vína. Možnost společné večeře. Doporuču-
jeme burgundskou specialitu coq au vin (ko-
hout na víně). Návrat na ubytování. 
7. den: Po snídani odjezd do Česka, návrat 
v pozdních večerních hodinách.

Chutě a vůně sladké Francie | lahůdky, speciality a víno s cestou rychlovlakem TGV
Alsasko • Champagne • Franche-Comté • Burgundsko

Cesta čtyřmi francouzskými regiony za poznáním nejen bohaté historie, architektonických 
a přírodních krás, ale i za ochutnávkami místních specialit a vín. Projdeme se centry 
půvabných měst a městeček –  zavítáme na zdejší tržnice, do lákavých obchůdků a výroben 
vyhlášených lahůdek. Dalším jedinečným zážitkem bude jízda slavným rychlovlakem TGV 
(Train à Grande Vitesse) z Remeše do Štrasburku – a čeká nás i spousta dalších překvapení.

rampa pro V-1. Zastavíme se v Dunkerque, 
které sehrálo svou roli v květnu 1940 a také 
jako místo bojového nasazení 1. českosloven-
ské samostatné obrněné brigády 1944–1945. 
Návrat na nocleh.

5. den: Přejezd do Belgie, v západovlámském 
městečku  Raversijde navštívíme Muzeum 
Atlantického valu s bohatou expozicí zbraní 
a překážek, které měly zabránit vylodění. Bu-
deme pokračovat do valonského Bastogne, 
kde si ve Válečném muzeu prohlédneme 
artefakty bitvy v Ardenách (The Battle of the 
Bulge), ve které Němci chtěli koncem roku 
1944 zvrátit průběh války. Nocleh ve Forba-
chu ve Francii.
6. den: Ráno odjedeme přes Německo do 
České republiky. Návrat přes Prahu do Brna 
ve večerních hodinách.
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Pont du Gard

Termíny | 6.–12. července | 22.–28. září
Cena | 9 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 690 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Termíny | 19.–24. května | 1.–6. července | 15.–20. září | 27. října – 1. listopadu
Cena | 8 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 100 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 autoka rem,  
4 × 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, městský 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 muzeu 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 Camar-

Azurové pobřeží s návštěvou přírodní rezervace Camargue a koupáním

Avignon
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Termín | 27. července – 3. srpna | Cena | 11 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
5 × ubytování v hotelu se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích, služby odborného 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, poby-
tové taxy, komplexní 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, bu-
dova Radnice. Odpoledne příjezd na pobřeží 
Atlantického oceánu u  Biskajského zálivu, 
návštěva půvabného ostrova Île de Ré, spo-
jeného s pevninou tříkilometrovým mostem 
– zastávka v Rivedoux-Plage u Redoute de 
Sablanceaux, pevnosti proslulého vojen-
ského inženýra Vaubana, možnost koupaní 
na vyhlášených písečných plážích. Navečer 
prohlídka pevninské La Rochelle, starobylé 
bašty protestantismu, potrestané kardiná-
lem Richelieuem – procházka Starým přísta-
vem, střeženým Řetězovou věží a věží sva-
tého 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 kilo-
met rová trasa přes údolí Vallée des Cortals 

gue v  deltě řeky Rhôny, který je známý 
růžovými plameňáky, bílými camargskými 
koňmi a černými býky. Zastávka ve vesničce 
Saintes-Maries-de-la-Mer, kde se každo-
ročně koná věhlasná romská pouť – poutní 
kostel Svatých Marií, možnost koupání na 
krásných písečných plážích. Odpoledne pro-
hlídka Cassis: přímořské městečko, proslulé 
skalnatými zátokami zvanými calanques. 

Možnost vyjížďky lodí, koupání, přejezd na 
ubytování, nocleh.
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.
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1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy 
(bude upřesněno). Přílet do Má lagy, transfer 
do hotelu v oblasti, nocleh.
2. den: Prohlídka Málagy, přístavu známého 
už Féničanům a  Římanům. Náv štěva do -
minantní pev nosti Gib ralfaro ze 14.  sto letí 

a  maurského hradu Alcazaba s  pře  krás nou 
vyhlídkou na město a okolí. Paseo Ma rítimo 
u  městské pláže a  Paseo del Parque s  buj-
nými za hra dami lákájí k osvě žujícím procház-
kám. Staré město s ka ted rálou a křivolakými 
uličkami, které nás do ve dou k nej no věj šímu 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 6 × bytování v hotelu se snídaní  
ve dvoulůžkových pokojích, odborného průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | případné vstupy, komplexní pojištění (možno sjednat v naší CK).

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 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  nej-

star ších francouzských univerzit, ohromné 
vodní dílo Canal du Midi. V  centru města 
možnost navštívit Augustiniánské mu-
zeum, Muzeum Starého Toulouse, Mu-
zeum lékařství. Fakultativně možnost nav-
štívit Muzeum vesmíru Cité de l’Espace 
nebo Letecké muzeum Aérospatiale na 
předměstí. Noční přejezd do ČR.
8. den: Návrat ve večerních hodinách.

Termíny | 30. května – 6. června | 19.–26. září | Cena | 19 990 Kč (včetně letištních tax)

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

Córdoba

Cena zahrnuje | letenku do Málagy a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg, přepravu busem ve Španěl-
sku, 7 × noc leh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích v hotelech ***, služby prů vodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně pojištění storna, vstupy do objektů. 
Fakultativně | vstupné do pevnosti Alhambra s místním průvodcem 620 Kč (v stup lze garantovat 
jen při předplacení v naší CK), vstupné do Alcazaru v Seville 370 Kč, děti, studenti 17–25 let a se-
nioři nad 65 let 120 Kč, 5x večeře za 1 150 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1300 Kč, 
transfer Brno–letiště–Brno. 
Pořadí jednotlivých dnů a bodů programu se může změnit dle aktuálního letového řádu.

klenotu města: Museu Picasso, otevřenému 
v roce 2003 na po čest zdej šího rodáka, svě-
toznámého malíře Pabla Picassa. Ne da leko 
odtud se na chází také jeho rodný dům. Indi-
vi du ální volno, odjezd do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do města Granada 
ležícího na úpatí pohoří Sierra Nevada. Ná-
vštěva Alhambry, dokonalé ukázky arab-
ského sta vitelského umění (UNESCO)  – pro-
hlídka exteriérů paláců a zahrad s místním 
průvodcem. Pro cházka starobylou čtvrtí 
Albaicín, ka ted rála s  královskou hrobkou 
a místem pos ledního odpočinku královského 
páru Isabely Kas til ské a  Fer dinanda Ara-
gonského. Odjezd na uby tování. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do britského zá-
mořského území a  nej již  nější části Evropy 
Gibraltaru, prohlídka starého města. Fa kul-
tativně vyjížďka minibusem na gibraltarskou 
skálu s jeskyní sv. Michala a volně žijící opičí 
rodinkou. Při dobrém počasí lze vidět břehy 
Afriky a  rozhraní Atlantiku a Středozemního 
moře. Odjezd 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. Odjezd na ubytování. Nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do andaluské 
metro pole 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 
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 Al-
cázar s krásnými středověkými interiéry a za-
hradami. Odjezd na ubytování. 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.

Alhambra

Gibraltar

Málaga

Sevilla
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 8 × ubytování v hotelu se snídaní ve dvoulůžkových  
pokojích, odborného průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | případné vstupy, komplexní pojištění, případné pobytové taxy.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách, přejezd přes Německo do Francie na 
nocleh v blízkosti města Valence.
2. den: Po snídani pokračování přes Francii 
se zastávkou v  městečku malířů Collioure, 
odpoledne příjezd do Katalánska, zastávka 
ve Figueras, rodném městě Salvatora Da-
lího, možnost návštěvy unikátního Teatre-
-Museu Dalí, podvečerní zastávka v Gironě, 
městě mnoha kultur, odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani přejezd do Barcelony, velká 
okružní jízda městem: hlavní ulice Rambles, 
secesní domy Antonia Gaudího Casa Batlló 
a Casa Milà, náměstí Plaça d'Espanya, vrch 
Mont juïc s olympijským stadiónem. Zájemci 
mohou fakultativně navštívit úchvatnou 
dokončovanou katedrálu Sagrada Familia 
nebo fotbalový stadion FС Barcelona Camp 
Nou. Možnost koupání na místních plážích. 
Odjezd na ubytování. 
4. den: Po snídani přejezd do vinařské ob-
lasti Vilafranca del Penedès, exkurze ve 
vinařských sklepech firmy Freixenet, kde se 
dozvíme, jak se vyrábí známé španělské šu-
mivé víno cava; poté Tarragona (UNESCO) 
s nejvýznamnějšími antickými památkami ve 
Španělsku a  románsko-gotickou katedrálou. 
Odjezd do  Sitges, příjemného městečka na 

pobřeží, možnost procházek nebo koupání. 
Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani cesta do cisterciáckého 
kláštera Poblet (UNESCO), který je architek-
tonickým skvostem z 12. století. Pokračování 
přes Zaragozu do navarrské Pamplony, pro-
slulé tradičními běhy s býky o svátku sv. Fer-
mina. Ubytování.
6. den: Po snídani odjezd do baskické metro-
pole Vitoria-Gasteiz, prohlídka historického 
centra, odpoledne historický Burgos s  go-
tickou katedrálou Panny Marie (UNESCO), 
ležící na křesťanské poutní Svatojakubské 
cestě. Přejezd na ubytování.
7. den: Po snídani jízda podél nádherného 
pobřeží Atlantického oceánu, prohlídka jed-
noho z nejkrásnějších městeček Španělska – 
Santillana del Mar se zlatavými šlechtickými 
domy, katedrálou a klášterem v románském 
slohu a blízkou jeskyní s pravěkými malbami 
Altamira. Poté  návštěva Santanderu, kdysi 
římského města, dnes metropole provincie 
Kantábrie, procházka okolo letohrádku Pala-
cio de la Magdalena, přístavní čtvrť El Sardi-
nero, návrat na ubytování. 
8. den: Po snídani přejezd do Bilbaa, největ-
šího města Baskicka, průmyslového centra 
s  mnoha moderními stavbami, ale i  Starým 
Městem s gotickou katedrálou svatého Ja-
kuba. Možnost návštěvy Guggenheimova 
muzea moderního umění nebo přejezd 
městskou hromadnou dopravou do přímor-
ské čtvrti s  unikátním výtahem, možnost 
koupání nedaleko Bilbaa. 

9. den: Po snídani přejezd do městečka Guer-
nica, zničeného německým bombar do váním 
za španělské občanské války, pro slaveného 
stejnojmenným Picassovým obrazem. Guer-
nický dub, který symbolizuje tradiční práva 
Basků, budova baskického parlamentu. Pře-
jezd do festivalového města San Sebastian 
– historické centrum s  barokním chrámem 
Panny Marie a  kostelem svatého Vincenta, 
procházka přístavem s  výstupem na vršek 
Urgull s nádherným výhledem na město, pří-
padně procházka v zahradách Palacio Mira-
mar nebo po proslulých plážích La Concha, 
Ondarreta – možnost koupání. Ve večerních 
hodinách odjezd zpět do Česka.
10. den: Příjezd ve večerních hodinách. 

Termíny | 5.–9. června | 11.–15. září (5 dní/4 noci v hotelu v Barceloně)
Cena | 13 990 Kč (včetně letištních tax) | příplatek na jed no lůžkový pokoj 3 200 Kč

Barcelona letecky        s koupáním v letovisku Sitges

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.

ným Barri Go tic s nejstaršími památkami – 
gotická ka ted rála, radnice s gotickou fa sá-
dou, měst ské muzeum a pa lác Real Mayor, 
kde Isabela Kastilská a Fer dinand Aragon-
ský přijali mořeplavce Kryštofa Kolumba po 
jeho prvním ná v ratu z Ameriky. Odpoledne 
část města Montjuïc, která strmě stoupá od 
přístavu. V  citadele je dnes vo jenské mu-

1. den: Odlet z  Prahy, Vídně či Bratislavy 
(bude upřesněno). Přílet do Barce lony nebo   
Girony, transfer autokarem do hotelu. Pro 
zájemce společná večerní pro cházka. Nocleh.
2. den: Po snídani začneme poznávání ka-
talánské metropole na Plaça de Colón s po-
mníkem Kryš tofa Kolumba. Odtud vedou 
ulice Ramblas napříč starým městem, zva-

Termín | 28. srpna – 6. září | Cena | 14 950 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 280 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me ziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Putování Katalánskem a Baskickem s koupáním | Barcelona • Tarragona •  
Zaragoza • Altamira • Santander • Bilbao • Guernica • San Sebastian
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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.

1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy 
(bude upřesněno), přílet do Madridu, odjezd 
do hotelu a první se zná mení se španělskou 
metropolí – pěší okruh po památkách: hlavní 
ná městí Plaza Mayor a náměstí Puerta del 
Sol s  přilehlými uličkami, náměstí España 
s  pomníkem světoznámého literárního kla-
sika 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 panteonu 

zeum, za návštěvu stojí Mu zeum katalán-
ského umění v Národním paláci. Nocleh.
3. den: Po snídani možnost výletu do neda-
lekého kláš tera Montserrat, jednoho z nej-
výz nam nějších pou t ních míst v zemi. 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 během maurské invaze. Odpoledne 
návrat do Barcelony – park Güell od Anto-
nia Gaudího. 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-

Cena zahrnuje | letenku do Barcelony 
a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg, trans-
fer autokarem do hotelu a zpět, 4 × uby-
tování v h otelu s pří slu šen stvím (dvoulůž-
kové po koje), 4 × snídani, služby prů vodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy do památek, 
komplexní pojištění, případné pobytové 
taxy.
Fakultativně | půldenní výlet autokarem 
na Montserrat 750 Kč (min. 10 zájemců), 
příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 
1300 Kč, komplexní pojištění do zahraničí. 
Upozorňujeme na možnost využít za 
příplatek transfer z Brna na letiště a zpět.

Termíny | 21.–25. května | 17.–21. září (5 dní/4 noci v hotelu v centru) | Cena | 13 690 Kč

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

a kom natách. Od poledne náv rat do Madridu, 
pokračování okruhu městem, mož nost pro-
hlídky interiérů krá lov ského pa láce a kated-
rály La Almudena. Nocleh.
3. den: Po snídani možnost dalšího výletu 
místní dopravou do Toleda. Krásné město 
leží 60 km jižně od Madridu na kopci nad ře-
kou Tajo, kde se po staletí mísila křesťanská, 
židovská a  muslimská kultura – katedrála, 
kostel Santo Tomé, náměstí Zocodóver 
a uličky starého města. Po návratu prohlídka 
bourbonského Mad ridu, procházka po Paseo 
del Prado, odpočinek v  nád her ném parku 
Retiro. Večer, popřípadě noc je nejlepší strá-
vit v něk terém z mnoha barů, protože Madrid 
je pověstný svým nočním životem. Nocleh.  
4. den: Po snídani individuální volno, lze 
využít k  dalším procházkám nebo k  náv-
štěvě světoznámých muzeí: Galerie Prado 
s nejslavnější sbírkou španělského malířství, 
pří padně 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 So-
fie se slavnou Pi cas  so vou Guernikou. Nocleh.
5. den: Po snídani volno, transfer na le  tiště, 
odlet do Prahy, Vídně nebo Bratislavy.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Madridu, kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer z letiště do 
hotelu a zpět, 4 × nocleh v hotelu se snídaní, služby průvodce, zákonné p ojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně storna, v stupy. 
Fakultativně | půldenní výlet El Escorial 790 Kč (min. 15 osob), půldenní výlet do Toleda cca 15 € 
(zajistí průvodce na místě), transfer z Brna na letiště a zpět, příplatek za odbavené zavazadlo do 
20 kg 1300 Kč.

dionu slavného klubu FC Barcelona a mu-
zea klubu. Transfer na letiště a  odlet do 
Prahy, Vídně nebo Bratislavy. Transfer do 
Brna, návrat ve večerních hodinách.
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Termín | 12.–19. října | Cena | 25 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 780 Kč 

Cena zahrnuje | letenku Brno–Tenerife a zpět 
včetně letištních tax s kabinovým zavazadlem 
do 8 kg, transfery z letiště do hotelu, 7 × uby-
tování v hotelu **** ve dvoulůžkových poko-
jích s příslušenstvím, 7 × snídani, 6 × večeři, 
2 × výlet po ostrově, služby průvodce, 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění 
včetně storna, případné pobytové taxy.
Fakultativně | odbavené zavazadlo do 20 kg 
1400 Kč.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Brno–Tenerife včetně letištních tax s kabinovým zavazadlem 
do 8 kg, transfery z letiště do hotelu, 7 × ubytování v hotelu **** (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 7 × snídani, 6 × večeři, 3 × výlet po ostrově, služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, případné pobytové taxy.
Fakultativně | odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč.

Termín | 5.–12. října | Cena | 24 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč

1. den: Odpoledne odlet z  Brna na ostrov 
Tenerife, přílet v  podvečerních hodinách. 
Transfer autobusem do letoviska Puerto 
de la Cruz, na severním pobřeží oceánu, 
ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu 
vysoko nad mořem.
2. den: Po snídani v  hotelu schůzka 
s průvodcem, rela xace v Puerto de la Cruz. 
Letovisko leží na břehu Atlantského oceánu 
pod horami v bujné zeleni, možnost využití 
dvou hotelových bazénů nebo pláže 
s  černým pískem či impozantní mořské 
lázně, večeře v hotelu.
3. den: Po snídani v  hotelu odjezd auto-
busem na první poznávací výlet do hor 
v  severozápadní části ostrova. Orotava  – 
malebné historické město pod horami 
s řadou impozantních církevních i světských 
památek, podhůří nejvyšší hory Španělska, 
spící sopky Pico de Teide – v  nadmořské 
výšce cca 2250 m si prohlédneme starý 

kráter o průměru více než 17 km (možnost 
krátké túry lávovým polem), úchvatný strmý 
kaňon na západním úbočí s  pitoreskní 
osadou Masca (možnost oběda), přímořské 
městečko Garachico s  mořskými lázněmi 
v  lávových polích a  vesnička Icod de los 
Vinos, kde roste největší dračí strom na 
světě. Večeře v hotelu.
4. den: Po snídaní celý den volno k relaxaci, 
fakultativně možnost prohlídky botanické 
zahrady v  Puerto de la Cruz nebo turisty 
vyhledávaného střediska Loro Parque, což 
je kombinace rozsáhlé zoologické zahrady 
s množstvím zvířat všeho druhu (lvi, gorily, 
tygři, kosatky, papoušci…) se zábavním 
parkem (vstupenky všem zájemcům zajistí 
průvodce). Večeře v hotelu.
5. den: Po snídani odjezd na druhý 
celodenní výlet: La Laguna, bývalé hlavní 
město ostrova s velkým množstvím památek 
a úchvatnou atmosférou, pláž Las Terresitas 
se žlutým pískem dovezeným ze Sahary 
(možnost koupání), přírodní rezervace 
Anaga s  rozsáhlým porostem vavřínu 
a jiných vzácných stromů. Večeře v hotelu.

6. den: Po snídani volný den k  relaxaci 
u  bazénů nebo u  oceánu, fakultativně 
možnost pronájmu osobního auta přímo 
v hotelu. Večeře v hotelu. 
7. den: Po snídani odjezd na třetí celodenní 
výlet: městečko Candelarie s  prohlídkou 
baziliky Panny Marie Kandelarské (Virgen 
de la Candelaria), patronky Kanárských 
ostrovů, El Medano – rybářské městečko 
a ráj surfařů s krásným výhledem na pohoří 
Montana Roja, možnost oběda v El Cordero, 
Los Gigantes – skalní městečko s masivními 
útesy tyčícími se až 500 m nad mořem a Los 
Silos  – městečko s  budovami v  klasickém 
místním stylu s  nádherným výhledem na 
severní hory. Večeře v hotelu.
8. den: Po snídani volno k  relaxaci, kolem 
poledne transfer na letiště a odlet zpět do 
Brna, přílet před půlnocí.

Orotava

Garachico

1. den: Odpoledne odlet z Brna na ostrov Te-
nerife, přílet v podvečerních hodinách. Trans-
fer autobusem do přímořského letoviska 
Playa de Las Americas na jihu ostrova, uby-
tování ve čtyřhvězdičkovém hotelu u moře.
2. den: Po snídani v hotelu schůzka s prů-
vodcem, odpočinek a relaxace u hotelového 

bazénu nebo na pláži. Letovisko leží na 
břehu Atlantského oceánu na jihu ostrova, 
kde je po celý rok stabilní teplé podnebí 
a kde po celý rok téměř nikdy neprší. Večeře 
v hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu odjezd autobu-
sem na první poznávací výlet do hor v seve-
rozápadní části ostrova až na úpatí nejvyšší 
hory Španělského království, spící sopky Pico 
del Teide (3 717 m n. m.) – v nadmořské výšce 
cca 2250 metrů si prohlédneme starý kráter 
o průměru více než 17 km (možnost krátké 
túry lávovým polem). Poté vyjedeme lanov-
kou až pod vrchol, odkud je nádherný výhled 
nejen na celý ostrov Tenerife, ale téměř na 
celé kanárské souostroví. Večeře v hotelu.
4. a 5. den: Po snídaní celý den volno k re-
laxaci u  bazénu nebo u  moře, fakultativně 
možnost návštěvy nedalekého Siam Parku 
(ohromný aquapark v  thajském stylu se sítí 
tobogánů a mnoha tematickými atrakcemi) 
nebo výpůjčky osobního automobilu k indivi-
duálním cestám po ostrově. Večeře v hotelu.
6. den: Po snídani plavba lodí do jižních vod, 
kde lze z paluby pozorovat delfíny i velryby. 

Občerstvení na lodi. Odpoledne relaxace  
u bazénu nebo na pláži. Večeře v hotelu.
7. den: Po snídani opět relaxace u bazénu 
nebo na pláži oceánu. Večeře v hotelu.
8. den: Po snídani volno k relaxaci, odpole-
dne transfer na letiště a odlet zpět do Brna, 
přílet před půlnocí.

Kanárské ostrovy       Tenerife trochu jinak ( jih)

Kanárské ostrovy       Tenerife trochu jinak (sever)

Letecky z Brna!

Letecky z Brna!
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Termíny | 22.–26. května | 16.–20. října | Cena | 13 990 Kč | příplatek za jednolůž kový pokoj 2 870 Kč

Termín | 20.–28. září
Cena | 25 990 Kč

Lisabon letecky
PORTUGALSKO

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno). Přílet do Lisabonu, transfer do 
hotelu, ubytování. 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. Nocleh v hotelu.
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 nejpůvabnější por tugalské vinařské oblasti 

Porto a Douro, kde na strmých sva zích ka-
ňonu řeky Douro dozrávají hrozny, ze kterých 
se vy  rábí slavné portské víno. Pro hlídka ba-
rokního kláštera Mateus u města Vila Real, 
v  m ěs tečku Sabrosa stojí rodný dům mo-
řeplavce Fernãa de Magalhães, který jako 
první v roce 1522 obeplul zeměkouli. Fakulta-
tivně návštěva vinařské firmy u obce Pinhão, 
kde Douro vytváří neopakova telné scenérie. 
Měs tečko Peso da Régua – c entrum oblasti 
a sídlo několika desítek vinařských firem. Ve-
čer 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 možnost transferu do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Lisabonu a zpět, 
letištní taxy, 8 × nocleh v hotelech se snídaní, 
dopravu místní m autokarem nebo mini-
busem, 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 za 
příplatek transfer z Brna na letiště a zpět.

Cena zahrnuje | letenku do Lisabonu a zpět, 
kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer auto-
karem do hotelu a zpět, 4 × ubytování v ho-
telu v dosahu metra, 4 × snídani, průvodce, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých 
památek, pojištění.
Fakultativně | celodenní výlet autokarem 
4. den 790 Kč (při min. počtu 15 zájemců), 
odbavené zavazadlo do 20 kg: 1300 Kč.
Upozorňujeme na možnost využít za 
příplatek transfer z Brna na letiště a zpět.

Coimbra

Torre de Belém

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno, pro zájemce za příplatek transfer 
autokarem z Brna na letiště). Přílet do Lisa-
bonu, 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 areálu 
výstavy Expo '98: druhé největší Oceanárium 
v Evropě, více než 8 000 ryb a mořských ži-

vočichů, obří vodní nádrž s řadou průhledů, 
které umožňují přiblížit se na dosah žralokům 
a rejnokům. Odpoledne lze využít k návštěvě 
muzeí nebo k nákupům, například Gulben-
kianovo muzeum s  unikátními sbírkami 
evropského i světového umění. Večer indivi-
duální volno, případně po domluvě s průvod-
cem 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, trans-
fer na letiště, odlet z Lisabonu, přílet do Vídně 
nebo Prahy a  následný fakultativní transfer 
pro zájemce autokarem do Brna.

Velký okruh Portugalskem        Lisabon • Sintra • mys Roca • Coimbra • Porto • Douro
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Funchal a Botanická zahrada | 1 390 Kč
Prohlídka města, návštěva tržnice, ochut-
návka vína madeira a  návštěva proslulé 
botanické zahrady s tropickými rostlinami.

Velká západní cesta ostrovem | 2 280 Kč
Celodenní výlet s obědem, možnost kou-
pání v lávových bazéncích.

Velká východní cesta ostrovem | 2 290 Kč
Celodenní výlet s  vyjížďkou na nejvyšší 
bod ostrova s obědem.

Eira do Serrado a čtvrť Monte | 1 180 Kč
Výlet do hor, návštěva hrobu císaře Karla I.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 

Cena zahrnuje | letenku se společností TAP Portugal, 7 × ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích v hotelu *** ve Funchalu, 7 × snídani formou švédských stolů, služby průvodce, transfer 
z letiště do hotelu a zpět, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné vstupy a fakultativní výlety, spropitné míst-
ním průvodcům a řidičům při výletech, dopravu z Brna na letiště a zpět (možno přiobjednat 
společnou cestu na letiště a zpět za 500 Kč jedna cesta). 
Fakultativně | 6 × večeře v hotelu formou švédských stolů 2 360 Kč.

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.

Termíny | 17.–24. května | 27. září – 4. října
Cena | 24 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 890 Kč

1. den: Odlet z Vídně, Prahy nebo Bratislavy 
(bude upřesněno), přílet na Maltu, 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 do 

hotelu 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 

Termíny | 4.–9. června | 15.–20. září 
Cena | 16 990 Kč (včetně letištních tax) | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč 

Přestože na většině map připomíná malý flíček, ostrovní stát Malta nabízí spousty 
jedinečných krás: od 5000 let starých chrámů přes rozsáhlá opevnění vybudovaná  
maltézskými 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        Funchal, výlety a koupání

1. den: Ráno možnost společného transferu 
z  Brna na letiště za příplatek. Odlet pravi-
delnou linkou společnosti TAP Por tu gal na 
Madeiru s přestupem v Li sabonu. Ve večer-
ních hodinách přílet do Fun chalu a následný 
transfer do hotelu. Ubytování je zajištěno ve 
tříhvězdičkovém hotelu, který má jak ven-
kovní, tak vnitřní vyhřívaný bazén, nachází 
se v hotelové části hlavního města (20 min 
od středu města), z hotelu jezdí několikrát 
denně bezplatný autobus do středu města. 
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 | zpáteční letenku na Maltu, 
kabinové zavazadlo do 8 kg, 5 × ubytování se 
snídaní ve dvoulůžkových pokojích v ho-
telu ***, uvedené výlety, služby místního 
průvodce, transfer z letiště do hotelu a zpět, 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.
Fakultativně | 4 večeře v hotelu 1 560 Kč, 
odbavené zavazadlo do 20 kg 1300 Kč, trans-
fer z Brna na letiště a zpět (informace v CK).

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autobusem s  WC, 4 × ubytování v hotelech ve dvoulůž-
kových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4 × snídani, služby průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění do zahraničí, případné pobytové taxy.

prohlídka centra s katedrálou sv. Bavona se 
slavným Gentským oltářem bratří van Eycků, 
středověkými domy na nábřeží Korenlei 
a  ikonickou pevností Gravensteen, odpo-
ledne návštěva hlavního města Belgického 
království Bruselu – pěší prohlíka historic-
kého centra s náměstím Grote Markt, čůra-
jícím chlapečkem Manneken Pis, katedrálou 
sv. Michaela a Guduly, Královským palácem, 
večer návrat do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do vlámských Ant-
verp – návštěva přístavního města, jednoho 
z nejstarších obchodních center Evropy, ce-
losvětového centra obchodu s  diamanty. 
Prohlídka historického centra s  pevností, 
cechovními domy, katedrálou a také Ruben-
sovým domem. Před polednem odjezd do Ni-
zozemska, přejezd krajem větrných mlýnů do 
největšího evropského přístavu Rotterdamu, 
možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euro-
mast s  výhledem na celý přístav a  město, 
odpoledne návštěva oblasti hlavního města 
Nizozemského království Haagu – vládní 
budovy Binnenhof, budova Mezinárodního 
soudního dvora, k večeru zastávka v lázních 
Scheveningen na břehu Severního moře, ve-
čer ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani přejezd do severoholand-
ského Alkmaaru pro sla veného tradičním pá-
tečním trhem sýrů, možnost návštěvy muzea 
sýrů, kolem poledne přejezd a zastávka v ma-
lebné rybářské vesničce Volendam, odpole-

Termín | 12.–17. května | Cena | 9 950 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

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

1. den: Odjezd v noci z pondělí na úterý přes 
Prahu a Německo, dopoledne příjezd do Lu-
cemburska – pěší prohlídka centra hlavního 
města velkovévodství Lucemburku s kated-
rálou, paláci, monumentální pevností a slav-
nými mosty. Odpoledne přejezd do oblasti 
Bruselu, cestou zastávka u památníku bitvy 
u Waterloo, kde se v roce 1815 uzavřela ka-
pitola napoleonských válek, prohlídka, večer 
ubytování u Bruselu, nocleh. 
2. den: Po snídani odjezd do západovlám-
ských Brugg – prohlídka historického centra 
starobylého kupeckého města na kanálech, 
kterému vévodí impozantní zvonice, kostel 
Panny Marie a řada dalších slavných staveb. 
Kolem poledne zastávka v  Gentu – pěší 

dne návštěva typického skanzenu Zaanse 
Schans s  větrnými mlýny, ukázkou výroby 
sýrů a typických holandských dřeváků. K ve-
čeru zastávka v centru opevněného městečka 
Naar den, které se stalo posledním místem 
odpočinku J. A. Komenského, návrat oblastí 
Utrechtu na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani zastávka v  jihoholand-
ském historickém městě Delft proslaveném 
svou modrobílou fajánsí, před polednem 
přejezd do pulzujícího centra Nizozemska – 
Amsterdamu, celodenní program, pěší pro-
cházka historickým centrem s  Královským 
palácem a řadou historických budov, Muzejní 
náměstí s  možností návštěvy Rijksmusea 
nebo největšího muzea Vincenta van Go-
gha na světě, fakultativně projížďka lodí po 
grachtech, Čtvrť červených luceren, pozdě 
večer odjezd přes Německo do ČR.
6. den: V odpoledních hodinách příjezd do 
Brna a dalších nástupních míst.

Ħaġar Qim

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 a tzv. 
vnitřní moře a  návštěva hlavního města 
ostrova Victoria s  citadelou, katedrálou 
a příjemnou atmosférou. 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, transfer 
na letiště a odlet do Vídně, Prahy nebo Brati-
slavy. Po příletu možnost transferu do Brna.

La Valetta
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
4 × ubytování v hotelu se snídaní, služby  
odborného průvodce, prohlídky  
dle programu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, které lze dokoupit v naší CK, případné 
pobytové taxy, případné vstupy do památek: 
Madurodam cca 14,50 €, Muzeum Van Gogh 
19 €, Rijksmuseum 17,50 €, Keukenhof 17 € 
(ceny z předchozí sezóny).

Termín | 23.–28. dubna | Cena | 9 890 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.

Termín | 11.–16. srpna | Cena | 7 590 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 zvonicí 
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, 

Belgické království s květinovým kobercem v Bruselu | Cáchy • Lovaň • Waterloo • Gent

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích 
se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy (pivovar Stella Artois cca 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 a květino-
vým kobercem, čůrající chlapeček Manne-
ken Pis, královský palác, královská muzea. 
Možnost společné cesty metrem k  nově 
zrestaurovanému Atomiu – nejfotogenič-
tějšímu symbolu města. Večer odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do Brna kolem poledne.
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Cena zahrnuje | letenku do Londýna a zpět, 
kabinové zavazadlo na osobu do 8 kg, 
transfer z letiště do hotelu a zpět, 4 × uby-
tování v hotelu s pří slu šenstvím v Londýně 
(dvoulůžkové pokoje), 4 × kontinentální 
snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | v stupy a pojištění. 
Fakultativně | příplatek za odbavené za-
vazadlo do 20 kg: 1300 Kč.

Poznejte s námi jedno z největších evropských velkoměst, cent  rum světo vého finančnictví 
a ob chodu, desetimi lió novou metropoli na Temži – Londýn. Vzhled města formovalo 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...

Termíny | 21.–25. května | 25.–29. září | Cena | 13 690 Kč včetně letištních tax

Termín | 15.–22. srpna | Cena | 13 950 Kč | 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Me zi říčí (dál nice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň

Londýn a jihozápadní Anglie

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodi-
nách 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 námořnic-
tva a  lodí Victory a  Mary Rose, případně 
vyhlídková 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 historic-
kého centra města s  katedrálou ze 13.  sto-
letí. Odpoledne návštěva národního parku 
Dartmoor proslaveného legendami o  psu 
baskervillském – divoká vřesoviště, protká-
vaná kamennými zídkami, opuštěné used-
losti, zajímavé vesničky – cestou zastávka 
v  Princetownu, k  večeru návštěva rodiště 
Agathy Christie – přímořského městečka 
Torquay – procházka místy, která jsou spo-
jena se životem slavné autorky. Večer ubyto-
vání v oblasti Plymouth, nocleh.
5. den: Celodenní výlet oblastí Cornwallu – 
zastávka u hradu St. Michael's Mount s are-
álem 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 narodil 
kouzelník Merlin – prohlídka. K večeru pře-
jezd oblastí vřesovišť Bodmin Moor, zastávka 
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 večer 
přejezd do Londýna, ubytování, nocleh.
7. den: Celodenní prohlídka Londýna – do-
poledne historické centrum (Parlament, Big 
Ben, Westminsterské opatství, St. Jame-
s's Park, Buckinghamský palác, Hyde Park, 
Welingtonův oblouk, Trafalgar, Národní 
galerie), odpoledne volno, možnost návštěvy 
katedrály sv. Pavla a hradu Tower s koruno-
vačními klenoty, ikonický most Tower Bridge. 
Večer odjezd z Londýna.
8.den: Příjezd do Česka v odpoledních hodi-
nách.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným au-
tokarem, 6 × ubytování v hotelu dle programu 
(5 × v Anglii – dvoulůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením), trajekty, průvodce, 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
léčebných výloh, případné vstupy.

Stonehenge

Tower Bridge

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

1. den: Odpoledne odlet z Brna do Londýna, 
transfer autobusem do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani pěší okruh kolem britského 
parlamentu, Big Ben, Westmin sterské 
opatství, třída White hall s  vládními budo-
vami a síd lem pre  miéra na Downing Street. 
Od po ledne pokračování pě šího okruhu – 
Bucking hamský palác, St.  James’s  Park, 
ulice Piccadilly, Pic ca dilly Circus, Leicester 
Square, Trafalgarské náměstí a další. Nocleh 
v hotelu.
3. den: Po snídani cesta metrem a prohlídka 
Toweru – bý va  lého královského hradu s ko-
ru no vačními klenoty, ikonický Tower Bridge, 
cesta přes Docklands a  finančním centrem 
Canary Wharf plným mrakodrapů a moderní 

rín Madame Tussauds. Volno k návštěvě Ná-
rodní galerie na Trafalgarském náměstí nebo 
Tate Gallery na nábřeží, pří padně mož nost 
další procházky. 
5. den: Ráno po snídani od jezd na le tiště, od-
let do Brna.

archi tektury do Greenwiche – loď Cutty 
Sark, Královská námořní aka demie, ob-
servatoř s  nultým poledníkem a  krásným 
vý hledem na londýnské City. Cestu zpět lze 
uskutečnit výletní lodí. Navečer procházka 
po jižním břehu Temže – Southwarská kate-
drála, 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 – nejstaršího 
a jednoho z nej vět  ších muzeí na světě, poté 
možnost prohlídky Muzea voskových figu-

Big Ben
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 6 × ubytování dle programu, z toho 3 × v hotelu bez snídaně 
a 3 × v soukromí ve Skotsku s polopenzí (snídaně, večeře), trajekty, služby odborného průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně storna, vstupy do památek.

Termín | 9.–16. srpna 
Cena | 14 490 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.
2.  den: Časně ráno trajekt přes kanál La 
Manche do Doveru, pohled na proslulé Bílé 
útesy doverské, dopoledne návštěva uni-
verzitního města Cambridge  – prohlídka 
historického centra, odpoledne přejezd do 
neméně historického Yorku – města s uni-
kátní gotickou katedrálou sv. Petra (největší 
svého druhu v Evropě) a centrem, prohlídka, 
večer ubytování, nocleh.
3. den: Dopoledne panoramatická cesta po-
dél Zálivu Robina Hooda, krásné scenérie 
pobřeží severního Yorkshiru a města Whitby 
s  hradem a  přístavem – dějištěm románu 
Brama Stokera o hraběti Draculovi. Pozdě 
odpoledne příjezd do Skotska, ubytování 
v oblasti města Stirling, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, dopoledne návštěva hradu 
Glamis, kde se odehrává děj Shakespea-

rova Mac betha a kde trávila dětství matka 
královny Alžběty. Kolem poledne pokra-
čování po pobřeží k  fotogenické zřícenině 
kdysi nedobytného hradu Dunnottar při 
samém pobřeží Severního moře, odpole-
dne návštěva přístavního městečka St. An-
drews, sídla třetí nejstarší britské univerzity 
a mekky golfu (místní klub byl založen roku 
1754) s  ruinami starého opatství, individu-
ální volno k prohlídce, návrat na ubytování, 
večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd oblastí nejvyššího 
pohoří Skotska Grampian, zastávka v  ma-
lebném a turisty oblíbeném městečku Pit-
lochry, návštěva palírny skotské whisky, 
pokračování v cestě kolem hradu Blair, sídla 
skotského klanu Murray a  jeho hlavy, vé-
vody z Athollu, až k legendami opředenému 
jezeru Loch Ness. Poté pojedeme z  Inver-
ness, hlavního města skotské Vysočiny, pa-
noramatickou cestou přes vesnici Drumnad-
rochit se zříceninami hradu Urquhart, dále 
přes Fort Augustus do Fort William. Večer 
cesta oblastí pod horou Ben Nevis (1344 m 
n. m.), nejvyšším vrcholem Skotska a celého 
Spojeného království, návrat na ubytování, 
večeře, nocleh.
6. den: Snídaně, dopoledne návštěva Edin-
burghu – hlavního města Skotska, které se 
rozkládá na kopcích na pobřeží zálivu Firth 
of Forth. Prohlídka centra s monumentálním 
Edinburským hradem, trojlodní katedrálou 
svatého Jiljí, palácem Holyroodhouse a tří-
dou Královská míle, na ní leží renesanční 
obchodní a řemeslnické domy. Individuální 

Dunnottar

Skotský skot

Edinburgh

Pitlochry

Za tajemstvím jezera Loch Ness 
SKOTSKO

volno, možnost prohlídky královské jachty 
Brittania kotvící v přístavu, 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, slavného mostu 
Tower Bridge nebo anglikánské katedrály 
svatého Pavla, večer odjezd lodí do Green-
wiche, zastávka u Královské observatoře, 
pozdě večer odjezd do Doveru, trajekt do 
Francie, noční přejezd Belgií do Německa.
8. den: Návrat do ČR v pozdních odpoled-
ních hodinách.
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Cena zahrnuje | letenku na Island a zpět s odbaveným zavazadlem do 10 kg, 7 × ubytování ve 
dvoulůžkových (z toho 1 × ve čtyřlůžkových) pokojích s vlastním příslušenstvím v hotelech a v turis-
tických ubytovnách, 7 × snídani, dopravu po celém ostrově místním autobusem nebo minibusem, 
transfer z letiště v Keflavíku a zpět, českého průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | dopravu autobusem z Brna na letiště a zpět (info v CK), koupání 2. den 1 200 Kč, 
koupání v Modré laguně u jezera Mývatn 1 300 Kč, výlet lodí za pozorováním velryb 1 990 Kč, zvý-
šení hmotnostního limitu pro odbavené zavazadlo do 20 kg 980 Kč, pojištění do zahraničí.
Upozornění | podmínkou uskutečnění zájezdu je minimální počet 15 účastníků.

Termín | 15.–22. srpna | Cena | 54 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 100 Kč

1. den: Odlet v  odpoledních hodinách 
z  Prahy, Vídně nebo Katovic (bude upřes-
něno) na Island. Po příletu transfer do hotelu 
v oblasti Reykjavíku, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani celodenní výlet po tak-
zvaném Zlatém okruhu (Golden Circle). Ná-
vštěva národního parku Þingvellir (Thing-
vellir, UNESCO), kde byl roku 930 založen 
Althing, nejstarší parlament na světě, který 
se zde scházel každoročně až do roku 1800, 
kdy byl po sjednocení Dánska s  Norskem, 
které ostrov ovládalo, rozpuštěn (k obnovení 
činnosti došlo roku 1845). Zastávka u jezera 
s  geotermálními prameny v  Laugarvatn. 
Dále ke kaskádovitému Zlatému vodopádu 
Gullfoss a  světoznámému gejzíru Strok-
kur, který kaž dých několik minut vychrlí 
mohutný sloup vody a  bláta. Během dne 
fakultativní možnost koupání v termálních 
pramenech buď v  lázních Fontana v  Lau-
garvatn nebo v  takzvané Secret Lagoon. 
Ubytování v oblasti Reykjavíku.
3. den: Po snídani celodenní výlet po jižním 
pobřeží ostrova. Zastávka u vodopádu Selja-
landsfoss, možnost procházky za vodopá-
dem. Pokračování k mohutnému vodopádu 
Skógafoss, možnost vystoupat po turistické 
stezce nad vodopád. Dále nádherná Černá 
pláž Reynisfjara se známými čedičovými 
varhany a  Dyrhólaey – skalní oblouk nad 
Atlantským oceánem. Prohlídka rybářského 
městečka Vík – nejjižnější obce na Islandu. 
Přejezd na ubytování. 
4. den: Po snídani celodenní přesun z  jihu 

ostrova na sever neopakovatelnou krajinou 
divokého islandského vnitrozemí, přístup-
ného pouze několik měsíců v  roce. Cesta 
mezi lávovými poli, doutnajícími krátery, 
bublajícím bahnem, kolem jezer a  mezi 
mohutnými ledovci s velkolepými výhledy. 
Večer příjezd do Akureyri – druhého největ-
šího města Islandu. Ubytování a nocleh.
5. den: Po snídani celodenní výlet na se-
veru ostrova. Komáří jezero Mývatn, které 
vyplňuje starou ledovcovou kotlinu zahra-
zenou lávovým potokem s  velkým množ-
stvím vulkanických ostrůvků oddělených 
krátery, významná ptačí rezervace a  hejna 
pakomárů, kteří sice neštípou, ale je nutno 
se bránit jejich vdechnutí. Je zde voda mod-
rého odstínu, která se vyznačuje vysokou 
průzračností. V okolí se vyskytují fumaroly – 
pseudo krátery s výpary par a plynů, a uni-
kátní lávové útvary. Okolní krajina dýchá 
geotermální činností, je zbarvená sírou 
a  doutnající lávou. Fakultativně možnost 
koupání v geotermální Modré laguně v blíz-
kosti jezera. Dále vodopády Goðafoss a nej-
mohutnější evropský vodopád Dettifoss, 
jehož obrovské masy vody padají do divo-
kého kaňonu. Navečer půvabné přímořské 
městečko Húsavík. Nocleh.
6. den: Po snídani možnost fakultativního 
výletu lodí za pozorováním velryb, během 
kterého se dostanete do velmi blízkého 
kontaktu s  těmito gigantickými mořskými 
savci. Jízda po členitém severním pobřeží 
kolem pobřežních fjordů a  malebných po-

Velký okruh Islandem | Reykjavík • Akureyri • Mývatn • Goðafoss • Strokkur • Snæfellsnes
ISLAND

břežních vesniček do rybářského městečka 
Stykkishólmur s množstvím původních dře-
věných domů, odtud přejezd na ubytování. 
Nocleh. 
7. den: Po snídani celodenní výlet po jedné 
z nejmalebnějších oblastí Islandu – úzkém 
hornatém poloostrově Snæfellsnes. Obje-
deme ledovec Snæfellsjökull, který prosla-
vil neméně slavný Jules Verne svým dílem 
Cesta do hlubin země, zastavíme se v  pů-
vabné rybářské vesničce Olafsvíku na nej-
zazším cípu poloostrova, projedeme kolem 
Arnarstapi, hnízdiště tisíců mořských ptáků, 
kde příboj vytvořil pitoreskní skalní útvary – 
pilíře, jeskyně a  brány. Poté přejezd podél 
západního pobřeží půvabnou krajinou přes 
Borgarnes, ležící na konci stejnojmenného 
fjordu a kolem Velrybího fjordu Hvalfjörður 
do oblasti Reykjavíku. Ubytování a nocleh. 
8. den: Po snídani prohlídka Reykjavíku 
a volno v hlavním městě. Odpoledne trans-
fer z  hotelu na letiště Keflavík, odlet do 
Prahy, Vídně nebo Katovic. Přílet může být 
až po půlnoci následující den, dle letového 
řádu. Po příletu možnost transferu do Brna.
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Cena zahrnuje | letenku do Stockholmu a zpět 
s příručním zavazadlem do 8 kg, cestu z letiště 
do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 
4 × snídani, služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné 
pobytové taxy, MHD, vlakovou a lodní dopravu.
Fakultativně | příplatek za odbavené zavaza-
dlo do 20 kg 1 300 Kč.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3 × uby-
tování se snídaní (dvoulůžkové pokoje),  
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Termín | 8.–12. července | Cena | 8 490 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Hranice | Nový Jičín | Kroměříž | Zlín | O lomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha

1. den: Odjezd z Brna v brzkých ranních ho-
dinách, cesta přes Německo do přístavního 
města Kiel, krátká prohlídka města známého 
jachtařskými soutěžemi a coby rodiště fyzika 
Maxe Plancka: přístav, zámek přebudovaný 
carevnou Kateřinou Velikou, opera, kostel 
sv.  Mikuláše, radniční věž se zvonkohrou, 
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, kde se do-

chovaly runové kameny z 10. století, zapsané 
společně se dvěma velkými mohylami na 
seznam UNESCO. Poté Egeskov Slot – zahra-
dami obklopený a jeden z nejlépe dochova-
ných renesančních vodních zámků severní 
Evropy, následuje Odense – správní středisko 
ostrova Fyn, rodiště spisovatele Hanse Chris-
tiana Andersena: Andersenův rodný dům, 
katedrála sv. Knuta, městská radnice inspiro-
vaná toskánskou Sienou, zámek přestavěný 
ze starého špitálu. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani přejezd po nejvyšším 
dánském mostě přes Velký Belt na ostrov 
Sjælland a návštěva Roskilde, bývalého sí-
delního 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, vybudovaný králem 
Frederikem II. na třech ostrůvcích. Poté opev-
něný renesanční zámek Kronborg (UNESCO), 

proslavený jako Elsinor Shakespearovým dra-
matem Hamlet. Ubytování, 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 Česka.

SK ANDINÁVIE

Termín | 19.–23. srpna | Cena | 14 990 Kč

nejsilnější válečnou lodí světa a  symbolem 
námořní převahy Švédské říše, se potopila po 
vyplutí roku 1628 a po více než třech stoletích 
byla vyzvednuta z moře a dokonale zrestau-
rována. Dále návštěva muzea Skansen – jde 
o kombinaci muzea pod širým nebem a zoo-
logické zahrady, která se stala vzorem pro 
další skanzeny po celém světě. Možnost ob-
čerstvení v  četných restauracích a  stáncích, 
případně návštěvy dalších muzeí a  zajíma-
vostí na ostrově – Přírodovědné muzeum, 
Severské muzeum, Junibacken inspirovaný 
knihami Astrid Lind grenové, muzeum sku-
piny ABBA, zábavní park Gröna Lund a další.
5. den: Po snídani individuální volno, přesun 
na letiště a odlet zpět do Prahy nebo Vídně.

Stockholm a okolí letecky

1. den: Kolem poledne odlet z  Prahy nebo 
Vídně (bude upřesněno). Přílet do Stock-
holmu, přesun do centra města, ubytování 
v hotelu, první seznámení se švédskou met-
ropolí rozkládající se na čtrnácti ostrovech – 
procházka uličkami Starého Města (Gamla 
Stan) se starobylou cihlovou architekturou, 
historické Velké náměstí (Stortorget) s rad-
nicí a výstavnými kupeckými domy, kated-
rála sv.  Mikuláše známá jako Storkyrkan, 
Královský palác, parlament Riks dag shuset. 
Večer individuální volno, nocleh. 

2. den: Po snídani pokračování pěší pro-
hlídky Stockholmu: Stockholmská radnice, 
šlechtický palác Rid darhuset, dominantní 
kostel Riddarholmkyrkan, pohřebiště švéd-
ských panovníků na ostrově Riddarholmen, 
fotogenická stará tiskárna Norstedtshuset 
a  další. Poté výlet parníkem po malebném 
jezeře Mälaren plném ostrůvků, hodinová 
plavba na ostrov Lövon patřící švédským krá-
lovnám, kde se nachází Drottningholmský 
palác (UNESCO), rezidence švédské královské 
rodiny otevřená veřejnosti. Návrat do Stock-
holmu, indi viduální volno, odvážlivci mohou 
ochutnat severošvédskou specialitu kvaše-
ného sledě (surströmming) na zahrádce ně-
které z místních restaurací.
3. den:  Po snídani pro zájemce výlet vla-
kem (zhruba 39 min) do univerzitního města 
Uppsala na řece Fyris, pěší prohlídka staro-
bylého centra – původně korunovační kate-
drála Domkyrkan s hroby mnoha švédských 
panovníků, dále Uppsalský hrad, univerzitní 
muzeum Gustavianum, návrat do Stock-
holmu, individuální volno.
4. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov 
Djurgården, na němž se kdysi rozkládala krá-
lovská obora a dnes se jedná o oddechovou 
zónu, jejímž hlavním turistickým magnetem 
je nejnavštěvovanější muzeum ve Skandiná-
vii – Muzeum lodi Vasa. Loď, která měla být 

Okruh Dánským královstvím | Jelling • Odense • Roskilde • Kongens Lyngby • Kodaň
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Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem s WC, 5 × ubytování v mládežnic-
kých hotelech (převážně čtyřlůžkové pokoje), 
3 × snídaně formou bufetu v Norsku, trajekty, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

Termín | 18.–25. července | Cena | 13 890 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Hranice | Nový Jičín | Kroměříž | Zlín | O lomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Mezi říčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha

Cena zahrnuje | letenku do Helsinek a zpět s příručním zavazadlem do 8 kg, cestu z letiště 
do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 4 × snídani, 
zpáteční jízdenku na trajekt do Tallinnu, služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné pobytové taxy, MHD v Helsinkách.
Fakultativně | příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna do 
Německa, noční trajekt do Švédska.
2. den:  Dopoledne návštěva jihozápadního 
pobřeží, zastávka v  Göteborgu, prohlídka 
centra a přístavu, odpoledne zříceniny hradu 
Kungälv a ostrova Tjörn s rybářskými vesnič-
kami, k večeru ubytování, nocleh.
3. den: Ráno odjezd přes most ve Svine-
sundu do Oslo, prohlídka centra norské 
metropole: radnice, královský palác, divadlo, 
univerzita, parlament, katedrála. Kolem po-
ledne odjezd na sever, zastávka v areálu sko-
kanských můstků Holmenkollen, později od-

poledne pokračování kolem jezera Mjosa do 
Lillehammeru (zastávka v zimním středisku 
sportů, možnost návštěvy skanzenu lidové 
architektury), večer přejezd soutěskou Rom-
sdalen a údolím řeky Rauma s vodopády 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 pře-

Cestou trollů za krásami norských fjordů

jezd do oblasti náhorní plošiny Hardanger-
vida, zastávka u jednoho z největších vodo-
pádů 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, za-
stávka v Kronborgu (Hamletův hrad), příjezd 
do Kodaně, prohlídka – radnice, královský 
palác, Malá mořská víla, přístav, zábavní park 
Tivoli, odjezd v pozdních večerních hodinách, 
pokračování přes Německo do ČR.
8. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Termín | 19.–23. srpna | Cena | 16 990 Kč

Ňasviž

1. den: Kolem poledne odlet z Prahy nebo 
Vídně (bude upřesněno) do Finska. Přílet do 
Helsinek na letiště Vantaa, přesun autobu-
sem do centra města, ubytování v  hotelu, 
volný večer. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka historické části 
Helsinek, považovaných za baštu klasicistní 
architektury. Pěší okruh s průvodcem kolem 
pravoslavné Uspenské katedrály s třinácti 
pozlacenými kupolemi, městské radnice 
Kaupungintalo na Senátním náměstí, hel-
sinské evangelické katedrály Suur kirkko – 

FINSKO
Helsinky a Tallinn letecky

hlavní dominanty města, před kterou stojí 
socha ruského cara Alexandra II., který udě-
lil Finskému velkovévodství autonomii, dále 
Prezidentský palác, muzeum umění Athe-
neum, nákupní třída Pohjoisesplanadi, mo-
numentální secesní železniční nádraží od 
architekta Eliela Saarinena, nebo Národní 
divadlo. Nocleh v hotelu. 
3. den: Po snídani celodenní výlet trajektem 
přes Finský záliv do 87 kilometrů vzdáleného 
Tallinnu, hlavního města etnicky i  jazykově 
příbuzného Estonska a  jednoho z  nejlépe 
zachovaných historických, původně hansov-
ních měst severní Evropy: unikátní středo-
věká brána Viru, Velký cechovní dům, rad-
nice Raekoda s  jedním z  nejstarších zvonů 
na Baltu, pravoslavná katedrála Alexandra 
Něvského, hrad Toompea, dobytý dánskými 
křižáky pod vedením krále Valdemara II., dnes 
sídlo estonského parlamentu, městská část 
Kadriorg se stejnojmenným barokním pa-
lácem zbudovaným carem Petrem Velikým 
pro jeho manželku Kateřinu. Volno v centru 
města, možnost posezení v jedné z četných 
hospůdek ve starém městě, poté cesta lodí 

zpět do Helsinek. Návrat do hotelu v pozd-
ních večerních hodinách.
4. den: Po snídani pokračování prohlídky 
finské metropole: Olympijský stadion s vy-
hlídkovou věží, na němž v  roce 1952 zářili 
manželé Zátopkovi, Sibeliův památník ve 
čtvrti Töölö zbudovaný na počest národního 
skladatele Jeana Sibelia, národní opera, 
Temppeliaukion kirkko – unikátní moderní 
kostel vytesaný ve skále; poté plavba lodí 
k  pevnosti Suomenlinna (UNESCO), zvané 
Gibraltar severu, vybudované v  18.  století 
Švédy na osmi propojených městských os-
trovech na obranu proti Rusku.
5. den: Po snídani individuální volno, ná-
sledně přesun na letiště a  odlet zpět do 
Prahy nebo Vídně.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
9 × ubytování v hotelech/hostelech **/*** 
ve dvoulůžkových pokojích (ve vnitrozemí 
Finska může být příslušenství na patře),  
8 × sní dani, trajekt Tallinn–Helsinki–Tallinn, 
služby průvodce a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

Termín | 7.–16. srpna | Cena | 16 950 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov |  
Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava   

1. den: Odjezd z Brna ve 4.15 směr Olomouc, 
průjezd Polskem a Litvou. Večer příjezd na 
ubytování na území Lotyšska. 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  Kadri-
orgu, 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 největších pamětihod-
ností finské metropole – historické centrum 
s  protestantským dómem a  univerzitou, 
sídlo vlády, Uspenská katedrála, originální 
Sibeliův monument atd. Ubytování v  ob-
lasti 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-
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.
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  přejezd do Vilniusu. Navečer pro-
hlídka malebného centra litevské metro-
pole (UNESCO): Katedrální náměstí, kostel 
sv. Anny, Gediminasova věž. Ubytování.
10. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z Vilniusu a cesta přes Polsko zpět do ČR. Pří-
jezd do Brna ve večerních hodinách.

Turku

Olavinlinna

Suomenlinna

Helsinky

Velký okruh Finskem | Helsinky • Turku • Rauma • Tampere • Lahti • Savonlinna • Porvoo

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

36



Večer ubytování v oblasti Rigy.
7. den: Po snídani odjezd a prohlídka lotyšské 
metropole Rigy. Téměř mil i ó nové město osla-
vilo roku 2011 810 let od svého založení 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 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 zdra-
votními zastávkami na motorestech.
8. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 6 × ubyto vání v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích, 
6 × snídani, služby průvodce a zákonné 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 Ost-
rava, Katovice, Varšava. Odpoledne pro hlídka 
Var šavy – Starý Rynek, Barba kán, Krakov-
ské před městí... Večer ubytování v  hotelu 
severně od Var šavy. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd směr Litva, kolem 
poledne příjezd do Kaunasu, bývalého hlav-
ního města Litvy na sou toku dvou největších 
litevských řek Nerisu a  Němenu. Pro hlídka 
památek: hrad, 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. Zastávka u kláštera 
Pažaislis, který le ží na břehu přehrady zvané 
Kaunaské moře a patří k nej hez čím církev-
ním stavbám v severní Evropě, 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 metropole 
Vilniusu – cent rum je na seznamu světového 
kultur ního dě dictví UNESCO. Gedi mi nasův 
hrad, Katedrální ná městí, staré město s kři-
volakými uličkami a židovskou čtvrtí. Večer 
odjezd 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 po-
břeží je z  moře vyplavován jantar. Nejpěk-
nější 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. Ubytování 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 Estonska 
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 k  hradu 
Krimulda. Pro hlédneme si i starobylý Cēsis. 

Termín | 19.–26. července | Cena | 11 690 Kč 
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava

Trakai

Riga

Tallinn

Litva / Lotyšsko / Estonsko | Kaunas • Trakai • Vilnius • Klaipėda • Kurská kosa • 
Vrch křížů • Tallinn • Gauja • Sigulda • Turaida • Krimulda • Cēsis • Riga • Run dāle

POBALTÍ

Vilnius
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Termín | 30. července – 9. srpna | Cena | 14 890 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava

Čarovným Pobaltím až do carského Petrohradu

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách směr Český Těšín, Katovice, Varšava. 
Odpoledne pro hlídka historického centra 
Var šavy (UNESCO): Starý Rynek, Barba kan, 
Krakov ské před městí, pro zájemce indivi-
duální návštěva Královského zámku. Večer 
ubytování v hotelu severně od Var šavy.
2. den: Po snídani odjezd do Kaunasu, bý-
valé metropole Litvy ležící na soutoku řek 
Neris a Němen. Prohlídka památek: hrad nad 
soutokem, chrám sv. Petra a Pavla – nejra-
nější gotická stavba v Litvě, barokní radnice 
zvaná Bílá Labuť a jedinečné muzeum čertů. 
Odjezd do národního parku Trakai, jehož do-

minantou je hrad na ostrově uprostřed jezera 
Galvė, sídlo litevských velkoknížat. Poté pře-
jezd do hlavního města Vilniusu, prohlídka 
centra (UNESCO), jež svým půvabem a atmo-
sférou připomíná Prahu: Gediminasův hrad, 
Katedrální náměstí, staré město s židovskou 
čtvrtí. Večer ubytování ve Vilniusu.
3. den: Po snídani odjezd do Lotyšska. Ces-
tou návštěva zámku Rundāle, jehož architekt 
B. F. Rastrelli proslul hlavně stavbou petro-
hradské Ermitáže. Odjezd do Rigy – prohlídka 
hlavního města Lotyšska na řece Dvině, které 
se pyšní řadou památek: Rižský dóm je nej-
větším chrámem v Pobaltí, bývalý křižácký 
hrad je nyní sídlem prezidenta. Věž chrámu 
sv. Petra nabízí nádherný výhled na 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 na-
chází zřícenina mohutného hradu Turaida. 
Přes most se dostaneme na druhou stranu 
řeky k dalšímu hradu. Prohlédneme si i Cēsis, 
jedno z nejstarších měst Lotyšska. Pokračo-
vání na estonské hranice. Prohlídka historic-
kého Tartu, ve kterém sídlí nejstarší estonská 
univerzita. Odpoledne krátká zastávka na 
břehu Čudského jezera, čtvrtého největšího 
v Evropě, možnost koupání. Ubytování v ob-
lasti Narvy, nocleh.
5. den: Po snídani překročení ruské hranice a 
cesta do světoznámého Petrodvorce (Petěr-
gof). Jde o nádherný palácový komplex cara 
Petra Velikého, jehož úchvatné kaskádovité 
zahrady končí až v moři. Po prohlídce odjezd 
do Petrohradu, ubytování a nocleh.
6. den: Celý den v Petrohradě, okružní jízda 
s místním průvodcem s prohlídkou nejzajíma-
vějších památek města, nábřeží Něvy s celou 
řadou mostů, opravená Petropavlovská pev-
nost 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 zachovala svůj osobitý charakter, 
známý z ruských románů, Kazaňský chrám, 
chrám sv. Izáka, budova Mariinského diva-
dla a chrám Srdce Ježíšova. Odpoledne výlet 
do Puškinu, kde se nachází nádherný palác 
Carskoje Selo, ve kterém můžeme obdivovat 
kopii slavné Jantarové komnaty a nádherné 
zahrady. Návrat do Petrohradu, podvečerní 
procházka, nocleh v hotelu.
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 na ostrov Kron-
štadt, hlavní základnu ruské Baltské flotily. 
Procházka městečkem a prohlídka monu-
mentálního chrámu sv. Mikuláše, známého 
také jako Chrám ruského námořnictva, z po-
čátku 20. století. Poté cesta k estonské hranici, 
prohlídka 700 let starého pohraničního 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 do-

chovalo 26 obranných věží. Na kopci Toom-
pea nad městem se nachází hrad, odkud je 
krásný výhled na historické centrum a  na 
přístav. Lze též navštívit park Kadriorg se 
zámeckou rezidencí cara Petra Velikého. Od-
poledne odjezd směr Riga, dále překročení 
litevských hranic. Po cestě zastávka u Vrchu 
křížů – posvátného místa katolických 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 takzvané 
baltské zlato – jantar. Během povinné devíti-
hodinové přestávky ve městě Nida turistika 
po dunách, prohlídka rybářského městečka, 
procházka po pobřeží k  prázdninovému 
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.

Vilnius

Cena zahrnuje | dopravu klimati zovaným 
autokarem, 9 × ubytování v hotelech *** ve 
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím), 
9 × snídani, služby průvodce, služby místního 
průvodce v Rusku, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického 
víza do Ruské federace 490 Kč, komplexní 
pojištění, případné vstupy. Upozorňujeme, 
že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na 
zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je 
potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové 
foto. Foto stačí zaslat elektronicky, případně 
se můžete nechat vyfotit digitálně v CK. Ces-
tovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců 
od data ukončení zájezdu.
Fakultativně | Ermitáž s míst. průvodcem 
590 Kč, Carskoje Selo s Janta rovou komnatou 
610 Kč, Petropavlovská pevnost 210 Kč. 
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Termíny | 6.–10. června | 17.–21. července | 25.–29. července | 18.–22. září
Cena | 17 890 Kč včetně letištních tax

Za krásami Benátek severu | Petrohrad letecky
RUSKO

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...

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno) do Petro hradu. Transfer do hotelu, 
možnost společné večerní 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 Je-
žíšova... 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 záhadně 
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 na-
příklad Rus kého muzea nebo pro jížďky lodí 
po petrohradských kanálech. Podvečerní pro-
cházka, 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 (Pe-
těrgof) – pa lácového komplexu Petra Ve li-
kého, s úchvatnými zahradami na břehu Balt-
ského moře. Prohlídka paláce i zahrad. Návrat 
do hotelu.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, dopole-
dne individuální volno v Pet rohradě, v od po-
ledních hodinách transfer z hotelu na letiště 
Pulkovo a  odlet do Prahy/Vídně. Po příletu 
možnost transferu autokarem do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu a zpět, 
kabinové zavazadlo do 8 kg, 4 × ubytování 
se snídaní v hotelu *** v Petro hradě, služby 
českého a místního prů vodce, dopravu busem 
dle programu, pojiš tění CK.
Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického 
víza do Ruska 490 Kč, komplexní pojištění, 
případné vstupy, dopravu autokarem z Brna na 
letiště a zpět. Upozorňujeme, že kvůli vyřízení 
víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 
10 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK 
pasové údaje a 1 pasové foto. Foto stačí zaslat 
elektronicky, případně se můžete nechat vyfotit 
digitálně v CK. Cestovní pas musí být platný 
minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.
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, příplatek za odbavené za-
vazadlo do 20 kg 1 300 Kč.

Termín | 17.–24. července | Cena | 27 990 Kč včetně letištních tax

Petrohrad a Moskva letecky

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno) do Petro hradu. Transfer do hotelu, 
možnost společné večerní pro cházky. Nocleh.
2. den: Po snídani pěší a autokarový okruh 
s míst ním prů vodcem: ná břeží Něvy s řadou 
mostů, Petropavlovská pev nost s  ka ted-
rálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni 
ruští carové se svými rodi nami, dominantní 

budova Admira lity, pro cházka po Něvském 
prospektu, nejživější tepně města, Kazaň-
ský 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, 
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Termín | 30. července – 3. srpna
Cena | 16 990 Kč včetně letištních tax

Cena zahrnuje | letenku do Petro hradu 
a zpět z Moskvy, kabinové zavazadlo do 8 kg 
na osobu, transfery z letiště do hotelu a zpět, 
4 × ubytování v hotelu *** v Petrohradě, 
3 × ubytování v hotelu *** v Moskvě, cestu 
rychlovla kem nebo letecky Petrohrad–Mosk-
va, 7 × sní dani, služby průvodce CK a místního 
průvodce, dopravu autokarem a pojiš tění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění (nutné 
k vyřízení víza, lze sjednat v CK), vstupy a fa-
kultativní výlety, skupinové vízum do Ruska 
2 300 Kč, cesta autokarem na letiště a zpět.
Upozornění | pro vyřízení víza je nutno 
přihlásit se nejpozději 30 dní před odletem 
a dodat do CK cestovní pas platný nejméně 
6 měsíců po ukončení zájezdu a 1 pasové foto.
Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 
590 Kč; Carskoje Selo a Jantarová komnata 
s místním průvodcem 610 Kč; Petropav-
lovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla 
210 Kč; Pet rodvorec, palác a zahrady 790 Kč; 
prohlídka Kremlu včetně zbrojnice s místním 
průvodcem 490 Kč, příplatek za odbavené 
zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.

Moskva letecky       s možností v ýletu do Sergijeva Posadu (UNESCO)

ve kterém lze mimo jiné obdivovat kopii 
slavné Jantarové komnaty, která záhadně 
zmizela za druhé světové války. Návrat do 
Petrohradu, od po ledne indivi duální volno 
či možnost náv štěvy Rus kého muzea nebo 
pro jížďky lodí po kanálech. Podvečerní pro-
cházka, nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani možnost návštěvy Ermi-
táže, jedné z nej bohatších galerií světa s po-
klady ruského i svě tového umění. Oběd, od-
poledne výlet do Petro dvorce – pa lácového 
komplexu Petra Ve li kého. Prohlídka paláce 
i zahrad. Návrat do hotelu.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, dopo-
ledne individuální volno v  Pet rohradě, od-
po ledne transfer z hotelu na letiště nebo na 
nádraží a odlet nebo odjezd rychlovlakem 
do Moskvy. Navečer možnost společné pro-
cházky po centru Moskvy, pro jížďka monu-
mentálním met rem s prohlídkou nejzajíma-
vějších stanic. Noc leh v hotelu.
6. den: Celodenní program v Moskvě – kom-
binovaný auto karový a  pěší okruh. Rudé 
náměstí se slavným chrámem Va sila Bla-

že ného, 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 klášter 
ze 16. století s hroby významných osobností, 
Kreml – sídlo pre zidenta a vlády Ruské fede-
race, prohlídka uměleckých skvostů ve zbroj-
nici a hrobek carů v chrá mech, navečer mož-
nost pro cházky po Arbatu, centru umělců 
a hu debníků. Návrat do hotelu, nocleh.
7. den: Po snídani individuální program 
v  Moskvě, nebo možnost pro cházky s  prů-
vodcem po dalších zajímavostech. Volno 
k prohlídce světoznámých muzeí, jako napří-
klad Treťjakovská galerie s největší sbírkou 
ruského umění, Puškinovo muzeum s kolekcí 
francouzského umění 19. století, Nová Treť-
jakovská galerie se sbírkou ruského moder-
ního umění nebo Muzeum kosmonautiky. 
Návrat do hotelu, nocleh.
8. den: Dopoledne individuální volno 
v Moskvě, v časných odpoledních hodinách 
transfer na letiště a  odlet do Prahy nebo 
Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Moskvy a zpět, 
kabinové zavazadlo do 8 kg na osobu, 
transfery z letiště do hotelu a zpět, 4 × ubyto-
vání v hotelu *** v Moskvě se snídaní, služby 
průvodce CK Čebus a místního průvodce, 
dopravu autokarem dle programu a pojištění 
proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění (nutné 
k vyřízení víza, lze sjednat v CK), vstupy a fa-
kultativní výlety, skupinové vízum do Ruska 
2 300 Kč, cesta autokarem na letiště a zpět.
Upozornění | pro vyřízení víza je nutno přihlá-
sit se nejpozději 30 dní před odletem a dodat 
do CK cestovní pas platný nejméně 6 měsíců 
po ukončení zájezdu a 1 pasové foto.
Fakultativně | prohlídka Kremlu včetně zbroj-
nice 490 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo 
do 20 kg 1 300 Kč.

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno, možnost transferu z Brna za příplatek), 
přílet 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 stanic, 
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 původ-
ními tatarskými památkami Kazaňského cha-
nátu. Dále obchodní centrum GUM, Velké di-
vadlo a Manéž, vyhlídka na Vrabčích horách 
u Lomonosovovy univerzity, chrám Krista 
Spasitele, Novoděvičí klášter ze 16. století 
a hřbitov s hroby významných osobností (Če-
chov, Bulgakov, Gogol, Ejzenštejn, Majakov-

skij, Iljušin, Chruščov a další), Kreml – sídlo 
prezidenta a  vlády, prohlídka uměleckých 
skvostů ve zbrojnici a hrobek carů v kremel-
ských chrámech, navečer možnost procházky 
po malebném Arbatu, centru umělců a hu-
debníků. Návrat do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani individuální program 
v Moskvě nebo po domluvě s průvodcem fa-
kultativní půldenní výlet místní dopravou do 
Sergijeva Posadu (UNESCO). Jde o centrum 
ruské pravoslavné církve, vzdálené 75  km 
od Moskvy. V roce 1345 zde sv. Sergej zalo-
žil klášter Nejsvětější Trojice. V  16. století 
vznikly masivní hradby a impozantní chrám 
Nanebevstoupení. V době obléhání Moskvy 
tu pobýval i  car Petr Veliký. Návrat do 
Moskvy, možnost další procházky s průvod-
cem nebo prohlídka některého ze světozná-
mých muzeí – například Puškinova muzea. 
Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani procházka módní čtvrtí 
Zamoskvorečje, plné kaváren a  restaurací, 
ve které se nachází proslulá Treťjakovská 
galerie (možnost individuální návštěvy). Pro 
zájemce pokračování metrem do historicko-
-architektonického parku Kolomenskoje 
s  množstvím staroruských staveb včetně 
chrámu Nanebevstoupení Páně (UNESCO) 
z 16. století. Návrat do Moskvy, fakultativně 
atraktivní a Moskvany oblíbená plavba lodí 
po řece Moskvě od Novospaského mostu 
kolem Kremlu až ke Kyjevskému nádraží. 
5. den: Po snídani individuální volno 
v Moskvě, v odpoledních hodinách transfer 
od hotelu na letiště a odlet pravidelnou lin-
kou z Moskvy. Po příletu pro zájemce mož-
nost transferu do Brna.
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Termín | 2.–12. srpna | Cena | 14 990 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | 
Nový Jičín | Hranice | Frýdek-Místek | Ostrava | za příplatek 300 Kč: Zlín | Kroměříž | Přerov

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autokarem, 9 × ubytování v hotelech *** (dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 9 × snídani, služby česky mluvícího průvodce, služby místních průvodců 
v Rusku, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | víza (skupinové do Ruska 2 300 Kč, do Běloruska 1 600 Kč), pojištění, vstupy.
Fakultativně | prohlídka Kremlu včetně zbrojnice 490 Kč (nutno objednat předem).
Upozornění | kvůli vyřízení víz je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 30 dní před odjezdem, 
dodat do CK cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu a 2 × pasové foto.

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách směr Ostrava, Varšava, překročení 
lotyšských hranic. Nocleh v Lotyšsku.
2. den: Po snídani cesta Lotyšskem, překro-
čení ruských hranic a pokračování směrem 
na Moskvu. Večer příjezd do Moskvy. Uby-
tování v hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani celodenní program 
v Moskvě – kombinovaný autokarový a pěší 
okruh. Rudé náměstí se slavným chrámem 
Vasila Blaženého, který nechal postavit car 
Ivan IV. Hrozný po dobytí Kazaně, inspiro-
ván tatarskou architekturou, obchodní cen-
trum GUM, Velké divadlo a Manéž, vyhlídka 
na Vrabčích horách u Lomonosovovy uni-
verzity, chrám Krista Spasitele, Novoděvičí 
klášter s hroby významných ruských osob-
ností (Čechov, Bulgakov, Gogol, Ejzenštejn, 
Majakovskij ad.), Kreml – sídlo prezidenta 
a  vlády, prohlídka uměleckých skvostů ve 
zbrojnici a hrobek carů v kremelských chrá-
mech. Večer volno v centru města. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd na sever do 
Abramceva, kde v 19. století vznikla umě-
lecká kolonie, ve které pracovali a žili známí 
ruští umělci a  spisovatelé. Pokračování do 
Sergijeva Posadu (UNESCO), centra ruské 
pravoslavné církve – poutní místo, vzdá-
lené 75 km od Moskvy. V roce 1345 zde byl 
sv. Sergejem založen klášter Nejsvětější 
Trojice. V 16. století byly vybudovány ma-
sivní hradby a impozantní chrám Nanebe-
vstoupení. V době střeleckého povstání se 
tu ukrýval i mladý Petr Veliký. Odpoledne 
krátká zastávka ve městě Pereslavl Zalesskij 
na břehu řeky Trubež, které bylo založeno 
v roce 1152 knížetem Jurijem Dolgorukým 
a stalo se centrem pozdějšího Moskevského 
knížectví. Nejvýznamnější dochovanou pa-
mátkou města je Spaso-Preobraženský 

chrám postavený z  bílého kamene. Večer 
ubytování v oblasti Rostova.
5. den: Po snídani Rostov Veliký – starobylé 
město ležící na březích jezera Něro zazna-
menalo největší rozmach v  11.  století, kdy 
se stalo centrem severovýchodního Ruska 
a sídlem biskupství. Chloubou města je Ros-
tovský kreml (UNESCO), postavený na břehu 
jezera v 17. století, dále Spaso-Jakovlenský 
klášter ze 14. století, na jehož nádvoří se 
nachází studna s údajně léčivou vodou. Od-
poledne město Jaroslavl (UNESCO), které 
v roce 2010 oslavilo 1000 let od svého zalo-
žení. Historické centrum se nachází na sou-
toku řek Volha a Kotorosl. Ze 12. století po-
chází Jaroslavská pevnost, tedy mohutně 
opevněný Spaso-Preobraženský klášter. 
V 17. století byly v Jaroslavli postaveny kos-
tely Nikolaje Nadějina, Ilji Proroka, Jana 
Zlatoústého a Nikolaje Mokrého, které jsou 
ukázkami svérázné architektury a malířství 
horního Povolží. V  18.  století bylo město 
systematicky plánováno a budováno v klasi-
cistním stylu. Přejezd na ubytování. Nocleh.
6. den: Po snídani Kostroma, ležící u sou-
toku řek Volhy a  Kostromy, jedno z  nej-
krásnějších měst v Rusku. Klášter Ipatijev, 
patřící k  nejkrásnějším v  oblasti Zlatého 
okruhu kolem Moskvy, byl založen v  roce 
1330. Právě zde se Michail I. Fjodorovič 
stal prvním carem z  dynastie Romanovců. 
Přejezd do malého města Suzdal (UNESCO), 
na březích řeky Kamenky. Ve středověku 
byl Suzdal hlavním centrem církevní moci 
v  Rusku. Město si dodnes zachovalo svou 
starobylou podobu s  velkým počtem ze-
jména církevních památek. Největší klášter 
Spaso-Jevfimijův stojí na východním okraji 
města. Jeho stáří je více než 600 let a obe-
hnán je kilometr dlouhou hradbou. Domi-
nantou Pokrokovského kláštera u  břehů 
Kamenky je chrám Roucha Matky boží se 
třemi kupolemi. Dále Muzeum ruského 
dřevěného stavitelství, kam byly převezeny 
původní dřevěné kostely. Přejezd na ubyto-
vání do Vladimiru. Nocleh.
7. den: Po snídani Vladimir (UNESCO) za-
ložený v  roce 1108 a  od roku 1157 sídelní 
město vládce Vladimirsko-suzdalského 
knížectví. Bělokamenné kostely svatého 
Dimitrije a  Uspenská katedrála patří k  vr-

Moskva a Zlatý okruh | Borodino • Moskva • Abramcevo • Sergijev Posad • Pereslavl-
-Zalesskij • Rostov Veliký • Jaroslavl • Kostroma • Suzdal • Vladimir • Smolensk

Rostov Veliký

Pereslavl-Zalesskij

cholům ruského stavebního a sochařského 
umění. Odpoledne přejezd do Moskvy. Na-
večer ubytování v hotelu.
8 den: Po snídani den v Moskvě. Projížďka 
monumentálním metrem s  prohlídkou 
nejzajímavějších stanic, připomínajících 
barokní paláce. Možnost projížďky lodí po 
řece Moskvě, případně dalších procházek 
s průvodcem nebo prohlídka některého ze 
světoznámých muzeí – Treťjakovská gale-
rie nebo Puškinovo muzeum. Navečer mož-
nost procházky po Arbatu, centru umělců 
a hudebníků. Nocleh v hotelu.
9. den: Po snídani odjezd z Moskvy. Zastávka 
v Borodinu. Prohlídka bojiště a památníků 
bitvy u Borodina, která zde proběhla 7. září 
1812. Jednalo se o  největší a  nejkrvavější 
jednodenní bitvu na po leonských válek, 
v níž se utkala vojska francouzského císaře 
Napoleona I. a ruského generála Michaila 
Kutuzova, celkem na čtvrt milionu vojáků. 
Prohlídka Smolensku, který leží na horním 
toku Dněpru u běloruských hranic. Díky této 
poloze město vždy jako první čelilo nepřá-
telským invazím do Ruska. Probíhaly zde 
tvrdé boje, ale i přesto zůstal nádherný po-
hled na dlouhé hradby s 38 věžemi a mnoho 
středověkých klášterů. Za vidění stojí hlavně 
zeleno-bílý Uspenský chrám. Překročení 
běloruských hranic, večer ubytování v hlav-
ním městě Minsku. Nocleh.
10. den: Po snídani prohlídka Minsku – 
Staré Město s  pravoslavnou katedrálou 
sv.  Ducha, radnice zničená za cara Miku-
láše I. a znovu vystavěná podle původních 
plánů, kostel Všech Svatých, obelisk Ví-
tězství na stejnojmenném náměstí, palác 
Nezávislosti, Běloruské národní divadlo 
opery a  baletu, Ostrov slz s  památníkem 
běloruských vojáků padlých v Afghánistánu. 
Odpoledne cestou krátká zastávka u zámků 
v Miru a v Ňasviži, které jsou oba na seznamu 
UNESCO. Večer odjezd do Česka.
11. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

Sergijev Posad
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Termín | 17.–23. srpna | Cena | 8 890 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | 
Nový Jičín | Hranice | Frýdek-Místek | Ostrava | za příplatek 300 Kč: Zlín | Kroměříž | Přerov

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autokarem, 6 × ubytování se snídaní v hotelech *** 
ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (2 × v Polsku, 4 × v Kaliningradu), služby průvodce, 
zákonné pojištění CK. Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického víza do Ruska 490 Kč, komplexní 
pojištění do zahraničí, případné vstupy. Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se 
na zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové foto. 
Foto stačí zaslat elektronicky, případně se můžete nechat vyfotit digitálně v CK. Cestovní pas musí 
být platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách směr Ostrava, průjezd Polskem kolem 
Varšavy. V  podvečer příjezd do oblasti Ma-
zurských jezer, ubytování v hotelu a nocleh.
2. den: Po snídani průjezd Mazurami, za-
stávka v letovisku Giżycko na břehu čtyř je-
zer, velká pruská pevnost z 19. století, otočný 
most z  roku 1860 na Luczańském kanále, 
zbytky křižáckého hradu. Poté prohlídka 
pozůstatku Wolfsschanze neboli Vlčího 
doupěte – areálu bunkrů Hitlerova hlavního 
stanu u města Kętrzyn. Poté krátká zastávka 
u poutního místa Święta Lipka s barokním 
kostelem, dále městečko Reszel s  hradem 
varmijských biskupů a  na závěr dne ještě 
město Lidzbark Warmiński s  biskupským 
zámkem v  meandru řeky Łyny. Přejezd na 
ubytování v blízkosti ruských hranic. 
3. den: Po snídani přechod polsko-ruské hra-
nice do někdejšího Východního Pruska. Hned 
za přechodem zastávka v  Bagrationovsku 
(německy Preußisch Eylau, česky Jílové) s pa-
mátníkem slavné bitvy mezi Napoleonem 
a ruskou armádou v roce 1807 a s pozůstatky 
křižáckého hradu. Krátká zastávka u  velmi 
dobře zachovalého gotického cihlového 
kostela ze 14. století v  obci Gvardějskoje 
(Mühlhausen). Příjezd do Kaliningradu (Kö-
nigsberg, Královec), prohlídka půlmiliono-
vého střediska Kaliningradské oblasti, kde 

si prohlédneme luteránskou katedrálu ze 
14. století s hrobem nejslavnějšího místního 
rodáka, filozofa Immanuela Kanta, dále Krá-
lovská brána a zbytky pruského opevnění, 
nedostavěný Dům sovětů, nedávno dokon-
čený pravoslavný Chrám Krista Spasitele, 
moderní fotbalový stadion. V podvečer pro-
cházka po obnoveném nábřeží ve čtvrti Ry-
bářská vesnice. Ubytování v hotelu, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet s koupá-
ním v Baltském moři. Nejprve návštěva města 
Baltijsk (Pillau, Pilava) na severní části Visel-
ské kosy. Město které je domovským přísta-
vem ruské Baltské flotily, a proto bylo až do 
roku 2010 uzavřenou vojenskou zónou. Městu 
vévodí stará pruská bastionová pevnost, 
muzeum Baltské flotily, elegantní maják ze 
začátku 19. století, pomník se sochou Petra 
Velikého, a kamenný kříž na údajném místě, 
kde byl pohanskými Prusy zavražděn pražský 
biskup svatý Vojtěch. Posléze navštívíme 
přímořské letovisko Jantarnyj (Palmnicken), 
středisko zpracování jantaru, na závěr pobyt 
v letovisku Světlogorsk (Rauschen) s  luxus-
ními vilkami, sanatorii a promenádami, kou-
pání na místni pláži. Návrat do Kaliningradu, 
osobní volno, nocleh ve stejném hotelu.
5. den: Po snídaní celodenní výlet do vnitro-
zemí Kaliningradské oblasti. Návštěva města 
Gvardějsk (Tapiau), které bylo za války pře-

Kaliningradská oblast | Za zapomenutou slávou Východního Pruska

Kaliningradská oblast, donedávna pro cizince uzavřená ruská exkláva na břehu Baltu 
mezi Polskem a Litvou, se pomalu otevírá světu. Objevte s námi památky někdejšího 
Východního Pruska počínaje Kaliningradem – kdysi Královcem, který v ústí řeky Pregoly 
založili roku 1255 křižáci na počest českého krále Přemysla Otakara II.– přes jantarové 
pláže až po Kurskou kosu, unikátní písečný val z neustále se přesouvajících dun.

kvapivě málo poničené a  zachovalo se ná-
městí s gotickým kostelem. Přejezd do města 
Sovětsk (dříve německy Tilsit, česky Tylže) na 
břehu řeky Němen, která tvoří hranici s Lit-
vou. Nejvíc se Tylže zapsala do historie jako 
místo, kde byl roku 1807 uzavřen mír mezi 
napoleonskou Francií a Ruskem a Pruskem. 
V sousedním Němanu (Ragnit) se nacházejí 
trosky křižáckého hradu ze 13. století, ve ves-
nici Majovka (Georgenburg) s  nejlépe do-
chovaným křižáckým hradem v oblasti, velký 
historický areál hřebčína z 19. století s cho-
vem vzácných plemen koní. Na závěr město 
Čerňachovsk (Insterburg) s ruinami dalšího 
hradu řádu německých rytířů a neogotickou 
katedrálou. Návrat na ubytování.
6. den: Celodenní výlet s koupáním do ná-
rodního parku Kurská kosa – úzký písečný 
val oddělující Kurský záliv od Baltského moře 
je rozdělen mezi Rusko a Litvu a pyšní se krás-
nými scenériemi pláží pod písečnými dunami 
a  borovými háji. Zbytek dne v  lázeňském 
městě Zelenogradsk (Cranz) s  úchvatnými 
předválečnými vilami německé smetánky. 
Návrat do Kaliningradu, volný večer.
7. den: Po brzké snídani odjezd do ČR se 
zastávkou v Polsku pod křižáckým hradem 
Malbork a přestávkou na oběd v historickém 
městečku Grudziądz, na břehu řeky Visly, pří-
jezd do Brna kolem 22. hodiny.  
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Termín | 18.–26. července | Cena | 11 980 Kč
Nástupní místa | Ostrava (příplatek 100 Kč) | Olo mouc | Prostějov | Vyškov

Ukrajina, jedna z největších evropských zemí, dosud neobjevená masovým turizmem, 
skrývá jak nedotčené přírodní krásy, tak nepřeberné množství historických klenotů. 
V metropoli Kyjevě se dějiny pravoslavné Rusi snoubí s energií a architekturou 
moderního velkoměsta a na jihu země zažijete i neopakovatelnou atmosféru elegantních 
přímořských letovisek na prosluněných černomořských plážích.

1. den: Odjezd z  Brna v časných ranních 
hodinách směr ukrajinská hranice. Po pře-
kročení hranice předpokládaný příjezd do 
Lvova v odpoledních hodinách. Ubytování 
nedaleko historického centra Lvova, jež je 
památkou UNESCO. Toto původně polsko-ži-
dovské město je dnes nejvýznamnějším cen-
trem západní Ukrajiny. Má naprosto jedineč-
nou atmosféru, kterou lze vychutnat hlavně 
večer v místních kavárnách a  restauracích. 
Možnost výstupu na hradní vrch s výhledem 
na město. Procházka historickým centrem, 
které zatím není tolik poznamenané všudy-
přítomnou globalizací. Nocleh ve Lvově.
2. den: Po snídani odjezd směrem k  hlav-
nímu městu Kyjevu. Cestou zastávka u hradu 
Olesko, ve kterém strávil první roky svého 
života slavný kozácký hetman Bohdan 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 7 × ubytování se snídaní v hotelích ***, služby českého 
průvodce, služby místních průvodců, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně storna, vstupy do památek.
Fakultativně | Výlet do Uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny s místním průvodcem  
a obědem 2 590 Kč (pouze pro účastníky zájezdu starší 18 let).
Upozornění | Pro cestu na Ukrajinu není třeba vízum, jen cestovní pas platný minimálně 3 měsíce. 
Doporučujeme počítat s případným zdržením na hranicích.

Chmelnický. Možná prohlídka hradu. Od-
poledne příjezd do Žitomiru, historického 
centra Volyně a jednoho z nejstarších měst 
Ukrajiny. Ve městě se nachází Muzeum kos-
monautiky Sergeje Koroljova. Ubytování 
v hotelu, možnost odpočinku a večeře.
3. den: Po snídani přejezd do ukrajinské me-
tropole Kyjeva. První seznámení s městem: 
bulvár Chreščatyk – monumentální archi-
tektura socialistického realismu (stalinská 
gotika), srdce města – náměstí Nezávislosti, 
Zlatá brána, budova Ukrajinské národní 
opery, katedrála svaté Sofie, vyhlídka na 
řeku Dněpr od památníku Přátelství ná-
rodů a další. Odpoledne přejezd k jednomu 
z nejvýznamnějších duchovních center pra-
voslavné církve – Kyjevsko-Pečerské lávře. 
Prohlídka zdejších katedrál, muzeí a  také 
jeskyní, ve kterých jsou pochována těla sva-
tých. Nocleh v Kyjevě.
4. den: Celodenní individuální volno v Ky-
jevě vybízející k návštěvě pamětihodností, 
k nákupům či k načerpání atmosféry tohoto 
moderního velkoměsta. Pro zájemce mož-
nost jedinečného fakultativního výletu do 
sto čtyřicet kilometrů vzdálené Uzavřené 
zóny Černobylské jaderné elektrárny, 
který organizuje místní autorizovaná ces-
tovní kancelář. Jedinečná příležitost navští-
vit izolovaná místa, kde od tragické havárie 

jaderného reaktoru v roce 1986 vznikla jedi-
nečná přírodní rezervace takřka nedotčená 
rukou člověka. Večer volno k zábavě v ulicích 
Kyjeva, například v  oblíbené čtvrti Podil 
plné restaurací a kaváren. Nocleh v Kyjevě.
5. den: Po snídani odjezd z Kyjeva, odpole-
dne příjezd do pulzujícího přístavního města 
Oděsy na březích Černého moře. Ubytování 
v hotelu a celé odpoledne a večer poznávání 
skvělé atmosféry nejpříjemnějšího ukrajin-
ského města. 
6. den: Po snídani dokončení prohlídky 
města a možnost koupání na černomořských 
plážích. Podvečerní oddych na zdejší roman-
tické promenádě plné restaurací a kaváren. 
Čas na příjemně strávený večer. Nocleh.  
7. den: Po snídani volný program, odpoči-
nek u moře, odpoledne odjezd zpět do Ky-
jeva. Ubytování v hotelu v Kyjevě, nocleh.
8. den: Po snídani dokončení prohlídky Ky-
jeva – Klášter svatého Michala se zlatými 
kupolemi, ulice Andrejevskij Spusk plná 
umělců a krámků, možnost plavby lodí po 
Dněpru, případně cesta metrem na měst-
skou pláž, koupání. Ve večerních hodinách 
odjezd z Kyjeva směr Lvov, Krakov do Česka.
9. den: Po poledni návrat do Brna.

Velký okruh s výletem do Černobylu | Lvov • Žitomir • Kyjev • Černobyl • Oděsa 
UKR AJINA p
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Termín | 11.–16. srpna | Cena | 7 490 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov |  
Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Přerov | Hranice | Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava

Bělorusko, turisty dosud nejméně objevená země Evropy s pohnutou historií a velmi 
příznivými cenami, skrývá pozoruhodné přírodní a architektonické klenoty, z nichž 
některé se nacházejí na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

Cena zahrnuje | dopravu auto karem,  
5 × ubytování se snídaní v hotelech nebo 
penzionech, služby odborného průvodce, 
zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně storna, vstupy do památek.
Upozornění | Pro cestu na Ukrajinu není 
třeba vízum, jen cestovní pas platný mini-
málně 3 měsíce. Doporučujeme počítat 
s případným zdržením na hranicích.

Ňasviž

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách 
směr Polsko. Zastávka v  Częstochowé, ná-
vštěva poutní baziliky kláštera Jasna Góra 
se slavnou Černou Madonou. Pokračování 
k Varšavě, ubytování u běloruských hranic.
2. den: Po snídani příjezd do Hrodna, pro-

Termíny | 14.–19. července | 4.–9. srpna | Cena | 7 490 Kč
Nástupní místa | Ostrava (příplatek 100 Kč) | Olo mouc | Prostějov | Vyškov

Za zapomenutými krásami Podkarpatské Rusi
Užhorod • Mukačevo • Chust • Siněvir • Koločava • Lvov

Podkarpatská Rus, nazývaná také Zakarpatská Ukrajina, je jednou z nejkrásnějších 
oblastí východní Evropy, dosud neobjevená masovým turizmem. Malebné Podkarpatí 
skrývá jak nedotčené přírodní krásy, tak unikátní dřevěnou architekturu. 

1. den: Odjezd v  ranních hodinách z  Brna, 
cesta přes Slovensko do Užhorodu. Navečer 
krátká prohlídka centra. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani pokračování v prohlídce 
města na řece Už, které patřilo mezi raně 
slovanská sídla již v 10. století, kdy byla ob-
last osídlena takzvanými Bílými Chorvaty. 
Dominantou města je Užhorodský hrad, ve 
kterém sídlí muzeum s několika expozicemi. 
Dále řeckokatolická katedrála, pravoslavná 
katedrála Krista Spasitele, někdejší užho-
rodská synagoga, dnes budova filharmonie. 
V poledne přejezd do Mukačeva. Předtím ná-

vštěva hradu Palanok, který sehrál důležitou 
roli v uherských protihabsburských povstá-
ních. Prohlídka Mukačeva, město známé vel-
kou židovskou komunitou (dnes zde ovšem 
žije méně než 300 Židů). Přejezd do Chustu, 
ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka Chustu, který 
leží necelých 10 km severně od hranic s Ru-
munskem. Nenáročný výšlap (cca 2  km) na 
místní hrad, který byl postaven už v  roce 
1090 za uherského krále Ladislava na obranu 
proti Kumánům. Odpoledne přejezd do Sině-
virského národního parku, kde leží i vesnice 
Koločava. Ta proslula jako rodiště obávaného 
zbojníka a  hrdiny literárního díla Ivana Ol-
brachta Nikola Šuhaj loupežník. Ve vesnici 
je škola s muzeem a bustou Ivana Olbrachta. 
U  dřevěného kostela sv. Ducha se nachází 
hroby českých četníků, zabitých Nikolou Šu-
hajem. Navštívíme i zbojníkův hrob na malém 
hřbitově na okraji vesnice. Možnost oběda 
v  hostinci Četnická stanice. Poté přejezd 
a výšlap k Siněvirskému jezeru, které lze celé 
obejít za cca 1 hodinu. Ubytování v národním 
parku, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd směr Lvov se za-
stávkou v lyžařském areálu Pylypec, kde se 
dá vyjet lanovkou do výšky až 1200 metrů 
nebo navštívit vodopád Šipot, který se na-
chází v hluboké rokli řeky Pylypec a spadá na 
severních svazích horského masivu Boržava 
na úpatí hory Gemba. Procházka cca na 2 ho-
diny. Možnost i kratších horských túr. Navečer 
příjezd do Lvova – největšího města  a kul-
turního centra západní Ukrajiny. Ubytování, 
nocleh.

Karpaty

Mukačevo

Užhorod

5. den: Po snídani celodenní prohlídka Lvova. 
Po staletí bylo hlavní město Haliče součástí 
Polska, respektive Rakouského císařství, což 
mu vtisklo originální středoevropský ráz 
a  jeho centrum je zapsáno na seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Lvov je také dů-
ležitým náboženským střediskem, sídlí zde 
Lvovská arcidiecéze a kostely zde má několik 
křesťanských církví. Řeckokatolický kostel 
svatého Ondřeje a  klášter bernardýnů, 
kostel Božího těla a  klášter dominikánů, 
Rynek, řeckokatolická katedrála svatého 
Jiří, kaple Tří svatých, Lvovská opera, vý-
stup do parku Vysokyj zamok nad centrem 
města, který je se svou nadmořskou výškou 
413 metrů také nejvyšší bod vysočiny Rozto-
ččja. Dnes je na vrcholu vysílač a vyhlídkové 
prostranství s  ukrajinskou vlajkou. Z  vrchu 
je krásný výhled na město a okolí. Návrat na 
ubytování, nocleh. 
6. den: Po snídani odjezd přes Polsko přes 
Rzeszów, kolem Krakova a Katovic do Česka. 
Příjezd do Brna ve večerních hodinách. Mož-
nost vystoupit v Ostravě, Olomouci, Prostě-
jově nebo Vyškově.

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

hlídka centra s katedrálou sv. Františka Xa-
verského, kostelem sv. Borise z 12. století, 
Horním hradem nebo zámkem vybudova-
ným polským králem Augustem III. Odtud 
cesta k Lidskému hradu ze 14. století, posta-
venému litevským velkovévodou Gedimina-
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 5 × ubytování v hotelech *** (dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 5 × sní dani, prů vodcovské služby, pojištění CK pro případ úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy, vízum 1 600 Kč (kvůli vyřízení je nutné přihlásit se nejpoz-
ději 20 dní před odjezdem) | Fakultativně | 3 večeře za 890 Kč, jednolůžkový pokoj za 2 100 Kč.

stejnojmenném náměstí, palác Nezávislosti, 
Běloruské národní divadlo opery a baletu, Os-
trov slz s památníkem vojáků padlých v Af-
ghánistánu. Nocleh.
5. den: Ráno cesta do města Mir, návštěva 
zámku mocného polsko-litevského rodu Rad-
ziwiłłů (UNESCO). Následně přejezd k nedale-
kému radziwiłłskému zámeckému komplexu 
v  Ňasviži, který je též součástí světového 
dědictví UNESCO. Vodní zámek je hrází spo-
jen s  chrámem Corpus Christi, pohřebním 
místem rodu Radziwiłłů, považovaným za 
první barokní stavbu východní Evropy a první 
jezuitský kostel postavený podle vzoru zná-
mého římského kostela Il Gesù. Poté zastávka 
v obci Мiеračoŭščyna, kde se kromě paláce 
Puslovských nachází rodný dům polského 

sem k obraně před Řádem německých rytířů. 
Pokračování do Minsku, ubytování.
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 z červených cihel. Pokra-
čování do Vitebsku, jednoho z  nejstarších 
slovanských měst, založeného v  10. století 
kněžnou Olgou Kyjevskou. Zde zaujme Gu-
bernátorský palác, katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie, památník vojákům padlým ve 
2. světové válce, letní sídlo malíře Ilji Repina 
nebo rodný dům Marca Chagalla s muzeem. 
Ubytování ve Vitebsku.
4. den: Dopoledne přejezd z  Vitebsku do 
hlavního města Minsk. Prohlídka Starého 
města s katedrálou svatého Ducha, radnice 
zničená za cara Mikuláše I. a znovu vystavěná 
podle původních plánů, Národní pamětní 
kostel Všech Svatých, obelisk Vítězství na 

Mir

národního hrdiny Tadeusze Kościuszka. Uby-
tování v Brestu.
6. den: Dopoledne prohlídka historického 
města Brest s mohutnou pevností, centrem 
odporu Rudé armády za 2. světové války. 
Odjezd do Česka. Příjezd do Brna v pozdních 
nočních hodinách.

POLSKO

Cena zahrnuje | dopravu klimatizo-
vaným autokarem, 5 × ubytování v hotelu, 
5 × snídani, služby odborného průvodce, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí 
(lze sjednat v CK), případné vstupy.

1. den: Časně ráno odjezd do Polska, za-
stávka v  Čenstochové, 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  • Mazury
Malbork • Gdyně • Gdaňsk • Toruň • Hnězdno • Poznaň

Varšava

Gdaňsk

Termín | 7.–12. července | Cena | 8 950 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Hranice | N. Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava

jezera, možnost plavby lodí po jezeře 
Śniardwy, odpoledne pokračování v  cestě 
jezerní 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
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
ubyto vání se snídaní v ho telu u Krakova 
ve dvou lůžkových (dle přání i v třílůžkových 
a jed no lůž kových) po kojích, služby průvodce 
a zákonné pojištění CK.
Fakultativně | vstupné do královských 
sol ných dolů ve Vě ličce 590 Kč, děti do 15 let 
a studenti do 25 let s indexem 460 Kč (v čer-
venci a srpnu 620/480 Kč). 
Upozornění | Vzhledem k vysoké návštěv-
nosti solných dolů Vělička lze vstup garanto-
vat pouze při předplacení v naší CK.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách směr Olomouc, Ostrava, Bohumín, 
kolem  po ledne příjezd do hlavního města 
Malopolského vojvodství a  středověkého 
hlavního města Polska – Krakova. Prohlídka 
his torického centra: hradní návrší Wawel 

s  kated rá lou, možnost prohlídky interi-
éru a  krypty pol ských králů a  významných 
osobností národa, dále Rynek a slavné Suki-
ennice, ve kterých se ve středověku prodá-
valy látky, bazilika Nanebevzetí Nejsvětější 
Panny Marie ze 14. století, Jagel lonská 
univerzita – druhá nejstarší vysoká škola ve 
střední Evropě, Královská cesta. Uby  tování 
v  ho telu v  oblasti Krakova, volný program, 
nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka královských sol-
ný ch dolů ve Vě ličce, které jsou stejně jako 
centru m Kra kova na seznamu kulturního dě-
dictví UNESCO. Pěší sestup a pro hlídka uni-
kátníc h prostor na cházejících se v  hloubce 
100–120 metrů pod zemí – kaple, soln á je-
zera, dechberoucí so chař ská výzdoba ze 
soli, chodby táhnoucí se v  délce více než 
dvou kilometrů. Návrat do Krakova, prohlídka 
starobylého židovského města Kazimierz, 
dnes součást Krakova s mnoha synagogami, 
starým židovským hřbi tovem a  staroby-
lou dominikánskou bazilikou sv.  Trojice ze 
13. století. Odpoledne individuální volno na 
oběd a nákup suvenýrů. Odjezd kolem 17. ho-
diny, ná vrat do Brna kolem 22.00.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným 
autokarem, 2 × ubytování v hotelu, 2 × po-
lopenzi (snídaně, večeře), služby průvodce, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění, 
případné pobytové taxy.

Termín | 2.–4. října | Cena | 3 690 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Zlín | Kroměříž | Přerov

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva 
lázeňského městečka Duszniki, proslaveného 
pobyty Fryderyka Chopina, procházka cen-
trem, možnost návštěvy unikátního Muzea 
papírnictví, kolem poledne přejezd do Klad-
ska, kterému dominuje pevnost, 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, proslaveného podzemními továrnami 
z  druhé  světové války, možnost návštěvy 
komplexu Osówka, který měl sloužit Adolfu 
Hitlerovi, večer ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani návštěva starobylé Svíd-
nice, rodiště třetí manželky Karla IV., Anny 
Svídnické, historické centrum, katedrála 
sv.  Sta nislava, unikátní dřevěný evange-
lický kostel Míru (UNESCO), kolem poledne 
odjezd k zámku Książ – procházka parkem, 
možnost návštěvy jedinečných stájí a hřeb-
čína, prohlídka areálu velkolepého zámku, 
večer návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, dopoledne příjezd do Vra-

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

tislavi, metropole Dolního Slezska, města 
založeného českým knížetem Vratislavem  
a přezdívaného Polské Benátky, prohlídka his-
torických památek – Tumský ostrov s kated-
rálou sv. Jana Křtitele a dalšími církevními 
stavbami, hlavní náměstí Rynek s velkolepou 
budovou radnice a honosnými měšťanskými 
domy, budova starobylé univerzity s  mož-
ností návštěvy bohatě zdobených interiérů 
(Aula Leopoldina, Oratorium Marianum) 
a vyhlídkovou věží, gotické kostely sv. Alž-
běty a  Máří Magdalény, tržnice, divadlo, 
burza a další památky, k večeru odjezd do ČR, 
příjezd v pozdních večerních hodinách.

Termíny | 18.–19. dubna | 16.–17. května | 13.–14. června | 11.–12. července | 8.–9. srpna |  
12.–13. září | 10.–11. října | 28.–29. listopadu | 19.–20. prosince
Cena | 2 290 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Přerov | Frýdek-Místek | Ostrava

Královské město Krakov a solné doly Vělička

Vratislav

Książ
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1. den: V ranních hodinách odjezd do Bavor-
ska, prohlídka zámku Nymphenburg na kraji 
Mni chova, rodiště krále Ludvíka Bavorského, 
přejezd na ubytování.
2. den: Po snídani prohlídka biskupské rezi-
dence v Kempten, panoramatická cesta se-
verní částí Tyrolska kolem jezera Plansee, 

Termíny | 11.–14. června | 10.–13. září | Cena | 4 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 620 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 auto karem,  
3 × ubytování se snídaní ve dvou lůž  kových 
pokojích v hotelu, služby průvodce, zákonné 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, pří-
padné vstupné a pobytové taxy.

NĚMECKO
Berlín • Drážďany • Postupim • Míšeň

2. den: Po snídani ok ružní jízda a pěší okruh 
měs tem, prohlídka nejvýznamnějších pa-
mátek – Alexan derplatz, radnice, televizní 
věž, Braniborská brána, Reichs tag, bulvár 
Unter den Linden, Kurfürstendamm, Pots-
dammer Platz. Možnost navštívit Olympij-
ský stadión, park zámku Charlottenburg ad.
3. den: Po snídani návštěva Postupimi 
(UNESCO) – barokní sídlo pruských císařů, 
park a  zámek San ssouci a  zámeček Ceci-
lienhof, procházka centrem města. Odpole-
dne lze využít k náv  štěvě ně kterého z četných 
muzeí na Mu zejním ostrově (UNESCO) i jinde 
– Ge mäl degalerie, Egypt ské muzeum, Alte 
Na ti o nal galerie, Perga mon mu seum, pří-
padně k ná ku pům.
4. den: Po snídani odjezd do Spreewaldu, 
biosférické rezervace UNESCO, lužní oblasti 
protkané říčními kanály a mokřady, možnost 
nechat se svézt na loďce, případně si půjčit 
lodičku vlastní a projet se po nesčetných ma-

lebných říčních pramenech sami. Pokračování 
do Míšně s krátkou zastávkou u nádherného 
zámku Moritzburg, na kterém se natáčela 
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Odpoledne 
prohlídka Míšně – malebného historického 
městečka, které se stalo světově proslulým 
výrobou porcelánu. Odjezd přes Prahu do 
Brna. Příjezd do 23.00.

1. den: V  ranních hodinách odjezd z  Brna 
směr Praha a  Pirna. Pokračování národním 
parkem Saské Švýcarsko na Bastei – pís-
kovcové skalní útvary s  vyhlídkovým mos-
tem Basteibrücke. Po po ledni příjezd do 
Drážďan, pro cházka s  průvodcem po nej-
vý znam nějších památkách starého města – 
Frauenkirche, Sem perova opera... Poté lze 
individuálně navštívit Zwinge r s  proslulou  
galerií starých mistrů. Večer ubytování v ob-
lasti Berlína.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 3 × ubytování v hotelu se sní daní, služby průvodce,  
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění, případné vstupy a pobytové taxy.
Poznámka | v červnovém termínu v případě dobrého počasí večerní zastávka v Biberwieru  
pod stěnou Zugspitze na pozorování show Hory v plamenech – unikátní noční podívané,  
kdy 8000 jednotlivých ohňů vytváří na štítech hor obří ohnivé obrazce a reliéfy.

Termíny | 14.–17. května | 18.–21. června | 3.–6. září | Cena | 6 290 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

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

Neuschwanstein

Hohenschwangau

Linderhof

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 ze všech staveb Lud víka II. Bavor-
ského ztělesňuje fantastický svět tohoto 
vý středního a  později i  duševně chorého 
ba vorského krále. Na dohled od něj stojí 
novogo tický zámek Hohen schwangau, jejž 
na středověké zřícenině postavil Ludvíkův 
otec Maximilián II. Možnost pro hlídky obou 
hradů, pro zájemce pěší vycházka krásnou 
alpskou krajinou Füssen, prohlídka starého 

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 také sasko u metropoli Dráž ďany. 

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.), 
přejezd na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka bavorské metro-
pole Mnichova – Mariánské náměstí, kostel 
Panny Marie, královský zámek, opera, indi-
viduální volno na oběd, poté odjezd zpět do 
ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × uby-
tování se snídaní v hotelích ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím, služby průvodce, po-
jištění CK. Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, 
případné pobytové taxy. 

20. století. Možnost plavby lodí po druhém 
největším přístavu v  Evropě. Ulice Reeper-
bahn ve čtvrti Sankt Pauli, známá svým 
divokým nočním životem, a  nová budova 
Labské filharmonie (Elbphilharmonie). Od-
jezd zpět do ČR ve večerních hodinách. 
5. den: Časně ráno návrat do ČR.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 3 × ubytování ve dvou lůž ko vých pokojích, 3 × snídani,  
služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné vstupy.
Fakultativně | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 790 Kč

Termíny | 8.–12. července | 2.–6. září | Cena | 6 990 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 stav-
bami, prohlídka Speicherstadtu se stav-
bami architektonické avantgardy po čátku 

Termín | 25.–30. 8. | Cena | 7 990 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | 
Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha

Labské putování | z Děčína až k Severnímu moři 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách. Průjezd labským údolím přes Ústí 
nad Labem do Děčína – prohlídka zámku, 
který často navštěvoval František Ferdinand 
d'Este a pobýval tu i Fryderyk Chopin. Pře-
jezd do Saska do Bad Schandau, cesta uni-
kátní úzkorozchodnou tramvajovou linkou 
malebným údolím řeky Křinice k  Liechten-
štejnskému vodopádu a  zpět. Skalní pev-
nost Königstein, která z  architektonického 
a  historického hlediska patří k  nejcennějším 
v Evropě. Nocleh.
2. den: Po snídani město Wittenberg: Lut-
he rův dům s  muzeem reformace, kostel 
Schlosskirche, kde Martin Luther zveřejnil 
svých 95 tezí, kostel St. Marien, dům Lut-
herova žáka Philippa Melanchthona (vše 
UNESCO). Poté návštěva Desavsko-wörlitz-

ské zahradní říše, jednoho z největších ang-
lických parků v Evropě (UNESCO), procházka 
zámeckým parkem Wörlitz. Navečer zastáv-
ka ve městě Dessau u světově proslulé školy 
Bauhaus (UNESCO), která rozhodujícím způ-
sobem ovlivnila moderní architekturu, umě-
ní a  design 20. století. Ubytování v  oblasti 
Magdeburgu.
3. den: Dopoledne Magdeburg, významný 
labský přístav a hlavní město spolkové země 
Sasko-Anhaltsko – dóm sv. Mořice a  Kate-
řiny (první gotická katedrála na německém 
území), Stará radnice, náměstí Altmarkt 
se sochou Magdeburského rytíře, kostel 
sv. Jana z 10. století, Zelená citadela – jeden 
z posledních a největších projektů Friedens-
reicha Hundertwassera. Odpoledne vyhlíd-
ková plavba po Labi s proplutím unikátního 
mimoúrovňového křížení Labe a Středozem-
ského kanálu.
4. den: Po snídani cesta po proudu Labe po 
Německé romantické cestě se zastávkami 
v  malebných městečcích Tangermünde (cí-
sařská falc vybudovaná Karlem IV., radnice 
ve stylu německé gotiky), Schönhausen (od 
16. století v majetku rodiny von Bismarck, ro-
diště Otta von Bismarck), Havelberg (Dóm 
Panny Marie, bývalé sídlo nejstaršího němec-

kého biskupství východně od Labe), Witten-
berge (největší samostatně stojící hodinová 
věž v Evropě). Příjezd do Friedrichsruh, které 
v roce 1871 obdržel od císaře Viléma I. kanc-
léř Otto von Bismarck; vystavěl zde rezidenci 
a mauzoleum, místo svého posledního odpo-
činku. Ubytování. 
5. den: Po snídani cesta do NP Schleswig-
-Holsteinisches Wattenmeer s  wattovým 
pobřežím v podobě pobřežní písčité mělčiny. 
Z  městečka Friedrichskoog výhled na ústí 
Labe do Severního moře. Po poledni krát-
ká návštěva Hamburku: radnice, půvabné 
nábřeží u říčky Alster, ruina vybombardova-
ného kostela sv. Mikuláše, Speicherstadt 
(UNESCO). Odpoledne cesta do ČR.
6. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.
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Termíny | 5.–10. května | 1.–6. července | 8.–13. září | Cena | 8 990 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 autokarem, 4 × uby tování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), 
pojištění CK pro případ úpadku, služby odborného 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 Tauber, 
nejlépe zachovaného středověkého měs-
tečka v  Německu s  pohádkovou atmosfé-
rou. Dále zastávka ve městě Limburg an der 
Lahn u slavné katedrály sv. Jiří, postavené na 
začátku 13. století s typickými sedmi věžemi. 
Ubytování v oblasti Koblence, 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. Večer příjezd do 
Koblenze, procházka k soutoku Rýna a Mo-
sely s pomníkem císaře Viléma I. Ubytování 
v hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do nádherného 
údolí řeky Mosely, lemovaného hrady a vini-
cemi. Vycházka k pohádkovému hradu Eltz, 
ukrytému uprostřed lesů (pouze exteriér), 
Cochem – malebné městečko s hrázděnými 
domy a hradem na kopci, Bernkastel-Kues – 
hrázděné domy a gotický špitál založený  re-
nesančním filosofem a teologem Mikulášem 
Kusánským. Trevír – prohlídka města na Mo-
sele s unikátní Černou bránou, nejvýznam-
nější římskou památkou na území Německa 
(UNESCO), návrat na ubytování. nocleh.
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, 

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

Pfalzgrafenstein

Trevír

půvabného vinařského městečka (volný čas). 
Pokračování do Mohuče, prohlídka města 
s  monumentální katedrálou sv.  Martina 
a sv. Štěpána, přejezd do hotelu, nocleh.
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. 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
1 × uby tování v hotelu se snídaní, celo denní 
vstupenku do Legolandu, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu.
Fakultativně | skupinové vstupné do zoo 
v Norimberku nad 15 osob: dospělí 14 €, děti 
14–17 let 10,50 €, děti 4–13 let 5,70 € (ceny 
z předchozí sezóny).

Termíny | 1.–3. 5. | 8.–10. 5. | 30. 5. – 1. 6. | 4.–6. 7. | 8.–10. 8. | 29.–31. 8. | 26.–28. 9.
Cena | 3 490 Kč děti i dospělí – vstupenka do Legolandu v ceně!
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

1. den: Ráno odjezd z  Brna, kolem pole-
dne příjezd do Norimberku, společná pro-
cházka malebným historickým centrem, in-
dividuální volno, možnost návštěvy známé 
zoologické zahrady, v níž se nachází první 
delfinárium pod širým nebem v Německu. 
Kromě delfínů se v zoo můžete setkat také 

s  lachtany a  kapustňáky, poté přejezd na 
ubytování v oblasti, nocleh.
2. den: Ráno po snídani odjezd do zábavního 
parku 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. Můžete 
navštívit Miniland – známá světová místa 
v měřítku 1:20, Zemi rytíře, autoškolu 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 
České republiky.
3. den: Návrat v ranních hodinách. 

Německý LEGOLAND®  a norimberská zoo s delfináriem | zájezd pro rodiny s dětmi

Jeden z našich nejoblíbenějších a nejkrásnějších zájezdů, který vám během několika dnů 
představí neuvěřitelně pestrou paletu přírodních i historických památek Německa.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
4 × uby tování v hotelu se snídaní (dvou-
lůžkové pokoje), zákonné pojištění CK, 
služby průvodce.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné 
v stupy, příplatek na jednolůžkový pokoj 
2 690 Kč, loď na Hiddensee cca 16 €, Rügen 
Park cca 10 € (ceny z předchozí sezóny).

Termín | 8.–13. září | Cena | 7 490 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách směr Berlín. Zastávka u impozant-
ního renesančního zámku Boitzenburg, 
jehož park navrhl slavný pruský zahradní ar-
chitekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci 
(UNESCO). Ubytování v oblasti Stralsundu.
2. den: Po snídani přejezd na největší ně-
mecký ostrov Rujána a pokračování do měs-
tečka Putbus. Odtud cesta úzkorozchodnou 
parní železnicí Rasender Roland (nejstarší 
v zemi) do Sellinu a busem dále k prohlídce 
města Sassnitz, baltského letoviska vyhlá-
šeného lázeňskou architekturou – v přístavu 
kotví vyřazená britská ponorka HMS Otus, 
sloužící jako námořní muzeum. Pokračo-

vání do NP Jasmund ke křídovým útesům 
Königsstuhl, odkud se z  výšky 118  metrů 
nabízí nádherný výhled na Baltské moře. Na 
závěr návštěva mysu Arkona, posvátného 
místa slovanského kmene Ránů. Dodnes se 
tu zachovaly zbytky hradiště, stojí tu socha 
boha Svantovíta, dva majáky a  také mu-
zeum vojenských bunkrů z  druhé světové 
války a z období NDR. Návrat na ubytování.
3. den: Dopoledne cesta ke Štětínskému 
zálivu na ostrov Usedom. Prohlídka stej-
nojmenného města: gotická městská brána 
Anklamer Tor, farní kostel Panny Marie 
s hrobem vévody Ratibora I. nebo zámecký 
vrch s  památníkem christianizace. Poté lá-
zeňské město Ahlbeck, nejvýchodnější ze 
tří takzvaných Císařských lázní na ostrově, 
které navštívila celá řada evropských mo-
narchů. Na promenádní třídě Dünenstraße 
najdete klasicistní lázeňské vily a 280 metrů 
dlouhé molo. Možnost zůstat na pláži nebo 
pokračovat do polského Świno ujście, kde se 
nachází nejvyšší maják na Baltu nebo pev-
nost Fort Anioła, postavená jako zmenše-
nina římského Anděl ského hradu, případně 
jantarový „lom“, kde se návštěvníci baví 
hledáním pro region typického nerostu.
4. den: Po snídani transfer do Schaprode 
a  odtud přejezd trajektem na ostrov Hid-
densee s  nejslunečnějším počasím v  Ně-
mecku. Na ostrově nejsou silnice ani auta, 
zato se lze kochat unikátními přírodními 
sceneriemi, sněhobílými písečnými plážemi, 
příkrými skálami, prosvětlenými bukovými 
háji, vřesovišti nebo bývalým cisterciáckým 

klášterem ze 13. století. Poté v Gingstu ná-
vštěva zábavního parku Rügen Park se stov-
kou zmenšenin světově proslulých staveb 
(Socha svobody, Šikmá věž a mnohé další).
5. den: Dopoledne prohlídka města Stral-
sund, jednoho z prvních členů hanzy. His-
torické centrum se díky své architektuře do-
stalo na seznam UNESCO: městské hradby 
s domky jejich strážců, náměstí Alter Markt 
s  gotickou radnicí, bazilika sv.  Mikuláše, 
hrázděné domy u kláštera sv. Jakuba; uni-
kátem je místní Oceanárium. Poté hanzovní 
město Greifs wald – perla Předního Pomo-
řanska. Centru dominuje trh s  radnicí ze 
14. století, domy se stupňovitými gotickými 
štíty nebo 300 let stará nemocnice St. Spi-
ritus. V  podvečer ještě zastávka u  hradu 
Stargard, založeného ve 12. století, sídla po-
mořanských vévodů a místa čarodějnických 
procesů v 18. století. Večer odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Termín | 12.–13. prosince | Cena | 2 690 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

1. den: Odjezd z Brna v  ranních hodinách, 
cesta přes Rozvadov do Bavorska. První 
zastávka ve městě Schwabach, známém 
nejen podle stejnojmenného středověkého 
písma, ale i výrobou plátkového zlata. Tím 
je pokryta také věž místní radnice, před níž 
se koná tradiční adventní trh s takzvaným 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
u bytování se snídaní ve dvoulůžkových 
pokojích s pří slu šen stvím, služby prů vodce, 
zákonné po jiš tění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, vstupné, příplatek za jednolůžkový 
pokoj 560 Kč. 

franským jesličkovým domem. Pokračo-
vání do středobodu německých Vánoc – 
města Rothenburg ob der Tauber, jednoho 
z nejmalebnějších historických měst západní 
Evropy, pyšnícího se jedním z  nejstarších 
a  nejkrásnějších adventních trhů. Možnost 
návštěvy Německého muzea Vánoc. 
2. den: Po snídani cesta do Würzburgu a vý-
jezd k mohutné pevnosti Marienberg, která 
půl tisíciletí sloužila jako rezidence knížecích 
biskupů. Následně prohlídka centra, zaplně-
ného více než stovkou adventních stánků. 
Starý mohanský most s historií sahající až 
do 12. století, klášter Stift Haug – první vý-
znamná barokní stavba ve Frankách, dóm 
sv. Kiliána a  především Würzburská rezi-
dence (UNESCO) od Johanna Lucase von 
Hildebrandt. Odpoledne na zpáteční cestě 

zastávka u  hradu Wenzelsburg v  Lauf an 
der Pegnitz, který nechal vybudovat císař 
Karel  IV., a  to včetně erbovního sálu s více 
než stovkou erbů českých šlechtických rodů. 
Návrat do Brna kolem 22. hodiny.

Bavorské Vánoce | Schwabach • Rothenburg ob der Tauber • Würzburg

Ostrov Rujána | k břehům Baltského moře
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
ubyto vání v hotelu – dvoulůžkové po koje, 
snídaně, služby prů vodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné vstupy.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
32 účastníků.

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách. Zastávka u  zámku Moritzburg, 
místa natáčení pohádky Tři oříšky pro Po-
pelku (možnost prohlídky). Poté odjezd do 
Drážďan, proslulých vánočním trhem Strie-
zelmarkt s typickou vánoční pyramidou. Trh 
je doplněn i  dalšími tematickými trhy, na-
příklad středověkým na zámeckém nádvoří 
Stallhof, nebo idylickým u barokního kostela 
Frauenkirche. Ubytování.
2. den: Po snídani cesta do Lipska, rodiště 
R. Wagnera a působiště J. S. Bacha. Adventní 
trh, pořádaný od roku 1458, je druhý největší 

v  Německu. V  centru historický trh před re-
nesanční radnicí, největší adventní kalendář 
na světě, pohádkový les pro děti nebo finská 
vánoční vesnice, nabízející svařené víno z les-
ních plodů, uzeného lososa nebo sobí maso. 
Poté přejezd do malebného krušnohorského 
města Anna berg-Buchholz. Hornické trhy 
pod kulisou největšího gotického halového 
chrámu Saska jsou vyhlášené adventním ka-
lendářem s  mechanickými figurami skřítků 
Wichtelů a hornickým betlémem v  jediném 
hornickém kostele Saska. Návrat do Brna ko-
lem 23.00.

Termíny | 28.–29. 11. | 19.–20. 12. | Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 560 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový 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 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, u bytování ve dvoulůžkových pokojích s pří slu šen stvím, 
služby prů vodce, po jiš tění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupné 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 32 účastníků.

Norimberk

Bamberk

k prohlídce trhů a pamětihodností, pro zá-
jemce posezení v kavárně. Návštěva proslu-
lých vánočních trhů – možnost ochutnat 
známé norimberské perníky a svařené víno, 
které je nabízeno na každém kroku i  s pa-
mátečním vánočním hrníčkem (kupuje se 
s vínem, v kterémkoliv 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 od 27 ºC, 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: takzvané Městské brýle – klenutý 
most přes říčku Vils, dvojitý pás městských 
hra deb s věžemi a bránami, gotická radnice 
s renesanční nástavbou. Návrat do Česka ve 
večerních hodinách.

Termín | 5.–6. prosince | Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 560 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 autokarem,  
ubyto vání v hotelu – dvoulůžkové pokoje, sní-
daně, služby prů vodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné vstupy.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
32 účastníků.

Kouzlo adventu v Mnichově a Řezně

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách. Po 13. hodině příjezd do Mnichova, 
společná náv štěva tradičních vá noč ních 
trhů v histo ric kém centru a pro hlídka města 
s průvodcem – Mariánské náměstí, kostel 
Panny Marie, věhlasná zvonkohra a  po-
hyblivý orloj, Viktualienmarkt, krá lovský 
zá mek, o pera, budovy ministerstev Svo-
bodného státu Bavorsko, Vítězný oblouk, 
obe lisk. Ubytování v hotelu v oblasti Mni-
chova, nocleh.

2. den: Po snídani mož nost náv štěvy mu-
zeí, například umě lecké galerie Stará Pina-
kotéka, Nová Pinakotéka a další. Od jezd do 
Řezna (Regensburg), 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 Thurn-Taxisů, také zde ná vštěva 
místních proslulých adventních trhů. V od-
poledních hodinách od jezd zpět do Česka, 
příjezd do Brna kolem 23. hodiny.

Termín | 12.–13. prosince | Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 560 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha

Pohádka saských Vánoc | Moritzburg • Lipsko • Drážďany • Annaberg-Buchholz
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Termíny | 2.–7. června | 4.–9. srpna | 10.–15. září | Cena | 9 390 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 Schaff hausen. 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 Ober-
land k jezeru Brienzersee a vyjížďka parním 
vlakem na Brienzer Rothorn (2350  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, rene-
sanční kašny). Zastávka ve starém městečku 
Gruy è res. Přejezd na ubytování.
4. den: Po snídani jízda vysokohorskou 
krajinou do Chamonix, fakultativně vý-
jezd lanovkou pod vrchol Mont Blanc do 
výšky 3842 m (hora Aiguille du Midi), poté 
zastávka k  fotografování u  jednoho z  nej-
zachovalejších středověkých evropských 
hradů Chillon u Že nev ského jezera, zastávka 

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

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

ve 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 | 8.–12. července | 2.–6. září | Cena | 7 890 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 • Ostrov květů Mainau • Bregenz • Vaduz

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
3 × ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
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. 
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 díky 
areálu bývalého benediktinského kláštera 
z  8. století dostal na seznam UNESCO. Pře-
jezd k  ostrovu Mainau, nazývanému Ost-

rov květů. Ten je ve vlastnictví původem 
švédské šlechtické rodiny Bernadotte. Díky 
zdejšímu klimatu rostou v zámeckém parku 
palmy a  další středomořské rostliny. Sou-
částí areálu je mimo zámku také impozantní 
skleník, arboretum, květinová vodní kas-
káda nebo dům motýlů. Poté prohlídka his-
torické 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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kryté divadlo 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 přicházejí uctít sv. Antonína Pado-
vánského. Večer odjezd do ČR.
6. den: Časně ráno návrat do Brna.

Cena zahrnuje | doprava autobusem,  
3 × ubytování se snídaní, všechny vlakové 
jízdenky, lanovky, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné vstupy, pobytové taxy.
Fakultativně | jednolůžkový pokoj 2 250 Kč, 
3 × večeře za celkem 1 390 Kč.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
4 × 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 | 15.–19. července | 12.–16. srpna 
Cena | dospělí 11 790 Kč | děti do 16 let 8 990 Kč (platí pouze v doprovodu min. jednoho rodiče)
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (D1) | Jihlava (D1) | Praha | Plzeň

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 nádher-
ného jezera Lago di Como, krátká zastávka 
u  Villy Olmo na okraji Coma. Odjezd do 
italskojazyčné části země, do oblasti nazý-
vané Švý carská riviéra – prohlídka Lugana 
a  Locarna, 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. Mož-
nost koupání v jezeře. Pro jížďka podél břehů 
jezera do starobylé Arony, fakultativně vý-
stup do sochy San Carlo s vyhlídkou. 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 Cas-
tello Scaligeri, hrobky rodiny Scaligerů, 
kate d rála. Poté odjezd do Vicenzy. Hlavní 
ulice Corso Andrea Palladio prochází stře-
dem starého centra a  je lemována rene-
sančními paláci, Teatro Olim pico, nejstarší 

Termíny | 12.–17. května | 1.–6. července | 8.–13. září | Cena | 8 290 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 nebo Německem do Švýcar-
ska, příjezd do Davosu, nejvýše položeného 
švýcarského města (1 560 m n. m.), ubytování.
2. den: Po snídani prohlídka Davosu, kostel 
sv. Jana s Giacomettiho vitrážemi, zimní sta-
dion a hala, ve které se konají Světová eko-
nomická fóra, Hohe Promenade. Možnost 
vyjížďky lanovkou na Schatzalp (1 861  m), 
dějiště Mannova románu Kouzelný vrch, 
s nádherným výhledem, s možností návštěvy 
alpské zahrádky, nebo dle zájmu individuálně 
pozemní lanovkou Parsennbahn a gondolo-
vou lanovkou na vrchol Weissfluh (2844 m) – 

rum a promenádní cesta podél jezera. Dále 
vlakem do Morteratsche. Možnost vycházky 
až k čelu ustupujícího ledovce, výhled na Piz 
Bernina (4049 m), návštěva alpské mlékárny. 
Cesta vlakem nejvýše položenou železniční 
tratí přes sedlo Bernina (2253 m), přes točitý 
viadukt Brusio až do italského Tirana, pro-
hlídka městečka. Zpět přes sedlo Bernina do 
Pontresiny, poté po proudu Innu Dolním En-
gadinem s malebnými městečky, která mají 
stěny domů vyzdobené sgrafity. Jedno z nej-
malebnějších je Ardez, které si prohlédneme 
a  pokračujeme do Scuol-Taraspu, kde nás 
bude očekávat autobus. Noční přejezd do ČR.
5. den: Návrat do Brna dopoledne.

nejvyšší vrchol nad Davosem, či Rinerhorn, 
Madrisa nebo Jakobshorn. Odpoledne his-
torickým vlakem do Filisuru přes Wiesenský 
viadukt. Návrat do Davosu, nocleh.
3. den: Po snídani vlakem z  Davosu přes 
Filisur, poté po trati Albula (UNESCO) přes 
ikonický Landwasserviadukt do Reiche-
nau-Tamins. Projedeme soutěsku před-
ního Rýna přes Illanz do Disentis/Mustér. 
Prohlídka kláštera. Zpět přes Chur, nejstarší 
město Švýcarska a  hlavní město kantonu 
Graubünden, prohlídka. Úzkokolejnou tratí 
přes pozoruhodný most Langwies do Arosy, 
prohlídka městečka a vlakem zpět do Churu. 
Přestup na vlak a  přes vesničku Klosters 
Dorf, kam jezdí lyžovat členové britské krá-
lovské rodiny, návrat na ubytování.
4. den: Po snídani cesta vlakem, ve stanici 
Filisur najedeme na trať Thusis–Tirano 
(UNESCO) a divukrásnou krajinou přes strže 
a kolem vodopádů točitými tunely linie Al-
bula přijedeme do údolí Innu. Krátká pro-
hlídka proslulého Svatého Mořice – cent-
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Cena zahrnuje |  dopravu autobusem, 
3 × ubytování se snídaní, služby průvodce, 
dvoudenní jízdenka (lanovky + železnice).
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, vstupy, případné pobytové taxy.
Fakultativně | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 2 010 Kč.

Termín | 22.–26. července | Cena | 10 640 Kč | děti 6–12 let 8 790 Kč | děti 13–17 let 9 540 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Svatý Mořic a masiv Bernina

(2 973 m), odkud se naskýtá nejlepší výhled 
na ledovce Pers a Morteratsch a na masiv 
Bernina (4 049 m). Možnost občerstvení, pro 
zájemce nenáročná túra na vyhlídku Sass 
Queder (1,8 km, převýšení 93 m). Pokračo-
vání vlakem na Ospizio Bernina (2 253 m), 
nejvyšší bod linie Bernina, a  podél Bílého 
jezera na Alp Grüm (úžasná vyhlídka do 
údolí Poschiavo a na ledovec Palü). Zpět na 
Ospizio vlakem (volný čas u  Bílého jezera) 
nebo individuálně pěšky (5 km, převýšení 
175 m), možnosti občerstvení v obou stani-
cích. Návrat vlakem do letoviska Pontresina 
s elegantní hotelovou architekturou, krátká 
procházka. Noční přejezd do ČR.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
do Rakouska, prohlídka malebného historic-
kého města Hall in Tiroll a ubytování v ho-
telu v oblasti Tyrolska.
2. den: Po snídani cesta krásnou krajinou 
údolí Vinschgau (Venosta) přes průsmyk 
Reschenpass kolem jezera, v němž pramení 
řeka Adiže; zastávka u  věže zaplaveného 

Cena zahrnuje | dopravu auto karem, 
1 × ubyto vání v hotelu se snídaní, odborného 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, případné vstupy.

Termíny | 16.–17. května | 3.–4. října | 5.–6. prosince (předvánoční)
Cena | 2 790 Kč | Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | 
Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Mozartův Salcburk

nebo výjezd la novkou na vyhlídkovou te-
rasu na vrchu Mönchsberg, kde se nachází 
i  galerie moderního umění. Odjezd auto-
busem k  zámku Hellbrunn s  nádhernou 
zahradou plnou vodotrysků, zvaných Vodní 
hrátky, v blízkosti se nachází také salcbur-
ská zoologická zahrada. Odpoledne odjezd 
k Maria Plain, poutnímu kostelu nad Salc-
burkem, kde byla v roce 1779 poprvé uve-
dena Mozartova Korunovační mše. V  od-
poledních hodinách odjezd do Brna, návrat 
okolo 23.00.

1. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z Brna směr Mikulov (Z nojmo) do Salcburku. 
Příjezd na Paris Lodron Strasse, začátek pro-
hlídky města: zámek Mirabell, známý krás-
nými zahra dami, hřbi tov sv.  Šebestiána, 
kde je pohřben Mo zar tův otec a manželka 
Konstancie. Vyhlídka z  Kapuzinerbergu 
na pravém břehu řeky Salzach, přejdeme 
řeku a  dostaneme se do Starého města: 
ulice Getreidegasse, kde se nachází rodný 
dům Wolfganga Amadea Mozarta, možná 
náv  štěva. Dále Stará radnice, Mozartovo 
ná městí s  pomníkem geniálního sklada-
tele, Rezidenční ná městí s budovami Staré 
a Nové Rezidence – sídla solnohradských 
knížat-arcibiskupů. Salcburský dóm, uni-
verzitní kostel od architekta J. B. Fischera 
z Erlachu. Po ubytování v hotelu možnost 
návratu městskou dopravou do centra, kde 
si lze užít večerní atmosféru.
2. den: Po snídani prohlídka velkolepé pev-
nosti Hohensalzburg tyčící se nad městem 

R AKOUSKO

kostela v  Altgraun. Přejezd do Švýcarska 
a návštěva jedné z nejvýznamnějších pamá-
tek evropského raného středověku: kláštera 
Müstair (UNESCO). Prohlídka klášterního 
kostela s freskami z karolinské doby. Pokra-
čování do Dolního Engadinu do malebného 
městečka Ardez, kde se dokonale zachoval 
soubor lidové architektury (domy zdobené 
sgrafity). Cesta přes Horní Engadin a kolem 
Sv. Mořice a řady jezer do průsmyku Maloja 
a do údolí Bregaglia a na italské straně hra-
nice podvečerní procházka po starobylém 
městě Chiavenna. Ubytování.
3. den: Po snídani návrat do oblasti Sv. Mo-
řice a  vyjížďka kabinovou lanovkou na Piz 
Corvatsch do výšky 3 303 m n. m. Poté pro-
hlídka Sv. Mořice: část Bad (Forum Paracel-
sus s  pramenem sv. Mořice) a  Dorf (hotel 
Badrutt, Segantini muzeum a  stavby Nor-
mana Fostera). Vyjížďka pozemní lanovkou 
na vyhlídkový bod Muottas Muragl (2    454 
m): podvečerní pohled na ikonické pano-
rama mezi Sv. Mořicem a  průsmykem Ma-
loja. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani návrat do Sv. Mořice 
a vlakem po Linii Bernina přejezd nad lesní 
hranici do stanice Diavolezza. Vyjížďka ka-
binovou lanovkou na stejnojmenný vrchol 

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

54



Hall in Tirol

nachází jedny z nej vyšších evropských vodo-
pádů – Krimmel Wasserfälle (380 m). Odjezd 
na ubytování, nocleh.
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, plánovaný příjezd 
kolem 23.00.

Termíny | 4.–7. června | 3.–6. září | Cena | 6 290 Kč
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
3 × uby to vání se sní daní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně 
storna, případné vstupy a pobytové taxy.

1. den: V 5.00 odjezd z Brna směr Pohoře-
lice, 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 deset ti-
síc havířů dobývalo cenný kov, díky čemuž 
tehdy Tyrolsko bylo jedním z nejbohatších 
oblastí Evropy. Poté Hall in Tirol – pro-
cházka po jednom z nejzachovalejších tyrol-
ských středověkých měst, které se proslavilo 
především ražbou mincí, jež ve své době uží-
vala téměř 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 me-
tropole Innsbrucku na řece Inn, prohlídka 
histo rické části města – Maria-Theresia 
Strasse s  impozantním sloupem sv. Anny, 
Zlatá stříška Maxmiliána I. pokrytá 2 657 
po zla cenými měděnými plíšky, Hof  burg, 
Leopoldova kašna, radnice s městskou věží, 
a jiné zajímavosti města. Ubytování v penzi-
onu, nocleh. 
3. den: Po snídani výjezd na Berg isel-
schanze, návštěva vyhlídkové plošiny 
skokanského můstku navrženého slavnou 
britskou archi tekt kou Zahou Hadidovou. 
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 Liech-
tensteinklamm u  Sankt Johann im Pon-
gau. Večer příjezd na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd do městečka 

Tyrolsko a nejkrásnější místa Alp | Hall • Innsbruck • Schladming-Dachstein

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování se snídaní, služby průvodce, zákonné  
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 920 Kč, pojištění.

Termíny | 19.–21. června | 17.–19. července | 14.–16. srpna | 11.–13. září
Cena | 4 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 200 Kč
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Hitlerovo Orlí hnízdo, Vysoké Taury a Salcburk

1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách 
z  Brna do německého národního parku 
Berch tes gaden. Z  Obersalzbergu vyhlíd-
kovou cestou na vrcho l hory Kehlstein, kde 
se tyčí proslulá Hitlerova čajovna na zývaná 
Hitlerovo Orlí hnízdo. Z  této pozoruhodné 
stavb 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, nocleh.
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. Od-
poledne přejezd do obce Krimmel, kde se 

Hitlerovo Orlí hnízdo

Schladming pod horským masivem Dach-
stein, které nabízí nespočet aktivit. Prů-
vodce poradí při výběru zajímavostí. Zá-
jemci mohou podniknout výlet lanovkou 
Dachstein Gletscherbahn do království 
věčného sněhu a  ledu. Další možností je 
turistika soutěskou Silberkarklamm a  pří-
padně koupání ve vodním světě v Ramsau 
am Dachstein. Také lze vyjet jinou lanovkou 
na Planai, odkud je nádherný výhled na 
Dachstein. Turisté mohou absolvovat výšlap 
po Alpinsteig Wilde Wasser k  vodopádu 
Riesachwasserfall. V odpoledních hodinách 
odjezd ze Schladmingu. Příjezd do Brna ko-
lem 23. hodiny.
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Cena zahrnuje | dopravu autoka-
rem, 1 × ubytování v hotelu se snídaní 
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 
služby průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, 
případné pobytové taxy.

Termín | 12.–13. prosince | Cena | 2 690 Kč 
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Štýrské Vánoce

Schwarzeneggera v  jeho rodném domě. 
Odpoledne cesta do Eisenstadtu, hlavního 
města spolkové země Burgenland, který 
nabízí jedinečnou adventní atmosféru 
s  kulisou elegantního esterházyovského 
zámku, na kterém dlouhá léta působil jako 
dvorní kapelník hudební skladatel Franz Jo-
seph Haydn. Prohlídka historického centra 
s městským a zámeckým vánočním trhem. 
Návrat do Brna kolem 22. hodiny.

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách přes Vídeň do Štýrska. Zastávka 
na okraji Štýrského Hradce (Graz) u zámku 
Eggenberg (UNESCO), jedné z nejvýznam-
nějších raně barokních staveb Rakouska, 
koncipované jako architektonická alegorie 
universa. Poté přejezd do centra Štýrského 
Hradce (UNESCO) a prohlídka jeho zajíma-
vostí; např. katedrála sv. Jiljí, mauzoleum 
císaře Ferdinanda II., vrch Schlossberg s le-
gendární hodinovou věží a pevností zapsa-
nou v Guinessově knize rekordů jako nejhůře 
dobyvatelnou na světě, nebo radnice, slou-
žící jako obří adventní kalendář a jádro jed-
noho ze čtrnácti městských vánočních trhů. 
Jejich hlavní atrakcí jsou takzvané ledové 
jesličky, každoročně vyráběné z  několika 
desítek tun křišťálově čistého ledu.
2. den: Dopolední exkurze ve spolkovém 
hřebčíně Piber, kde probíhá chov světově 
proslulých koní – lipicánů, poté přejezd do 
městysu Thal a  návštěva muzea Arnolda 

Termíny | 12.–14. června | 31. července – 2. srpna | 28.–30. srpna | Cena | 4 190 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

Krásy Solné komory | s turistikou a s pěším v ýstupem na Hitlerovo Orlí hnízdo 
Grundlsee • Salcburk • Berchtesgaden • Ledová jeskyně • Hallstatt

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách směr St. Pölten, Linec. Příjezd do 
Spital am Pyhrn, turistika divokou Soutěs-
kou doktora Vogelgesanga – stezka s dře-
věnými žebříky a můstky kolem skal a prýš-
tících vodopádů, nejdelší soutěska Horního 
Rakouska s  variantou pro zdatnější i  méně 
zdatné turisty. Přejezd k  jezeru Grundlsee. 
Zájemci mohou absolvovat naučnou stezku 
podél potoka Toplitzbach k jezeru Toplitz-

barokním Salcburku a osobní volno. Návrat 
na nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Werfen. Ná-
vštěva Eisriesenwelt – největší ledové 
jeskyně na světě. Nachází se v  nitru hory 
Hoch kogel (2 281 m) a vchod do jeskyně leží 
v nadmořské výšce 1 641 m. Lze se k němu 
dostat lanovkou za poplatek nebo pěšky po 
turistické stezce. Po prohlídce pokračování 
krásnou horskou krajinou do jednoho z nej-
malebnějších městeček v  Rakousku – Hall-
stattu na břehu stejnojmenného jezera. 
Zájemci se mohou projet i  lodí po jezeře. 
Odpoledne odjezd zpět do Česka. Návrat do 
Brna kolem 22:30.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
2 × ubytování se snídaní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.
Fakultativně | 2 × večeře za celkem 920 Kč.

see – jednu z nejkrásnějších okružních cest 
v oblasti Solné komory (Salzkammergut). 
Krásné výhledy na pohoří Trisselwand, Lo-
ser a ledovce Dachsteinského masivu dělají 
z cesty kolem jezera nezapomenutelný záži-
tek. Díky lavičkám na břehu jezera je cesta 
vhodná i pro rodiny s dětmi a seniory. Upro-
střed léta je Toplitzsee dostatečně teplé, aby-
chom se mohli při koupání trochu ochladit, 
k dispozici je řada malých pláží podél cesty. 
Průjezd Solnou komorou kolem jezera Wol-
fgangsee na ubytování k Salcburku, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Berchtesgaden. Pro zájemce návštěva 
unikátních solných dolů – jízda vláčkem, 
hornická skluzavka, jízda po podzemním sol-
ném jezeře. Ostatní mohou volný čas strávit 
v malebném městečku Berchtesgaden. Poté 
přejezd do Obersalzbergu, zájemci mohou 
absolvovat zhruba dvouhodinový výšlap 
na horu Kehlstein až k  Hitlerovu Orlímu 
hnízdu (zdarma), poté pěšky zpět k autobusu 
a projížďka po Rossfeldské panoramatické 
cestě, méně zdatní mohou vyjet nahoru 
ekobusem za poplatek a zbytek času strávit 
prohlídkou muzea Dokumentation Ober-
salzberg, venkovského sídla nejvyšší nacis-
tické smetánky včetně Hitlera s podzemními 
bunkry. Navečer procházka po Mozartově 
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 5 × ubytování se snídaní v penzionu *** ve dvoulůžkových 
pokojích v oblasti Kaprunu, služby průvodce, povinné pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné pobytové taxy.

Termín | 7.–12. července | Cena | 11 950 Kč 
Nástupní místa Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín |  
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

nou společností Porsche Design. Z vrcholu 
Schmittenhöhe je výhled na 30 třítisícovek. 
Nachází se zde také dřevěná kaple, posta-
vená v roce 1905 na památku císařovny Sissi, 
která toto místo navštívila v roce 1885. Pro 
ty, kteří nemají rádi turistiku, možnost ná-
vštěvy termálních lázní Zell am See, turisté 
mohou navštívit lázně v podvečer. Možnost 
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani plavba lodí po jezeře 
Zeller See. Poté návštěva nového, interak-
tivního muzea Národní park Vysoké Taury 
v  Mittersillu. Odpoledne odjezd ke Krim-
melským vodopádům, které jsou se svojí 
výškou 380 metrů ve třech úrovních nej-
vyššími vodopády Evropy. Návštevníky vo-
dopádů čeká na rozsáhlé ploše inovativní 
zážitkové centrum Wasserwelten na téma 
voda, včetně aquascenária, hravou formou 
ztvárněných vodních děl ve venkovní části, 
výstavy, baru a  vodního kina. Vrcholem je 
panoramatická terasa s výhledem na vodo-
pády. Z návštěvnického centra se dostanete 
po zhruba deseti minutách chůze po dobře 
upraveném chodníku k  níže položenému 
vodopádu. Odtud pokračuje dále takzvaná 
Wasserfallweg – cesta, která trvá asi hodinu 
chůze a vede k nejvýše ležícímu vodopádu, 
odkud se návštěvníkům nabízí nádherné vý-
hledy na hučící vodní masy. Návrat na uby-
tování do Kaprunu, nocleh.
5. den: Dopoledne se vydáme autobusem 
po nádherné vysokohorské cestě Hochal-
penstrasse k největšímu ledovci Rakouska 
Pasterze a  nejvyšší hoře Rakouska Gross-
glockner (3 798 metrů). Grossglockner Ho-
chalpenstrasse je vysokohorská panorama-
tická silnice, která vede přes největší pohoří 
Rakouska – Vysoké Taury. Je dlouhá 47,8 km 
a vede z obce Bruck an der Grossglockner-

1. den: Odjezd v  ranních hodinách z  Brna 
přes Rakousko. Příjezd do Dürnsteinu – 
prohlídka města ve známém údolí Wachau 
(UNESCO), po poledni soutěska Liechten-
steinklamm, odjezd na ubytování do Kap-
runu. Individuální večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na kaprunskou 
vodní elektrárnu. Přehrady mezi vápeno-
vými štíty Vysokých Taur vytvářejí jedinečné 
prostředí s četnými stezkami a krásnou sce-
nérií pro pěší turisty. Odpoledne odjezd do 
NP Berchtesgaden: Orlí hnízdo na vrcholu 
hory Kehlstein, dále solné doly v Berchtes-
gaden a prohlídka městečka Berchtesga-
den. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani možnost lehké turis-
tiky po oblasti Schmittenhöhe s  cílem na 
vrcholu Maurerkogel v  nadmořské výšce 
2074 m – trasy lze vybrat podle náročnosti, 
jsou vhodné pro všechny turisty, zdatné 
i  méně zdatné. Cestu začínáme na vrchu 
Schmit tenhöhe, kam se dostaneme svě-
tově známou kabinkovou lanovkou, navrže-

strasse do Heiligenblutu. Prohlídka tohoto 
malebného městečka, s možností vyjet la-
novkou na vrchol nad městem. Návrat na 
ubytování do Kaprunu, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do Salcburku, 
jednoho z nejkrásnějších a nejnavštěvova-
nějších měst Rakouska – prohlídka histo-
rického centra. Odpoledne krátká zastávka 
u jezera Wolfgangsee s návštěvou městečka 
Sankt Wolfgang. Podle legendy město vy-
rostlo okolo kaple, kterou nechal postavit 
německý biskup Wolfgang, učitel císaře Jin-
dřicha II. Biskup se dočkal kanonizace a jeho 
kaple se stala vyhledávaným poutním mís-
tem. V 15. století ji nahradil kostel, který je 
dnes skvostem města. Pyšní se gotickým 
oltářem od Michaela Pachera, barokním ol-
tářem a nebo úžasně ozdobenou kazatelnou 
od Meinrada Guggenbichlera. Odjezd do ČR. 
Příjezd do Brna do 23. hodiny.

Pohodový týden v rakouských Alpách | turistika, koupání a poznání
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Termíny | 7.–12. července | 11.–16. srpna | Cena | 8 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek- 
-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

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

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách, průjezd Rakouskem kolem Grazu 
a  Klagenfurtu. 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 soutěskou Vint-
gar k vodopádu Šum. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani cesta k  Bohinjskému 
je zeru, které se nachází pod nejvyššími 
horami Julských Alp – odtud je vidět i nej-
vyšší hora Slovinska i celé někdejší Jugoslá-
vie: 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-
jující v první světové válce na sočské frontě. 
Možnost vyjet lanovkou na Vogel, odkud 

1. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z Brna směr Vídeň, Štýrský Hradec, Klagen-
furt, Villach. Kolem poledne příjezd do města 
Bled ležícího na břehu stej nojmenného je-
zera v srdci Julských Alp. Bled je nádherné 
lá zeňské letovisko ideální jak pro letní, tak pro 
zimní dovo lenou. Nad městem se na skalním 
ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad, dříve 

Bled

jsou nádherné panoramatické výhledy 
na Julské Alpy. Dolů je možno sjet opět 
lanovkou nebo podniknout středně ná-
ročnou turistiku do vesnice Ribčev Laz, 
(zhruba 2 hodiny). Odpočinek u jezera. Na-
večer návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Kranjské Gory, 
nejznámějšího slovinského lyžařského stře-
diska, návštěva sousední Planice se svě-
toznámými obřími skokanskými můstky. 
Pokračování tzv. Ruskou cestou (vojenská 
zásobovací cesta pro sočskou frontu s  pa-
desáti prudkými zatáčkami, postavená 
ruskými válečnými 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 nedaleké rokle Pasica, kde 
je ukryta dochovaná partyzánská nemoc-
nice z druhé světové války. Pokračování do 
města Postojna, ubytování 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 
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. Průjezd nejelegantnějším 
slovinským letoviskem – Portoroží. 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.

SLOVINSKO

Triglav Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
5 × ubytování v hotelu ***, 5 × snídani, služby 
česky mluvícího průvodce, zákonné pojištění 
CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných 
výloh, případné vstupy a pobytové taxy.
Fakultativně | vstupné do Postojenské 
jeskyně lze zaplatit pře dem v Kč: dospělí 
690 Kč, studenti 550 Kč, děti od 6 do 15 let 
410 Kč, audioprůvodce v češtině 3,50 €.

Termíny | 22.–24. 5. | 18.–20. 9. | Cena | 4 790 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | 
Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

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

Predjamský hrad

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, od-
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 2 × snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, vstupy, případné pobytové taxy.
Fakultativně | vstupné do Postojenské jeskyně je možné zaplatit pře dem v Kč: dospělí 690 Kč, 
studenti 550 Kč, děti od 6 do 15 let 410 Kč, audioprůvodce v češtině 3,50 €.

kud jsou již nadosah štíty horských velikánů, 
včetně nejvyšší hory Slovinska, mýty opře-
deného Triglavu (2 864 m). Procházka kolem 
je zera k románskému kostelíku, případně ne-
náročná turistika k vodopádu Savica. 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 
perly slo vinského pobřeží – městečka Piran. 
Procházka malebnými uličkami přes náměstí 
s pomníkem houslisty Giu seppa Tartiniho 
–  zdejšího rodáka a  autora slavné sonáty 
Ďáblův trylek – ke kostelu sv. Jiří s benát-

skou zvo nicí 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 architekt Josip Plečnik, mimo 
jiné autor přestavby Pražského hradu a pří-
tel prezidenta T. G. Masaryka. Pro cházka 
barokními ulič kami starého města plnými 
kaváren a ob chodů, nábřeží řeky Lublanice, 
Trojmostí, Dračí most, pestrá městská trž-
nice, ka ted rála, klášter Križanke a  další. 
Odpoledne prohlídka druhého největšího 
slovinského města Mariboru – Maribor-
ský hrad z  15. století, nábřeží řeky Drávy, 
gotická ka tedrála. V odpoledních hodinách 
odjezd zpět do ČR. Příjezd do Brna zhruba 
v 22.30.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelu ** a *** (dvoulůž kové p okoje  
s příslušenstvím), 4 × snídani, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné další vstupy: NP Plitvice 150 HRK, NP Krka 90 HRK, NP Paklenica 50 HRK 
(ceny z předchozí sezó ny), pojištění do zahraničí, možno sjednat v CK.
Fakultativně | 3 × večeře za celkem 960 Kč.

Termíny | 29. dubna – 3. května | 24.–28. září | 28. října – 1. listopadu (podzimní prázdniny)
Cena | 6 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | 
Kroměříž | Zlín | O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. 
Průjezd Rakouskem a Slovinskem, odpoledne 
příjezd do Záhřebu. Prohlídka historického 
centra metropole – katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie, sv. Štěpána a  sv.  Ladislava, 
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-

CHORVATSKO

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 
4 hodiny. Přejezd na dalmátské pobřeží. Uby-
tování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do překrásného 
národního parku Krka. Jde o soustavu pe-
řejí, kaskád a  vodopádů na průzračné řece 
Krce. V programu je zahrnuta prohlídka ná-
rodního parku – buď půlhodinová plavba 
lodí ze Skradinu proti proudu Krky k vodo-
pádům a dále po stezce a po schodech podél 
řeky, nebo cesta autobusem 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 turis-
tika kaňonem Velika Paklenica. Prohlídka 
přímořského lázeňského městečka Trogir 

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

(UNESCO) s unikátní katedrálou sv. Vavřince 
z 13. století. Odpoledne a navečer prohlídka 
historického centra bílého města Split, sta-
rověké metropole Dalmácie (UNESCO) – pa-
lác římského císaře Diokleciána ze 4. století, 
dvorana Peristil, kostel sv. Domnia, nábřežní 
promenáda. Večer návrat na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd zpět do Česka, pří-
jezd do Brna ve večerních hodinách.

Trogir

Split

Lublaň

Záhřeb

Krka
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Rozeklané horské kaňony s průzračnými řekami a vodopády, středověké hrady bosenských 
králů, osmanské mešity a minarety, honosné budovy z dob rakouskouherské monarchie, 
srdeční a pohostinní lidé – to vše vytváří jedinečný kolorit Bosny a Hercegoviny, země 
zatím nedotčené masovým turismem. Kromě podmanivého Sarajeva a ikonického Mostaru 
navštívíme také perlu Jadranu – okouzlující dalmátský Dubrovník.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
6 × ubytování v hotelech se snídaní, služby  
průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí, 
případné vstupy.

Bosnou a Hercegovinou do Dubrovníku
Bihać • Jajce • Sarajevo • Mostar • Dubrovník • NP Sutjeska

BOSNA a HERCEGOVINA

Termín | 14.–20. září | Cena | 8 490 Kč, příplatek na jednolůžkový pokoj 3 200 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho-
dinách směr Mikulov, Vídeň, Štýrský Hradec, 
Záhřeb. V odpoledních hodinách překročení 
chorvatsko-bosenské hranice. Přejezd na 
ubytování v oblasti města Bihać. Nocleh.
2. den: Po snídani první zastávka ve městě 
Bihać – nejzápadnějším větším bosen-
ském městě, ležícím v  údolí smaragdově 
zbarvené řeky Una mezi horami Plješevica 
a  Grmeš. Prohlídka města, o  němž první 
zmínka pochází z roku 1260 – Fethija dža-
mija, původně gotický kostel, přestavěný po 
příchodu osmanských Turků na mešitu, ka-
tolický kostel sv. Antonína Padovánského, 
Kapetanova věž a další. Cesta k vodopádům 
řeky Una v národním parku Una. Pokračo-
vání horskou krajinou do královského města 
Jajce – kdysi sídla bosenských králů. Zacho-
valy se zbytky mohutné pevnosti, hradeb 
a hradebních věží a městské brány, největší 
atrakcí a symbolem města je ovšem více než 
20 metrů vysoký vodopád zakomponovaný 
do panoramatu města, které bylo v  roce 
1998 kandidátem na zápis do seznamu 
UNESCO. Ubytování a nocleh.
3. den: Po snídani pokračování do města 
Travnik – prohlídka města: pevnost Stari 
Grad s krásným výhledem na město a okolí, 
mešita Jeni z roku 1549, rodný dům a mu-

zeum Iva Andriće, jediného jugoslávského 
nositele Nobelovy ceny za literaturu. Cesta 
směrem do Sarajeva, výjezd do pohoří Bje-
lašnica, místa konání sarajevských Zimních 
olympijských her v roce 1984. Fakultativně 
výjezd sedačkovou lanovkou s  možností 
středně náročného výstupu až na samotný 
vrchol Bjelašnice do výšky 2 067 m. Navečer 
ubytování v oblasti Sarajeva. 
4. den: Po snídani cesta malebným údolím 
řeky Neretvy do hlavního města převážně 
Chorvaty obývané Hercegoviny – Mostaru. 
Prohlídka centra města včetně slavného 
Starého mostu, který byl opraven do pů-
vodního stavu. Pokračování na jih k vodopá-
dům Kravica – možnost koupání. Následuje 
město Počitelj, ležící na levém břehu Nere-
tvy. Díky své poloze na úpatí skalního návrší 
a  památkám orientálního charakteru patří 
k nejpěknějším místům v Hercegovině. Pře-
jezd na ubytování v oblasti poutního místa 
Medžugorje, nocleh.
5. den: Po snídani přejezd do Dubrovníku 
(UNESCO). Celodenní pobyt ve městě na-
zývaném Perla Jadranu. Procházky starým 
městem, kolem mohutných hradeb. Mož-
nost vyjet lanovkou s  nezapomenutelným 
výhledem na staré město. Po domluvě s 
průvodcem možnost koupání v nedalekém 
letovisku Kupari s dlouhou oblázkovou pláží. 
Navečer překročení bosenské hranice a pře-
jezd na ubytování v oblasti města Trebinje.
6. den: Po snídani krátká prohlídka města 
Trebinje – nejjižnějšího města Bosny a Her-
cegoviny ležícího na řece Trebišnjica, nazý-
vaného městem slunce, vína a platanů.  Za-
stávka u pravoslavného kláštera Gračanica, 
kopie stejnojmenného starobylého kláštera 
v Kosovu. Další zastávka v pravoslavném 
klášteře Tvrdoš, založeném v 15. století a vy-
stavěném na základech římského kostela ze 
4. století. Pokračování do národního parku 
Sutjeska – místa krutých bojů mezi party-
zány pod velením Josipa Broze Tita a oku-
panty za druhé světové války. Národní park 
nabízí jedny z nejkrásnějších scenérií na Bal-
káně, nachází se v něm i nejvyšší hora Bosny 
a  Hercegoviny – Maglić (2 386 m). Přejezd 
do Sarajeva. Odpoledne a  večer prohlídka 
metropole Sarajeva – nábřeží řeky Miljacky 

s  mnoha mosty a  místem atentátu na ra-
kouského arcivévodu Františka Ferdinanda 
d'Este v  roce 1914, monumentální budova 
radnice vybudována českými a rakouskými 
architekty v pseudomaurském stylu, zničená 
ve válce v 90. letech a nyní kompletně zre-
konstruovaná, pěší zóna Ferhadija, stará 
obchodní čtvrť a  tržnice Baščaršija připo-
mínající Istanbul mnoha starými mešitami 

a památkami z osmanského období, z nichž 
nejstarší a nejznámější je Gazi Husrev-be-
gova mešita z roku 1530. Nocleh v Sarajevu.
7. den: Po snídani prohlídka tzv. Tunelu 
naděje, který byl vykopán během obléhání 
Sarajeva v roce 1993. Tunel patřil k nejstře-
ženějším tajemstvím Sarajeva, vedl přímo 
pod letištní plochou, byl dlouhý 720 metrů 
a putovalo tudy do obleženého města jídlo, 
zbraně i elektřina. Odjezd přes Chorvatsko, 
Maďarsko a Slovensko do Česka, příjezd do 
Brna v nočních hodinách. 

Baščaršija

Mostar

Dubrovník

Kravica

Jajce
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1. den: Ráno odjezd z Brna, v pozdních od-
poledních hodinách příjezd do Bělehradu. 
Ubytování a  večerní prohlídka srbské met-
ropole: Kalemegdan – jedna z  největších 
evropských pevností nad Dunajem, cent-
rum Stari Grad a klášter svatého Sávy.
2. den: Přejezd Srbskem a  Černou Horou 
do Albánie. Po cestě zastávka v  národním 
parku Biogradska gora a  procházka ko-
lem jezera obklopeného pralesem. Přejezd 
podél kaňonu řeky Morača okolo Skadar-
ského jezera, největšího na Balkáně a záro-
veň biosférické rezervace, do města Skadar. 
Večerní prohlídka centra a ubytování.
3. den: Pevnost Rozafa u  Skadaru, poté 
zastávka ve městě Lezhë, kde je pod bý-
valou ilyrskou pevností památník národ-
ního hrdiny boje proti Osmanům – Jiřího 
Kastrioty řečeného Skanderbeg (albánsky 
Skënderbeu). Poté město Krujë se Skander-
begovým hradem, citadela s  dervišskou 

nátskou pevností. Ubytování v oblasti leto-
viska Sarandy.
6. den: Odjezd ze Sarandy panoramatickou 
silnicí po Albánské riviéře. Výhledy na řecký 
ostrov Korfu a další jónské ostrovy. Zastávka 
v Porto Palermo u pevnosti Ali Paši Tepe-
lenského a  staré sovětské ponorkové zá-
kladny. Možnost vykoupání na pobřeží, kde 
je zatím minimální turistický ruch. Zastávka 
a procházka v průsmyku Athanasi, nad my-
sem Karaburun, který tvoří hranici mezi 
Jaderským a  Jónským mořem. Dojezd do 
Valonské zátoky a  ubytování v  okolí leto-
viska Vlora (Vlorë), které se luxusem začíná 
podobat Monaku.
7. den: Odjezd vnitrozemím Albánie do 
Černé Hory a po pobřeží se zastávkami u fo-
togenického městečka Sveti Stefan a  ve 
starobylé Budvě s možností koupání, večer 
příjezd na ubytování.
8.  den: Celý den v  oblasti zálivu Boka Ko-
torská. Prohlídka historického města Kotor 
(UNESCO). Možnost výstupu k  pevnosti 
svatého Ivana k výhledům na záliv. Přesun 
lodí nebo místní dopravou do města Herceg 
Novi, prohlídka historického centra a  kou-
pání na přilehlých plážích, večer odjezd přes 
Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR.
9. den: Dopoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
7 × ubytování se snídaní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, 
případné vstupy a pobytové taxy.

svatyní a také vyhlášený, velmi fotogenický 
orientální bazar. Ubytování v oblasti Tirany, 
večerní prohlídka již moderně vyhlížející 
metropole: Skanderbegovo náměstí, ze 
kterého se rozbíhají široké bulváry, Edhem 
Beyova mešita, hodinová věž, mauzoleum 
Envera Hodži, Národní historické muzeum.
4.  den: Po snídani cesta na pobřeží Jader-
ského moře do významného přístavu Drač 
(Durrës), nejstaršího a  druhého největšího 
albánského města, někdejší metropole, za-
loženého v  7. století př.  n. l. řeckými osad-
níky. Na místě se nachází římský amfiteátr 
z 2. století, úsek byzantských hradeb, palác 
krále Zoga nebo písčité pláže. Možnost 
nákupu likéru Skanderbeg ve značkové 
prodejně. Následuje přejezd do Apollonie, 
kterou v  6. století př.  n. l. založili kolonisté 
z  Korintu a  kde v  římské éře existovala vý-
znamná filozofická škola. Dnes jde o nejvý-
znamnější albánské archeologické naleziště 
se zříceninami veřejných budov a  také re-
konstruovaný románský klášter Shën Mëri. 
Přejezd do města Berat (UNESCO) s muslim-
skou a křesťanskou částí, spojenými mostem 
přes řeku Osum. Na kopci posetém typic-
kými bílými domky s  červenými střechami 
se nachází kdysi významná citadela s něko-
lika kostely a muzeem malíře Onufriho.
5.  den: Dopoledne přesun do malebného 
města Gjiro kastra (Gjirokastër), proslulého 
starobylou kamennou architekturou a břid-
licovými střechami, které mu zajistily místo 
na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Ve městě pod pevností nad řekou 
Drin (Drini) se narodili Enver Hodža (1908-
1985), vůdce komunistické Albánie, a slavný 
spisovatel Ismail Kadare (*1936). Odpole-
dne přesun do historické lokality Butrint 
(UNESCO) s  římskými lázněmi, chrámem 
bohyně Minervy, nymfeem, vilou Diaforit, 
byzantskou bazilikou nebo dochovanou be-

Termín | 5.–13. září | Cena | 9 890 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 
Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | O lomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Velká cesta Balkánem | Skadar • Drač • Tirana • Gjirokastra • Butrint • Kotor
ALBÁNIE/ČERNÁ HOR A
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Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
4 × ubytování v hotelech *** (dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 4 × sní dani, prů-
vodcovské služby, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy.
Fakultativně | 3 večeře za 890 Kč, jednolůž-
kový pokoj za 2 100 Kč.

1. den: Odjezd z Brna časně ráno, průjezd 
Maďarskem, odpoledne příjezd do rumun-
ského Aradu. Prohlídka centra města se 
starou pevností, pravoslavnou katedrálou 
Nejsvětější Trojice a katolickou katedrálou 
sv. Antonína, novou radnicí, Kulturním pa-
lácem atd. Přejezd na ubytování. Nocleh.  

2. den: Po snídani cesta do Sedmihradska 
neboli Transylvánie. Prohlídka města Sibiň, 
které ve středověku založili saští přistěho-
valci jako Hermannstadt – stará radnice, 
Brukenthalův palác, Frankensteinův dům, 
evangelický kostel, v němž byl pohřben va-
lašský kníže Mihnea I., syn Vlada III. Dra-
culy, pravoslavná katedrála. Zastávka ve 
vesnici Biertan u  unikátního opevněného 
kostela (UNESCO). Odpoledne pokračování 
do Šegeš váru (UNESCO), údajného rodného 
města Vlada III. – Draculův rodný dům, 
hodinová věž, středověké opevnění. Ubyto-
vání v oblasti Brašova. 
3. den: Dopoledne prohlídka Brašova, zva-
ného rumunský Salcburk – Bílá věž, syna-
goga, Černý kostel, nejužší ulička v Rumun-
sku. Odpoledne návštěva hradu Bran, který 
inspiroval Brama Stokera při psaní románu 
Dracula. Poté výstup ke zřícenině mohut-
ného středověké pevnosti Râșnov. Nocleh.
4. den: Po snídani cesta do města Bușteni. 
Odtud fakultativně výjezd lanovkou nebo 
terénními vozy do pohoří Bucegi k horské 
chatě Cabana Babel (2 200 m n. m.) s nád-
hernými výhledy. Odpoledne pokračování 
do nedalekého horského letoviska Sinaia, 

Cena zahrnuje | letenku do Atén a zpět, 
kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer do hotelu 
a zpět, 4 × ubytování v hotelu *** v dosahu 
metra, 4 × snídani, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy, MHD, pojištění, 
transfer z Brna na letiště a zpět, odbavené 
zavazadlo do 20 kg: 1 300 Kč.

Termín | 18.–22. září | Cena | 12 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 170 Kč

1. den: Odpoledne pro zájemce transfer au-
tokarem na letiště v Praze/Vídni (bude upřes-
něno). Odlet do Atén, transfer do hotelu.
2. den: Po snídani prohlídka nejslavnější do-
minanty města – Akropole. Na úpatí zastáv-
ka u  Dionýsova divadla z  5. století př. n.  l. 
Akropole vítá návštěvníky bránou Propylají., 
cesta vede dál kolem chrámů, z nichž největ-
ší je Parthenon, dokončený roku 438 př. n. l. 
Poté chrám Erechtheion, zdobený sloupo-
vím karyatid – šesti dívčích postav. Možnost 
návštěvy krásného moderního Mu zea Ak-
ropole. Cesta z pahorku vede do staré čtvrti 
Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaisto-

vým chrámem a Věží větrů. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani pokračování prohlídky 
centra: náměstí Syntagma a  Omonia. Do-
minantou Syntagmy je budova parla mentu, 
před kterým probíhá střídání stráží v typic-
kých stejnokrojích. Za budovou se rozkládají 
Národní zahrady, park založený královnou 
Amálií, poblíž zbytky největší starořecké sva-
tyně, chrámu Dia Olympského. Dále čtvrť 
Monastiraki s  řadou stánků a  obchůdků 
nabízejících med, olivy, pálenku ouzo a  su-
venýry. Na západ se nachází archeologické 
naleziště Kerameikos. Odpoledne strávíme 
v pro slulém Archeologickém muzeu.
4. den: Po snídani buď individuální volno 
v Aténách, nebo celodenní výlet do největší-
ho řeckého přístavu Pireus – z centra nás tam 
moderní metro doveze za necelých 20 minut. 
Na nábřežích lze obdivovat snad všechny 
typy lodí, pro suchozemce jsou fascinující 
zejména velké trajekty, spojující pevninu 
s ostrovy v Egejském moři. Mimo přístav lze 
navštívit Helénské námořní muzeum, Ar-
cheologické muzeum nebo katedrálu Agia 

ŘECKO

Triada. Určitě také nepohrdněte nabídkou 
některé ze zdejších taveren či kaváren k pří-
jemnému posezení u  skleničky ledového 
frappé v jedinečné přístavní atmosféře. Další 
možností je vydat se na nedaleké Saronské 
ostrovy – nejbližší Egina je vzdálena asi ho-
dinu plavby trajektem.
5. den: Po snídani individuální volno, trans-
fer na letiště, odlet z Atén, přílet do Vídně či 
Prahy, pro zájemce možnost transferu auto-
karem do Brna za příplatek.

Atény letecky

Termín | 11.–16. srpna | Cena | 7 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 
Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava 

RUMUNSKO/MOLDAVSKO
Velký okruh Rumunskem | Arad • Sibiň • Šegešvár • Brašov • Sinaia • Bukurešť

které bývalo letním sídlem rumunské králov-
ské rodiny. Návštěva luxusního královského 
zámku Peleș a sousedního zámečku Pelișor 
a slavného 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 ka-
tedrála, Rumunské Atheneum atp. Ve ve-
černích hodinách odjezd do ČR. 
6. den: Návrat do Brna kolem poledne.
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Termín | 14.–23. srpna | Cena | 12 990 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín   
Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 9 × ubytování v hotelech (dvoulůžkové pokoje  
s příslušenstvím), 9 × snídani, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.
Fakultativně | tříchodová večeře na lodi za 400 Kč, jednolůžkový pokoj za 5 850 Kč.
Poznámka | do Republiky Moldavsko není zapotřebí vízum, pouze cestovní pas platný minimálně 
3 měsíce od konce pobytu nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.

Sibiň

Soroca

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, 
průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do ru-
munského Banátu, prohlídka historického Te-
mešváru, místa popravy středověkého „krále 
nevolníků“ Jiřího Dózsi a kolébky revoluce roku 
1989 – náměstí Svobody, barokní náměstí 
Sjednocení s morovým sloupem Nejsvětější 
trojice, římskokatolická katedrála, kolosální 
Dikasteriální palác, srbská pravoslavná ka-
tedrála, možnost návštěvy Muzea revoluce. 
Přejezd do sousedního Sedmihradska, večer 
ubytování v Sibini, hlavním městě sedmihrad-
ských Sasů – možnost večerní procházky ko-

lem staré radnice, Brukenthalova paláce, 
pravoslavné katedrály a  evangelického kos-
tela, v jehož kryptě byl pohřben valašský kníže 
Mihnea I. Zlý, syn Vlada III. Draculy. 
2. den: Průjezd nejvyšším a  nejrozlehlejším 
rumunským pohořím Fagaraš na historickém 
pomezí Sedmihradska a Valašska s pyramido-
vitými vrcholky spojenými úzkými hřebeny 
v nadmořské výšce 1800–2250 metrů. Výjezd 
po horské silnici Transfăgărășan k ledovco-
vému jezeru Bâlea (2 034 m) v horském sedle. 
Odpoledne městečko Fagaraš s pevností bu-
dovanou od roku 1310 – sídlo sedmihradských 
knížat Gábora Bethlena a Jiřího Rákocziho, 
dnes sídlo Fagarašského muzea. Dále tran-
sylvánská vesnice Hărman – typický saský 
opevněný kostel ze 13. století. Přejezd do ru-

munského Moldavska, ubytování a nocleh.
3. den: Ráno návštěva geologické a botanické 
rezervace u obce Berca v župě Buzău – uni-
kátní bahenní sopky. Odpoledne návštěva 
vesničky Snagov – ostrovní klášter s hrobem 
Vlada III. Draculy, nádherné jezero s  mož-
ností koupání. Dále dvouhodinová prohlídka 
hlavního města Bukurešti – Královský palác, 
Patriarchální katedrála, Rumunské Athe-
neum, Palác Parlamentu, Vítězný oblouk. 
Přejezd na pobřeží Černého moře, ubytování 
v hotelu, nocleh.
4. den: Celodenní pobyt u  Černého moře. 
Návrat na ubytování, nocleh.
5. den: Ráno návštěva největšího rumunského 
přístavu Constanța, založeného na počest 
sestry římského císaře Konstantina Velikého 
Konstancie – Ovidiovo náměstí, římská 
mozaika, mešita Mahmudiye s 50 m vysokým 
minaretem, Janovský maják, Kostel Pro-
měnění Páně, malá mešita Hunchiar, bulvár 
Tomis, ruiny starověkého Tomisu, možnost 
návštěvy Archeologického muzea nebo Mu-
zea rumunského námořnictva. Dále Histria 
– ruiny starořeckého sídliště na břehu jezera 
Sinoe nedaleko černomořského pobřeží s po-
zůstatky chrámů. Odpoledne průjezd přírodní 
rezervací Pădurea Babadag, příjezd do 
města Tulcea – plavba lodí biosférickou re-
zervací Delty Dunaje, možnost ochutnávky 
místní kuchyně v podobě tříchodové večeře na 
lodi. Ubytování na hotelu, nocleh.
6. den: Ráno přejezd hraniční řeky Prut do 
Moldavska, zastávka ve Valeni – možnost 
návštěvy velmi chutného Muzea chleba. Prů-
jezd jezerní oblastí do obce Huluboaia, kterou 
v 19. století založili čeští emigranti z jihoukra-
jinského Čechohradu. Přejezd do hlavního 
města Moldavska Kišiněvu, večerní prohlídka 
– náměstí Vítězství, katedrála Zrození 
Páně z 19. století s nádhernou zvonicí, Vítězný 
oblouk, sídlo moldavské vlády, park Štěpána 
Velikého, hlavní třída, Parlament, Prezident-
ský palác, radnice. Ubytování v hotelu, nocleh.
7. den: Ráno návštěva vinařského království 
Cricova – možnost návštěvy rozsáhlého pod-
zemního labyrintu vinných sklepů v bývalých 
štolách, možnost degustace a  nákupu mol-
davských vín. Dopoledne Orheiul Vechi – ná-
vštěva unikátního jeskynního monastýru ze 
13. století. Odpoledne přejezd do starobylého 
města Soroca na moldavsko-ukrajinském po-

mezí s  početnou romskou komunitou (sídlo 
cikánského barona) – středověká pevnost na 
pravém břehu hraniční řeky Dněstr, takzvaný 
Cikánský vrch oplývající honosnými vilami. 
Ubytování na hotelu, nocleh.
8. den: Dopoledne přejezd hranice zpět do 
Rumunska, malované monastýry jižní Bu-
koviny v severní části rumunského Moldavska: 
Dragomirna – klášterní komplex z roku 1609 
s  kostelem Sestoupení Ducha svatého. 
Dále Arbore – chrám Stětí Jana Křtitele 
z roku 1502.  Navečer Suceviţa – klášterní kos-
tel Vzkříšení založený roku 1583. Ubytování 
v hotelu, nocleh.
9. den: Malované kláštery jižní Bukoviny: Vo-
roneț – takzvaná Sixtinská kaple východu, 
proslulá intenzivní modří fresek. Východní 
Karpaty: průjezd podmanivou krajinou údolí 
řeky Bistrița, výjezd do horského průsmyku 
Prislop (1416 m) oddělujícího pohoří Ma-
ramureš a  Rodna. Oblast Maramureš na 
hranici s  Ukrajinou proslula dřevěnou archi-
tekturou: cesta přírodním parkem do vesnice 
Barsana – dřevěný kostel Uvedení Panny 
Marie do chrámu (UNESCO), možnost pro-
hlídky klášterního komplexu s lidovými stav-
bami. Ubytování na hotelu, nocleh.
10. den: Vesnička Săpânţa na rumunsko-
-ukrajinském pomezí – prohlídka Veselého 
hřbitova s  pestrobarevnými vyřezávanými 
náhrobky. V  odpoledních hodinách průjezd 
přes Maďarsko, návrat ve večerních hodinách.

Rumunskem a Moldavskem s pobytem u Černého moře | Temešvár • Sibiň • 
Fagaraš • Bukurešť • Constanta • delta Dunaje • Kišiněv • Soroca • Bukovina  

Fagaraš

Constanța

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

63



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

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.
Fakultativně | plavba lodí po Dunaji 350 Kč (v březnu, dubnu, květnu a říjnu loď pluje do 
Budapešti pouze ze Szentendre: 200 Kč), prohlídka Parlamentu 300 Kč (obojí nutno nahlásit 
a zaplatit při rezervaci zájezdu, ceny z předchozí sezóny).

Cena zahrnuje | dopravu auto karem, 2 × ubytování ve dvou lůžkových po kojích v pen zionu 
v Büku, 2 × 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, poplatek za skříňku v lázních 1 EUR (pouze v červenci a v srpnu).
Fakultativně | Balíček vstupů do Bükfürdő, Sárváru a Hévízu/Kehidy: dospělí 1 050 Kč, děti 
6–14 let 550 Kč, 2 × večeře 540 Kč. Upozorňujeme, že v břez no vém, dubnovém, říjnovém 
a listopa dovém termínu je kou pání v Hévízu nahrazeno koupá ním v Kehidě.

Termíny | 20.–22. 3. | 10.–12. 4. | 1.–3. 5. | 5.–7. 6. | 10.–12. 7. | 14.–16. 8. | 26.–28. 9. | 30. 10. – 1. 11. | 14.–16. 11. 
Cena | 3 190 Kč
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Termíny | 27.–29. 3. | 10.–12. 4. | 1.–3. 5. | 5.–7. 6. | 10.–12. 7. | 14.–16. 8. | 26.–28. 9. | 30. 10. – 1. 11.
Cena | 3 590 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | 
Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách. Cesta směr Bratislava, překročení 
maďarských hranic, před polednem příjezd 
do lázeňského městečka Bük fürdő a zhruba 
pětiho dinové koupání v termálních lázních. 
Poté ubytování v penzionu 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 

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách, 
před polednem příjezd do Budapešti. Vy-
jížďka na citadelu s  krásným výhledem na 
Budín, Pešť a Dunaj. Přejezd do Pešti, volno 
k  nákupům v  historické tržnici Vásárcsar-
nok (možnost koupit maďarské speciality, 
např. 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 
Ödöna Lechnera. Poté výjezd na Budínský 
hradní vrch, prohlídka půvabné staré čtvrti, 

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-
hely – nejstarší a největší město na pobřeží 
Balatonu, založené už v  římském období. 
Nejatraktivnější památkou je krásný barokní 
zámek rodů Festeticsů. Odpoledne koupání 
v lázních v Hévízu (3 hodiny) – 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, fos-
for a další minerální látky. Večer návrat na 
ubytování, mož nost večeře, nocleh. 

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,  ži-
dovskou čtvrtí s  největší synagogou ve 
střední Evropě a kolem Opery. Odpoledne 
lze strávit koupáním v Széchenyiho lázních 
nebo návštěvou Muzea krásných umění. 
Zájemci o plavbu lodí odjedou autobusem 
do Ostřihomi, prohlédnou si tamní baziliku 
a z Ostřihomi poplují lodí zpět do Budapešti 
(3 až 4 hodiny) – plavba nejkrásnějším úse-
kem Dunaje, takzvaným Dunajským ohbím. 
Příjezd do Budapešti ve 20 hodin.
3. den: Ráno přejezd do Gödöllő, prohlídka 
oblíbeného zámku císařovny Sissi, parku 

Hlavní náměstí v Šoproni

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

a  palmového skleníku, návrat do Pešti 
a  volno například k  návštěvě historických 
cukráren či tureckých lázní ze 16.  století. 
Zájemci mohou odpoledne podniknout 
výlet do Budínských vrchů – zubačkou na 
Széchenyiho vrch a  odtud pěšky s  krás-
nými výhledy na město na vrch Jánoshegy 
s rozhlednou císařovny Sissi a odtud zpět do 
města sedačkovou lanovkou. V 17 hodin od-
jezd, návrat do Brna kolem 22.00.

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

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 láz-
němi, které patří k  nej mo dernějším v  Ma-
ďar sku – celodenní koupání. V odpoledních 
hodinách odjezd do Česka, příjezd do Brna 
kolem 22.00.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování se sní daní ve dvoulůžkových pokojích, 
1 × večeři v maďarském stylu s ochutnávkou vína, služby odborného průvodce, pojištění CK.
Fakultativně | vinařská firma v Tokaji s degustací a občer s t vením 390 Kč; termální lázně 
Tapolca 270 Kč, děti do 18 let a senioři 210 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.

1. den: V časných ranních hodinách odjezd 
z Brna směr Bratislava, Budapešť. Dopoledne 
příjezd do maďarské metropole Buda pešti, 
pro hléd ne me si Bu dín  ský hrad, Maty ášův 
chrám, Ry bář skou baštu, Městskou tržnici 
(Vásárcsarnok), ulici Váci, baziliku sv. Ště-
pána, 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 Szép asszonyvölgy (Údolí krás-
ných žen), 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 
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.

Termíny | 15.–17. května | 26.–28. září | 23.–25. října | pro kolektivy termín dle dohody
Cena | 4 590 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | 
Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

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

Maďarská inspirace | Budapešť • Tokaj • Eger • Miškolc

Termíny | 10.–13. 4. | 25.–28. 9. | 14.–17. 11. | Cena | 4 590 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-
Místek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3 × ubyto vání se sní daní v ho  telu ve dvou lůžkových poko-
jích, služby průvodce a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění léčeb ných výloh, případné vstupy a pobytové taxy. 
Orientační ceny | Egerszalók 3400 HUF, senioři nad 60 let, studenti a děti do 14 let 2400 HUF; 
Miškolc–Tapolca 2600 HUF, děti 4–18 let a senioři nad 60 let 1600 HUF; Hajdú szoboszló 2100 HUF.

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
z  Brna směr Budapešť. Po poledni příjezd 
do Egeru – prohlídka centra a středověkého 
hradu, koupání v městských lázních. Navečer 
odjezd na ubytování, 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. Přejezd do Miškolce 
(česky Miškovec) – krátká prohlídka města, 
jehož dominantou je gotický kostel na kopci 
Avas. Odpoledne koupání v unikátních jes-
kynních termálních lázních Miškolc-Tapolca. 
Večer příjezd na ubytování jako předešlý den.
3. den: Po snídani odjezd do největšího 
maďarského národního parku Hortobágy 
(UNESCO) – jedinečná stepní krajina s pasou-
cími se stády bílého rohatého skotu. Možnost 
návštěvy muzea pusty a  nákupu suvenýrů. 
Odpoledne koupání v Hajdúszoboszló – nej-

Nejkrásnější lázně východního Maďarska 
Eger • Aggtelek • Miškolc • Hortobágy • Hajdúszoboszló • Egerszalók

větších termálních lázních Maďarska. Navečer 
krátká prohlídka Debrecína, individuálně 
možnost večeře. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani pobyt v luxusních termál-
ních lázních Egerszalók (tříhodinové kou-
pání). Kolem 14.00 odjezd zpět do ČR, cesta 
pohořím Mátra se zastávkou na nejvyšší hoře 
Maďarska Kékes (1 014 m). Návrat do Brna ko-
lem 22. hodiny. 

v ceně!
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Snídaně a večeře formou švédských stolů a vstup do lázní přímo z hotelu v ceně!

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
2 × uby tování v hotelu ****, 2 × sní dani formou 
bufetu, 2 × večeři formou švédských stolů, 
vstupné do lázní, pobytové taxy, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstup do saunového světa 
(za příplatek), služby průvodce, pojištění 
léčebných výloh (lze sjednat v CK).

Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
2 × uby tování v hotelu ****, 2 × sní dani formou 
bufetu, 2 × večeři formou švédských stolů, 
vstupné do lázní, pobytové taxy, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstup do saunového světa 
(za příplatek), služby průvodce, pojištění 
léčebných výloh (lze sjednat v CK).

Termíny | 22.–24. května | 11.–13. září | 9.–11. října
Cena | 4 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji | 1 790 Kč za dítě do 6 let v pokoji s rodiči
 3 890 Kč za dítě do 18 let v pokoji s rodiči | 6 390 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Luxusní relaxační pobyt v termálních lázních Zalakaroš
Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros ****

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách, 
kolem poledne příjezd do Zalakaroše. Město 
a termální lázně Zalakaroš se nacházejí v zá-
padním Maďarsku, nedaleko jezera Balaton, 
přibližně 350 km z Brna. Zdejší komplex ter-
málních lázní patří svou rozlohou k největším 
v Maďarsku. Alkalická voda používaná v láz-
ních pochází z hloubky 2000 m, její původní 
teplota je 96 °C. Obsahuje chloridy, jód, brom, 
fluor, síru, sodík, draslík, hořčík, železo, man-
gan, kyselinu metaborovou, kyselinu křemi-
čitou a volný oxid uhličitý. Používá se přede-
vším pro léčbu chorob pohybové soustavy. 
Z jiného zdroje pak pochází voda používaná 
v termálním koupališti. Její původní teplota 
je 53 °C, obsahuje chlorid sodný a hydrogen-
uhličitan. Pomáhá k léčbě gynekologických, 
kloubních a kožních chorob. Součástí areálu 

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách, 
kolem poledne příjezd do Šárváru. Město 
a  termální lázně Šárvár se nacházejí v  zá-
padním Maďarsku, přibližně 300 km z  Brna. 
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 pestré nabídky saun. K dispozici bohatý vý-

je také akvapark pro rodiny s dětmi. Po pří-
jezdu koupání v termálních lázních. Po kou-
pání ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2. den: Celodenní pobyt v termálních lázních.
3. den: Během dopoledne uvolnění pokojů, 
pobyt v termálních lázních. V 16.30 odjezd 
zpět do ČR, cestou krátká zastávka (45 mi-
nut) v  nákupním centru, možnost nákupu 
tradičních maďarských produktů. Příjezd do 
Brna kolem 22.00.

běr občerstvení přímo v areálu lázní za přija-
telné ceny. 
2. den: Celodenní pobyt v lázních, které jsou 
otevřeny do 21.30.
3. den: Během dopoledne uvolnění pokojů, 
pobyt v termálních lázních. V 17.00 odjezd 
zpět do ČR, cestou krátká zastávka (45 mi-
nut) v  nákupním centru, možnost nákupu 
tradičních maďarských produktů. Příjezd do 
Brna kolem 22.00.

Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros **** byl otevřen na podzim roku 2018 a patří 
k nejlepším v Zalakaroši. Komplex hotelu je přímo propojen krytou vytápěnou chodbou 
s areálem lázní a poskytuje tak lázeňským hostům veškerý komfort. V ceně pobytu  
jsou snídaně a večeře, podávané formou švédských stolů, kombinující mezinárodní special
ity s tím nejlepším z tradiční maďarské kuchyně.

Snídaně a večeře formou švédských stolů a vstup do lázní přímo z hotelu v ceně!

Termíny | 18.–20. září
Cena | 5 690 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji | 2 490 Kč za dítě do 6 let v pokoji s rodiči
 4 590 Kč za dítě do 18 let v pokoji s rodiči | 7 190 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Luxusní relaxační pobyt v termálních lázních Šárvár
Hotel Park Inn by Radisson Sárvár ****

Hotel Park Inn by Radisson Sárvár **** 
byl otevřen roku 2006 a nedávno prošel 
kompletní rekonstrukcí. Komplex hotelu 
je propojen s areálem lázní a poskytuje 
tak lázeňským hostům veškerý komfort. 
V ceně pobytu jsou snídaně a večeře, 
podávané formou švédských stolů, 
kombinující mezinárodní speciality s tím 
nejlepším z tradiční maďarské kuchyně.
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Hotel Répce Gold **** je moderní lázeňský hotel s přímým vstupem do areálu termálních 
lázní a mimoto disponuje vlastním bazénem a wellness centrem. Snídaně a večeře formou 
švédských stolů, mezinárodní speciality s tím nejlepším z tradiční maďarské kuchyně.
Hotel Répce *** je příjemný a oblíbený lázeňský hotel obklopený parkem, propojený přímo 
s areálem lázní vyhřívaným tunelem. Stravování rovněž formou švédských stolů.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 4 × ubytování s polopenzí, 1 × minerální vodu na osobu 
k večeři, neomezený vstup do termálních lázní a do zážitkové části (v den příjezdu vstup do 
termálních lázní od cca 14.00, v den odjezdu již vstup do lázní není v ceně), neomezený vstup do 
wellness centra hotelu, zapůjčení županu (pouze v hotelu Répce Gold), služby delegáta 1. den.
Cena nezahrnuje | vstup do saunového světa, pobytovou taxu 8 € za osobu na pobyt, záloha 
na čipové hodinky 7 € nebo 2000 HUF nebo 200 Kč, pojištění léčebných výloh, storno zájezdu.
Fakultativně | dokoupení vstupů poslední den pobytu: dospělí 330 Kč, děti do 14 let a studenti 
190 Kč, klienti hotelu Répce si mohou zapůjčit župan za 500 HUF nebo 1,5 € na den.
Bonus | pro klienty hotelu Répce Gold 10% sleva na kosmetické ošetření, kadeřníka a masáže.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, uby-
tování v hotelu v Budapešti ve dvou lůžkových 
(nebo jednolůžkových či třílůžkových) poko-
jích se snídaní, služby odborného průvodce, 
zákonné pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, 
případné vstupy a pobytové taxy.

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
z Brna směr Bratislava a Győr. Před pole dnem 
dorazíme do Budapešti. Návštěva proslulé 
Městské tržnice (Vá sár csarnok): možnost 
nákupu tradičních maďarských specialit 
(salámy, tokajské víno, paprika, škvarky, klo-
básy). Poté pro cházka centrem po nákupní 
ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí ke 
Svatoštěpánské ba zi lice. Odpoledne pro-
hlídka starého Bu dína – Hrad, Ma tyášův 
chrám, Rybářská bašta a další pamětihod-
nosti. Ubytování v hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka Náměstí Hr dinů 
(Hősök tere) s  monumentálním sousoším 
zobrazujícím významné panovníky maďar-
ské historie. Možnost koupání v  termálních 
Széchenyiho lázních nebo voln o k návštěvě 
Muzea krásných umění, hradu Vajdahu-
nyad, případně zoo. Cesta zpět krásným 
údolím Dunaje, na v ští víme malebné ba rokní 
městečko Szentendre. Další za stávka v Ostři-
homi s nej větší bazilikou v zemi, z jejíž kopule 
je výhled na slovenské Štúrovo na druhém 
břehu řeky. Návrat do Brna kolem 22.00.

Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Luxusní relaxační pobyt v termálních lázních Bükfürdő

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách, pří-
jezd do Bükfürdő, od 14.00 ubytování a kou-
pání v termálních lázních včetně zážitkové 
části (kromě světa sauny), večeře v hotelu.
2.–4. den: Snídaně, koupání a relax, večeře.
5. den: Po snídaní možnost koupání ve well-
ness centru hotelu (vstup do lázní lze dokou-
pit v CK). Pokoje k dispozici do 10.00. V 15.00 
odjezd zpět do ČR, příjezd do Brna do 20.00.

Termíny | 20.–22. 3. | 10.–12. 4. | 1.–3. 5. | 5.–7. 6. | 10.–12. 7. | 14.–16. 8. | 26.–28. 9. | 30. 10. – 1. 11. | 14.–16. 11. 
Cena | 2 990 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | 
Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
2 × nocleh ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, 
služby průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vstupy a pojištění. 
Fakultativně | Balíček vstupů do lázní: 3 × Bük-
fürdő dospělí 1050 Kč, děti 6–14 let 490 Kč, 
2 × Bükfürdő + 1 × Sárvár dospělí 1 065 Kč, děti 
6–14 let 495 Kč, 2 × večeře 540 Kč.

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních 
hodinách směr Bratislava, před polednem 
příjezd do lázeňského městečka Bük fürdő 
a  zhruba pětiho dinové koupání v  termál-
ních lázních. Místní voda je bohatá na mine-
rály, fakultativně lze využít saunu, masáže. 
K  dispozici bohatá nabídka občerstvení 
přímo v  areálu lázní za přijatelné ceny. 
Lázně nabízejí ničím nerušený odpočinek 
v  rozsáhlých relaxačních zónách s  lehátky 
zdarma. 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  láz-
ních v Bükfürdő. Pro zájemce možnost celo-
denního koupání v termálních lázních v Sár-
váru. V 17.30 odjezd ze Sárváru, v 18 hodin 
odjezd z  Bükfürdő. Předpokládaný návrat 
do Brna kolem 22. hodiny.

Termíny | 23.–24. května | 19.–20. září | 5.–6. prosince (adventní)
Cena | 2 290 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | 
Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Budapešť • Szentendre • Ostřihom

Třídenní pobyt v termálech Bükfürdő | pro zájemce Šárvár

Termíny
Hotel Répce Gold **** Hotel Répce ***

½ pokoj přistýlka dítě do 12 let ½ pokoj přistýlka dítě do 12 let
23.–27. ledna 7050 Kč 5630 Kč 4630 Kč 6090 Kč 4930 Kč 4130 Kč
12.–16. března 7850 Kč 6250 Kč 5090 Kč 6450 Kč 5190 Kč 4290 Kč
17.–21. září 7990 Kč 6350 Kč 5150 Kč 6890 Kč 5530 Kč 4530 Kč
26.–30. listopadu 7850 Kč 6250 Kč 5090 Kč 6450 Kč 5190 Kč 4290 Kč
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
2 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 2 × 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, vstup 
na festival 3500 HUF (cena z předchozí sezóny), 
komplexní pojištění.

Termín | 23.–25. října | Cena | 3 950 Kč | Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 
Hranice | Přerov | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd z  Brna v časných ranních 
hodinách, cesta směr Bratislava, Budapešť, 
Kecskemét. Prohlídka Kecskemétu, jed-
noho z nejhezčích měst ve Velké uherské 
nížině, známého svou secesní architektu-
rou, výrobou pálinky a pěstováním a zpra-
cováním papriky. Fakultativně exkurze ve 
známé distilérii Zwack Unicum vyrábějící 
proslulé maďarské pálinky a likéry. Přejezd 
do Sege dínu (Szegedu), zvaného „Brána 
Evropy“. Čtvrté největší město Maďarska, 
ležící v zeleni, se pyšní monumentální ka-
tedrálou Panny Marie a překrásnou secesní 
synagogou v  židovské 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 biederma-
yerovském stylu, možnost koupání ve vy-
hlášených termálních lázních. Odpoledne 
Békešská Čaba (Békescsaba), místo konání 
každoročních největších slavností klobás 
na světě – Csabai Kolbászfesztivál s boha-

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

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

tým doprovodným programem a  mnoha 
gastronomickými zážitky. Návrat na ubyto-
vání, nocleh.
3. den: Po snídani v  hotelu individuální 
volno v Szegedu nebo koupání v místních 
termálních lázních, rozdělených na lé-
čebnou a  zážitkovou část. Odpoledne za-
stávka v  pusztě  – národní historický park 
v  Ópusztaszer se skanzenem typické li-
dové architektury a památníkem náčelníka 
Árpáda, který koncem 9.  století přivedl 
maďarské kmeny do Karpatské kotliny. Od-
poledne odjezd přes Budapešť zpět do ČR. 
Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění včetně storna, večeře a vstupy do památkových objektů.

Termín | 7.–9. srpna | Cena | 3 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 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 
magistrále přes Velkou Svišťovku (1981 m) 

k  Zelenému plesu (1548 m). Občerstvení 
v Brnčalově chatě a pokračování až do Tat-
ranské Lomnice. Fakultativně lze strávit den 
v lokalitě Skalnatého Plesa nebo v osadách 
Starý Smokovec a Tatranská Lomnica (např. 
prohlídka muzea TANAP). Pozdě odpoledne 
podvečerní koupání v termálních lázních ve 
Vrbově. Cesta zpět do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani cesta do Slovenského 
ráje do osady Podlesok. Odtud pěší túra 
soutěskou Suchá Belá s  četnými žebříky, 
stupačkami a vodopády. Výstup na náhorní 
plošinu Kláštorisko a odtud návrat zpět na 
Podlesok. Méně zdatní turisté se mohou 
vydat korytem řeky Hornádu (Prielom Hor-
nádu). Odpoledne odjezd zpět do ČR, příjezd 
do Brna cca ve 22 hodin.

Nástupní místa pro všechny zájezdy na Slovensko:
Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

SLOVENSKO

Přírodní krásy Slovenska
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × 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 | 5.–7. června | 18.–20. září
Cena | 3 290 Kč

1. den: Sraz na stanovišti Čebusu v 6 hodin, 
6.15 odjezd autobusem směr Olomouc, dále 
přes Byskydy do Makova a Turzovku do Staré 
Bystrice – prohlídka Slovenského orloje, na 
jehož průčelí se každou hodinu promenuje 
sedm apoštolů, kteří na území dnešního Slo-
venska působili (kromě svatých Cyrila a Me-
toděje také sv. Vojtěch a další). Poté příjezd 

do osady Vychylovka, prohlídka úchvat-
ných expozic Múzea kysuckej dediny v pří-
rodním amfiteátru včetně jízdy technickou 
raritou – lesní parní souvraťovou železnicí, 
možnost oběda v  místní lidové krčmě, po 
obědě jízda přes Slovenské Beskydy a ko-
lem Oravské přehrady, která byla vybudo-
vána v letech 1941–1954, až do Oravic, zde 
koupání v termálních lázních Meander Park 
pod vrcholky Roháčů, přejezd na ubytování, 
možnost večeře, možnost posezení v kolibě.
2. den: Po snídani cesta k Oravskému Pod-
zámku, plavení se na vorech (pltích) po řece 
Oravě až k Oravskému hradu, který se tyčí 
ve výšce 100 metrů nad hladinou řeky. Pro-
hlídka jednoho z  nejvýznamnějších hradů 
v celém někdejším Uhersku, o němž je první 
dochovaná písemná zmínka z  roku 1267. 
Zde také byla roku 1922 natočena řada scén 
legendárního německého filmu Upír Nosfe-
ratu režiséra Friedricha Wilhelma Murnaua. 
Prostor pro individuální oběd, po obědě 
pokračování přes Vyšný Kubín do Ružom-
berku. Krátká prohlídka někdejšího centra 
slovenského národního obrození, poté pře-
jezd na koupání v termálních lázních Beše-

ňová, večer odjezd zpět do penzionu, mož-
nost večeře, nocleh.
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.

Oravský hrad

Malá Fatra

Oravská přehrada

Kysuce – Malá Fatra – Orava

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
2 × ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
vstupné do památkových objektů a jeskyní.

Termíny | 19.–21. června | 11.–13. září | Cena | 3 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna. 
Prohlídka romantického zámku Bojnice, 
pře stavěného podle francouzských vzorů 
na Loiře. Poté „zlaté město“ Kremnica s do-
mi nant ním městským hradem a jedinečnou 
slavnou mincovnou, ve které razili mince 
uherští i  habsburští panovníci. Přejezd na 
uby to vání do oblasti Banské Bystrice.
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. Spišský hrad

Levoča

Kremnica
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
2 × ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu, večeře  
a vstupy do památkových objektů.

Termín | 18.–20. září 
Cena | 3 590 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

1. den: Odjezd z Brna v 6.15, cesta do kraj-
ského města Trnavy. Zde prohlídka historic-
kého středu města, které je centrem římsko-
katolické církve na Slovensku a přezdívá se 
mu také „Slovenský Vatikán“. Pokračování 
v cestě do dalšího krajského města – staro-
bylé Nitry, jednoho z center Velké Moravy. 
Po prohlídce centra města včetně Nitran-
ského hradu bude pro zájemce zorganizo-
ván výjezd lanovkou na horu Zobor s krás-
nou vyhlídkou na město (znovuotevření 
rekonstruované lanovky je plánováno na 
rok 2019). Na hoře Zobor měl podle lidové 
legendy jako poustevník dožít a  být i  po-
hřben 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.

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 na-

skytnou neopakovatelné pohledy na úžinu 
spolu s hradem Strečno i na protější Starhrad, 
mosty i  tunely a  nádhernou přírodu Malé 
Fatry. Odpoledne možnost relaxace v  ter-
málních lázních Tatralandia, kde se nachá-
zejí 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 (1 725 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 la-
novkou na Lomnické sedlo) nebo prohlídkou 
podtatranských osad Tatranská Lomnica 
a Starý Smokovec. Pozdě odpoledne návštěva 
nejvýše položené tatranské osady Štrbské 
Pleso (1 346 m) – procházka kolem stejno-
jmenného jezera a  prohlídka areálu. Cesta 
zpět do hotelu.
3. den: Po snídani výjezd lanovkou z Jasné na 

Termíny | 4.–6. července | 28.–30. srpna
Cena | 3 590 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

Letní toulky Slovenskem

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

vrchol Chopku (2 024 m), úchvatný výhled na 
celé Tatry a Liptov i Horehroní, možnost ob-
čerstvení ve vyhlídkové restauraci Rotunda. 
Odpoledne prohlídka jeskyně Svobody 
v Demänovské dolině. Odjezd zpět do Česka, 
příjezd do Brna přibližně ve 22 hodin.

Starý Smokovec

Štrbské pleso

Vysoké Tatry
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Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2 × noc-
leh v hotelu s polopenzí, služby průvodce.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2 × noc-
leh v hotelu s polopenzí, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Termín | 26.–28. června | Cena | 3 650 Kč

Šumava z české i německé strany

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
2 × noc leh se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně | 2 večeře za 300 Kč.

Termín | 31. 7. – 2. 8. | Cena | 3 500 Kč

1. den: Ráno odjezd do Českého ráje – 
turistika za krásami Prachovských skal, 
procházka roklemi a  labyrintem skalního 
města. K  večeru odjezd do Liberce, výjezd 
na Ještěd, panorama Jizerských hor, krátká 
turistická vycházka. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani výlet do Jizerských hor, 
dopoledne turistika v  oblasti Bedřichova, 
kolem poledne odjezd do lázní Libverda, 

1. den: Ráno odjezd do Kašperských Hor 
s  muzeem a  hradem, odpoledne příjezd 
na Špičák – volno k  procházkám, možnost 
výjezdu sedačkovou lanovkou na Pancíř 
s  výhledy na celou oblast přes Šumavu až 
na Alpy, nebo pěší turistika na Černé jezero 
a  Čertovo jezero, večer ubytování v  Že-
lezné Rudě, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na německou 
stranu Šumavy, výjezd lanovkou na Grosser 
Arber (Velký Javor), pěší turistika s  vyhlíd-
kami na celou Šumavu, kolem poledne sjezd 

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
směr Praha a  Karlovy Vary. Dopoledne ex-
kurze ve sklářské huti společnosti Moser 
v Karlových Varech. Následuje výjezd přes 
nejvýše položené město v  Česku Boží Dar 
(1028  m n. m.) do saského lázeňského stře-
diska Oberwiesenthal. Procházka nejvýše 
položeným městem Německa (914 m n. m.), 
ležícím na jihovýchodním úbočí hory Fich-
telberg (1215 m n. m.), která je nejvyšší ho-

Český ráj a Liberecko

procházka, volno (možnost oběda v restau-
raci Obří sud), odpoledne návštěva zámku 
ve Frýdlantě, k  večeru návrat do Liberce, 
volno k návštěvě Aquacentra Babylon, noc-
leh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd přes Sychrov, pro-
hlídka zámku, kolem poledne odjezd oblastí 
pod Troskami (zastávka) do Sobotky, volno, 
procházka k  návštěvě hradu Kost, volno, 
pozdě odpoledne odjezd, příjezd do Brna 
ve večerních hodinách.

autobusem k jezeru Velký Javor, procházka, 
odpoledne pokračování do městečka Bode-
nmais, které je proslavené sklárnami. Volno, 
možnost vycházky k  vodopádům, k  večeru 
návrat do Železné Rudy, procházka, večeře, 
nocleh. 
3. den: Po snídani ráno odjezd přes Prášily 
a Srní do Antýglu – Královácký dvorec. Pěší 
turistika národním parkem podél řeky Vydra 
k  Čeňkově pile a  k  soutoku s  Křemelnou, 
Smetanův smrk, řeka Otava, pozdě odpo-
ledne přejezd přes Modravu a  Kvildu, za-
stávky u  rázovitých lidových staveb. Příjezd 
do Brna v pozdních večerních hodinách.

rou Saska a  někdejší NDR. Přejezd k  Jáchy-
movu a výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol 
Krušných hor Klínovec (1 244 m n. m.). Uby-
tování v oblasti Jáchymova, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Jáchymova, 
někdejšího svobodného horního města 
a  významného střediska těžby stříbra. 
Prohlídka města s  kostelem sv.  Jáchyma, 
prvními radonovými lázněmi na světě, 
dolem Svornost, z jehož smolince izolovala 
radium Marie Curie-Skłodowská, nebo re-
plikou komunistického pracovního tábora 
při zdejších uranových dolech. Návštěva 
Královské mincovny, kde se razíval slavný 
jáchymovský tolar (Joachimsthaler), od 
kterého je odvozeno jméno amerického do-
laru. Prohlídka hornického muzea ve Štole 
č. 1. Pokračování do Mostu, historického 
hornického města na řece Bílině, k návštěvě 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, který 
byl roku 1975 s  pomocí unikátní technolo-
gie přemístěn o 841 metrů. Přejezd k hradu 
Hněvín s možností návštěvy hradní vyhlíd-
kové věže, nabízející jedinečný pohled na 

Nástupní místa pro všechny zájezdy po České republice:
Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

ČESKO

Termín | 4.–6. září | Cena | 3 590 Kč

Krušnohorská mozaika
Jáchymov • Most • Klínovec • Duchcov • Teplice

povrchové dobývání hnědého uhlí v  okolí 
města, na České středohoří i scenérii Kruš-
ných hor, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani cesta do Duchcova k ná-
vštěvě tamního zámku, bývalého majetku 
slavného rodu Valdštejnů, na němž v  zá-
věru svého života pracoval coby knihovník 
světoznámý italský spisovatel, dobrodruh 
a  svůdník Giacomo Girolamo Casanova. 
Poté procházka centrem lázeňského města 
Teplice, kterému se přezdívalo Malá Paříž. 
Odpoledne jízda parní železnicí Weißeri-
tztalbahn, nejstarší provozovanou úzko-
rozchodnou dráhou v  Německu, z  Freitalu 
u  Drážďan do Kipsdorfu. Návrat do Brna 
kolem 22. hodiny.
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Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
2 × ubytování v hotelu se snídaní, služby 
odborného průvodce.

Termíny | 12.–14. června | 18.–20. září | Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách, 
cesta přes Prahu do Starého Plzence pod 
zříceninou hradu Radyně, založeného Kar-
lem IV. Zde výstup k  románské rotundě 
sv.  Petra z  10. století – nejstaršímu kostelu 
západních Čech. Přejezd do Plzně a prohlídka 
historického centra: masné krámy, kostel 
sv.  Bartoloměje s  nejvyšší kostelní věží 
v  Česku, renesanční radnice od Giovanniho 

de Statia, Císařský dům, v němž pobýval Ru-
dolf II. a návštěva Velké synagogy – největší 
v Česku a druhé největší v Evropě.
2. den: Dopoledne exkurze v  pivovaru Pl-
zeňský Prazdroj. Poté návštěva bývalého 
cisterciáckého kláštera Plasy, vybudovaného 
Janem Blažejem Santinim, pozdější rezi-
dence knížete Metternicha. Odtud přejezd 
do Stříbra,  návštěva Hornického skanzenu 
s Královskou dědičnou štolou Prokop. 
3. den: Po snídani návštěva unikátního 
vodního hradu Švihov, spojeného s  natáče-
ním pohádky Tři oříšky pro Popelku. Odtud 
pokračování do Klatov – brány Šumavy. 
Ve městě se nachází renesanční radnice, 
jezuitská kolej, kde působil Bohuslav Bal-
bín, a  také kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie a sv. Ignáce s katakombami se 
třemi desítkami mumifikovaných těl. Na závěr 

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2 × noc-
leh v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Termíny | 8.–10. května | 4.–6. září | Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách 
do Jindřichova Hradce, pro  hlídka hradu 
a  zámku. Přejezd na zámek Červená Lhota, 
prohlídka romantické stavby na jezeře, od-
poledne v kraji rybníků – zastávka u rybníka 
Svět (hrobka Schwarzenbergů), procházka 
centrem Třeboně, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Českého Krum-
lova – město v  malebném ohybu Vltavy 
s  množstvím památek, druhým největším 

Zámky Jižních Čech – památky UNESCO

hradním komplexem v  Čechách a  krásným 
barokním parkem. Prohlídka renesančního 
letohrádku Viléma z Rožmberka Kratochvíle. 
Dále zámek Hluboká nad Vltavou, rozsáhlý 
park a galerie v jízdárně. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka Českých Bu-
dějovic, centrum s  Černou věží, přejezd 
k hradu Zvíkov, prohlídka hradu. Cestou zpět 
zastávka v  Telči, prohlídka města. Večer ná-
vrat do Brna.

Termíny | 15.–17. května | 14.–16. srpna | Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 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-
kátního románského relikviáře sv. Maura. 

Krásy Západních Čech

Přes Horní Slavkov (nejstarší česká porce-
lánka) a hrad Loket návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do lázní Kynž vart 
(empírový zámek kancléře Met ternicha 
s  je dinečnými sbírkami) a  do Chebu, pro-
hlídka 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, 2 × noc-
leh v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Termíny | 5.–7. června | 11.–13. září | Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách na 
hrad Český Šternberk, prohlídka. Přejezd do 
Sázavského kláštera, prohlídka. Přejezd do 
Hrusic, rodiště Josefa Lady, prohlídka pa-
mátníku, poté Ondřejov, prohlídka největší 
české observatoře. Přejezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd na hrad Křivoklát, 
prohlídka. Pokračování do Nezabudic, krátká 
zastávka v  hospodě U  Rozvědčíka. Přejezd 

Královské hrady středních Čech

na hrad Točník, prohlídka a zastávka u hradu 
Žebrák. Pokračujeme do Koněpruských jes-
kyní – prohlídka. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani zastávka ve Svatém Janu 
pod Skalou, prohlídka kostela a poustevny 
Sv. Ivana. Přejezd k  lomu Velká Amerika, 
procházka po okolí. Poté  hrad Karlštejn, 
prohlídka. Poté Zbraslav, prohlídka chrámu. 
Návrat do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2 × no-
cleh v hotelu se snídaní, služby průvodce.

návštěva Nepomuku pod zámkem Zelená 
Hora, proslaveného nálezem Rukopisu zele-
nohorského a natáčením filmu Černí baroni. 
Ve městě možnost návštěvy kostela sv. Jana 
Nepomuckého, postaveného Kiliánem Ig-
nácem Dientzenhoferem údajně na místě 
rodného domu světce, nebo Svatojánského 
muzea s bohatou sbírkou týkající se světcova 
kultu. Návrat do Brna kolem 22. hodiny.

Plzeňsko | Starý Plzenec • Plzeň • Stříbro • Švihov • Nepomuk
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Ještě před deseti lety pojem čínské vinařství nic neznamenal. Časy se však změnily. Dnes 
má Čína největší rozlohy vinohradů na světě. Číňané investují nemalé prostředky do nových 
technologií, najímají si přední světové enology a sommeliéry, aby se naučili řemeslu. 
Prozatím sice žádné čínské víno nepatří k top značkám, ale to se může při pověstné čínské 
zdatnosti a usilovnosti brzy změnit. Nabízíme vám možnost osobně se podívat na počátek 
cesty k celosvětovému úspěchu čínského vinařství a vinohradnictví. Jsme první v České 
republice, kteří své klienty k něčemu takovému loni pozvali a letos svou nabídku pro mimo
řádný úspěch opakujeme – uvidíte nevídané!

Cena zahrnuje | letenku z Vídně do Pekingu a zpět, transfery dle programu, 7 × nocleh v hotelech 
*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, 7 × hlavní jídlo v restauracích (večeře nebo obědy), 
zpáteční jízdenku na rychlovlak Peking–Jen-tchai, vstupy do navštívených objektů a degustace 
vína dle programu, služby místního i českého průvodce a enologa, zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 450 Kč jedním směrem, cestovní pojištění 
včetně storna zájezdu, čínské vstupní vízum cca 2 980 Kč (platnost pasu musí být minimálně  
6 měsíců ode dne návratu do Evropy), spropitné cca 30 € na osobu. Upozornění | Čínský tour 
operátor si vyhrazuje právo změnit pořadí návštěvy památek a objektů v jednotlivých dnech.

ČÍNA

1. den: Sraz na letišti ve Vídni (pro zájemce 
fakultativní transfer mikrobusem z  Brna na 
letiště), odlet do Pekingu.
2. den: V časných ranních hodinách přílet do 
čínské metropole Pekingu, setkání s místním 
průvodcem, cesta do Olympijského centra 
s pověstným stadionem Ptačí hnízdo,  poté 
prohlídka chrámu Nebes, kde čínští císaři 
prosili božstva o úrodu, odpočinek v rozsáh-
lém městském lidovém parku kolem chrámu, 
odjezd do hotelu na ubytování, návštěva Ča-
jového domu, večeře na uvítanou (typická 
pekinská kachna), nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet 
70 km severně od Pekingu na Velkou čínskou 

zeď. Jde o systém pevností a obranných zdí, 
postavených na obranu proti kočovným ná-
jezdníkům. Původní délka byla 6 360 km. 
K prohlédnutí bude část zdi v průsmyku Ťü-
-jung. Poté oběd s možností prohlédnout si 
měditepeckou dílnu s vázami a mísami zdo-
benými emailem (metoda cloisonné). Od-
poledne návštěva Údolí hrobek v Čchang-
-pching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie 
Ming, prohlídka jedné z hrobek a procházka 
po Svaté cestě, střežící příchod k hrobkám. 
Návrat do Pekingu, cestou zastávka v pekin-
ském chutongu, což je původní historická 
zástavba, zachovaná jako památka i  jako 
kontrast s nynější moderní tváří města, noc-

Termín | 8.–17. září | Cena | 43 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 760 Kč

Peking • Velká čínská zeď • Jen-tchaj • Pcheng-laj

leh v tomtéž hotelu.
4. den: Po snídani v hotelu cesta k prohlídce 
centra Pekingu: náměstí Nebeského klidu 
(Tchien-an-men-Kuang-čchang) – největší 
náměstí na světě s  mauzoleem Mao Ce-
-tunga, Zakázané město  – palác čínských 
vládců, ze kterého vládli od roku 1420 císaři 
z dynastií Ming a Čching takzvané Říši středu, 
odjezd do stejného hotelu, večer možnost 
návštěvy představení kung-fu – bojového 
umění šaolinských mnichů, nocleh.
5. den: Po snídani v  hotelu odjezd na ná-
vštěvu vinařského muzea v  Lung-chuej 
v nejstarším pekinském vinařství Dračí pečeť 
založeném v roce 1910 – prohlídka s degus-
tací dvou až tří vzorků vína, následuje cesta 
na nádraží v Pekingu a odjezd rychlovlakem 
(cestovní rychlost 309 km/h) v 15.35 do histo-
rického centra čínského vinařství – přístavu 
Jen-tchai se 7 miliony obyvatel na pobřeží 
Pochajského a Žlutého moře. Příjezd ve 21.14, 
transfer do hotelu, nocleh v Jen-tchai. 
6. den: Po snídani v hotelu návštěva a pro-
hlídka muzea vinařské kultury společnosti 
Changyu včetně historického podzemního  
vinného sklepa, ochutnávka 4 vzorků vína 
a vlastnoruční naplnění své láhve vína – su-
chý cabernet sauvignon, s vlastní fotografií 
na etiketě. Následuje návštěva a  prohlídka 
supermoderního mezinárodního vinařského 
městečka (vybudováno za pomoci odborníků 
z celého světa a otevřeno 12. srpna 2018) – 
projížďka vozítky areálem s nejmodernějšími 
vinařskými technologiemi, expozice úpravy 
a  šlechtění vinné révy, proces výroby vína, 
automatické chlazení vína – řízené kvašení, 
výzkumná pracoviště, dva vinné sklepy 
a další. Večeře a nocleh v Jen-tchai.
7. den: Po snídani v  hotelu cesta autobu-
sem do města Pcheng-laj, kde navštívíme 
císařský vinařský palác Chateau JunDing 
ve vinařském údolí Nan-wang. Nachází se 

zde jedna ze sedmi největších vinic v  Číně, 
která dodává nejkvalitnější hrozny k výrobě 
čínských vín. Prohlédneme si samotné cha-
teau, seznámíme se se zpracováním vinné 
révy, s výrobní technologií a ochutnáme šest 
vzorků místních vín. Poté navštívíme moderní 
Penglai Pavilion se spoustou zajímavostí 
a  komentovanou prohlídkou areálu: Dračí 
pavilon, palác Tchien-chou, hlavní pavilon, 

vodní město a další. Volný čas na náměstí se 
sousoším legendárních Osmi nesmrtelných. 
Návrat na nocleh v Yantai.
8. den: Po snídani v hotelu cesta na pano-
ramatickou vyhlídku na Jen-tchajské hory, 
poté cesta na pobřeží Žlutého moře, kde byly 
vybudovány první přímořské lázně v Číně – 
zde volný program s možností opalování. Po 
obědě cesta na nádraží a v 15.20 odjezd ex-
presem do Pekingu. Příjezd ve 21.52, odjezd 
do hotelu, nocleh.
9. den: Po snídani návštěva rozsáhlého kom-
plexu císařského Letního paláce, odpoledne 
návštěva výrobny přírodního hedvábí a mož-
nost nákupu dárků, pozdě večer transfer na 
mezinárodní letiště v Pekingu.
10. den: Krátce po půlnoci odlet z Pekingu 
zpět do Evropy, přílet na letiště do Vídně 
tentýž den v ranních hodinách, pro zájemce 
fakultativní transfer busem do Brna.
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1. den: Odjezd z Brna v 5.30, cesta směr Ví-
deň, Benátky až do kraje Emilia Romagna. 
Večerní prohlídka centra Boloně – sídla nej-
starší univerzity v  Evropě, typická architek-
tura z nepálených cihel a šikmé městské věže. 
Ubytování a večeře v hotelu v oblasti Boloně.
2. den: Po snídani cesta podél Jaderského 
moře pod horským masivem Gran Sasso 
směrem na Anconu do kraje Marche. Zde 

návštěva vinařství s  degustací vín, buď Azi-
enda Agraria Guerrieri nebo Umani Ronchi. 
Odpoledne pokračování v cestě kolem moře 
do kraje Abruzzo, k večeru krátká prohlídka 
metropole kraje – města Pescara. Nocleh 
s večeří v kraji Apulie v okolí města Foggia.
3. den: Po snídani cesta přes masiv Apenin na 
západní pobřeží, cestou návštěva dvou vinař-
ství s  apelací DOCG v  Monte Falcione (Azi-

Cena zahrnuje | zpáteční letenku z Vídně 
do Kapského Města, dopravu autobusem 
po JAR, dopravu lanovkami a plavbu lodí, 
7 × ubytování v hotelu *** ve dvoulůžkových 
pokojích se snídaní, 5 × večeři, 1 × oběd, 
degustace vína a brandy dle programu, vstu-
py do rezervací, služby místního průvodce 
a vedoucího zájezdu, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | další stravu včetně vi-
nařských obědů, cestovní pojištění, transfer 
z Brna do Vídně a zpět (lze přiobjednat).

1. den: Setkání na letišti Wien-Schwechat 
v 5.00  hod, v 6.55 odlet linkou KLM do Am-
sterdamu, pokračování v  cestě návazným 
spojem KLM (odlet v  10.15) do Kapského 
Města (přílet ve 22.40), transfer do hotelu 
City Lodge Waterfront, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani kombinovaný okruh bu-
sem a  pěšky po Kapském Městě s  místním 
průvodcem: Kloof Street, Bree Street, Long 
Street, čtvrti Bo-Kaap a  De Waterkant, la-
novkou vyjedeme na slavnou Stolovou horu 
s  nádhernou vyhlídkou na město i  oceán, 
navštívíme brusírnu diamantů Shimansky, 
návrat do hotelu, večeře v  restauraci mimo 
hotel ve středisku Clinton, nocleh.
3. den: Po snídani odcestujeme do vinařské 
oblasti Hermanus známé také pod označe-
ním údolí Hemel-en-Aarde v jižním Kapsku, 
autobusem pojedeme po známé vyhlídkové 
silnici Clarence Drive po pobřeží oceánu, 
v oblasti navštívíme vinařské podniky Hamil-

ton-Russel, Bouchard-Finlayson, Creation 
a La Vierge, kde nás čeká prohlídka techno-
logií, sklepů a  také degustace vína. Zájemci 
mohou ve vinařství na vlastní náklady ochut-
nat typický vinařský oběd, cesta zpět do 
Kapského Města, večeře ve středisku Mouille 
Point, návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Časně ráno odjezd busem z  hotelu 
(snídaně v balíčku), jízda asi dvě a půl hodi-
ny do přírodní rezervace. Poté zhruba tří-
hodinová projížďka rezervací v  otevřených 
land roverech – pozorování žiraf, nosorožců, 
zeber, antilop, buvolů, lvů), oběd formou 
švédských stolů v Inverdoorn Safari Lodge, 
odpoledne návrat busem zpět do hotelu, 
volný program v Kapském Městě, prostor na 
individuální večeři.
5. den: Po snídani v hotelu cesta busem do 
vinařské oblasti Stellenbosch. Kromě vín bu-
deme tento den degustovat i místní brandy 
ve  Van Ryn's  Distillery and Brandy Cellar, 
víno pak okusíme v  podnicích Tokara, Mu-
ratie a  Kanonkop. Zájemci budou mít opět 
možnost fakultativně okusit vinařský oběd 
v  některém z  vinařství. Odpoledne cesta 
busem zpět do Kapského Města s návštěvou 
Signální hory (Signal Hill). Příjezd do hotelu, 
krátký odpočinek, večer pěšky na slavnou 
nábřežní promenádu Victoria & Alfred Wa-
terfront (pojmenovaná je po britské králov-
ně a jejím synovi), zde večeře v Belthazar Re-
staurant & Wine Bar, návrat do hotelu také 
pěšky, nocleh.
6. den: Po snídani cesta busem na Kapský 
poloostrov, kde uvidíme mimo jiné pláže 
v Clintonu, záliv Hout Bay s námořním přísta-
vem pod dominantní horou Sentinel, plavba 
lodí po moři k pozorování velryb (dle počasí), 
jízda přes Chapman's  Peak Drive, návště-
va mysu s  kolonií tučňáků i  tuleňů na pláži 
Boulders, prohlídka historického námořního 
přístavu Simon's  Town (zde možnost fakul-
tativního oběda), přírodní rezervace s  volně 

Termín | 15.–23. března | Cena | 66 615 Kč

Cesta za světovým vinařstvím
JIŽNÍ AFRIK A

žijícími antilopami a pštrosy, časnější večeře 
v Groot Constantia, což je nejstarší vinařství 
v Jižní Africe, servírované menu v restauraci 
Jonkershuis, návrat do hotelu, nocleh.
7. den: Po snídani v hotelu cesta busem do 
vinařské oblasti Franschhoek, kde nás čeká 
rarita – projížďka sklepem tramvají se sklen-
kou vína v ruce. V oblasti navštívíme vinařství 
Rickety Bridge, Grande Provence a  Dieu 
Donne. Možnost oběda na vlastní náklady. 
Cestou zpět do Kapského Města závěrečná 
degustace ve vinařství Boschendal. Večeře 
v  restauraci Marco's  African Place, návrat 
busem do hotelu, nocleh.
8. den: Pozdní snídaně, uvolnění pokojů, 
odjezd busem do centra, volný program k in-
dividuální prohlídce pamětihodností: parla-
ment, Dům otroků, galerie, vládní zahrady, 
Jihoafrické muzeum, katedrála sv. Jiří, ná-
městí Green Market s mnoha stánky se su-
venýry, oceanárium. Individuální večeře, ve 
21.00 odjezd busem na letiště.
9. den: Odlet v  00.30 linkou KLM přes Am-
sterdam do Vídně (přílet v 16.10), pro zájem-
ce fakultativně transfer do Brna.

Termín | 17.–26. května | Cena | 29 820 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 220 Kč

Vinařská Kampánie | Neapol • Marche • Abruzzo • Umbrie
ITÁLIE

enda Agricola di Meo nebo Donnachiara) 
a  v  Sorbo Serpico (Freudi di San Gregorio 
nebo Cantine di Marzo). Příjezd do Neapole, 
metropole Kampánie, krátká odpolední pro-
hlídka historického centra města: Castel Nu-
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Termín | 24.–27. září | Cena | 9 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 860 Kč

Po degustaci přejezd do hotelu, ubytování 
a volný program k individuální degustaci vín 
v četných místních podnicích.
2. den: Po snídani v  hotelu přesun do říč-
ního přístavu. Nalodění a  plavba lodí proti 
proudu řeky Dunaje do Melku. V  průběhu 
zhrube tříhodinové plavby proběhne de-
gustace asi 5 vzorků vín z vinic podél břehů 
řeky. Po vylodění prohlídka exteriérů impo-
zantního kláštera v  Melku, možnost indi-
viduálního oběda. Po obědě cesta busem 
údolím Wachau s krátkou zastávkou v obci 
Spitz (podle pověsti se právě zde vyplavil 
z Dunaje výhonek neuburgské révy), zájem-
ci si mohou vyšlápnout na slavnou vinici  
Tausendeimerberg (Vrch tisíce věder). Ná-
sleduje přejezd do vinařské obce Dürnstein, 
návštěva vinařství Domäne Wachau – pro-
hlídka areálu s  řízenou degustací. Přejezd 
do Kremže, nocleh ve stejném hotelu.
3.den: Po snídani přejezd do města Klos-
terneuburg – centra rakouského vinařství. 
Exkurze v  nejstarším rakouském vinařství 
s  exkluzivní vinotékou Weingut Stift Klos-
terneuburg. Prohlídka rozsáhlého areálu 

1. den: Odjezd z Brna v 7.00 přes Mikulov do 
Rakouska. Příjezd do největší rakouské vinař-
ské obce Langenlois, prohlídka vinařského 
návštěvnického centra Loisium  – futuristic-
kého skvostu mezi vinicemi, který kombinuje 
moderní architekturu na povrchu s  prohlíd-
kovou trasou v 900 let starých sklepeních. Na 
konci okruhu drobná degustace vína. Poté 
pěšky do centra obce, prostor pro individu-
ální oběd nebo degustaci ve vinotéce Ursin 
Haus na náměstí. Kolem 14.00 odjezd do ne-
daleké Kremže (Krems). Návštěva, prohlídka 
areálu a  řízená degustace vína u  místních 
vinařů-družstevníků ve firmě Winzer Krems. 

Langenlois • údolí Wachau • Burgenland 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
3 × ubytování se snídaní ve dvoulůžkových 
pokojích v hotelech ***, vstupné do komple-
xu Loisium, plavbu po Dunaji s degustací, de-
gustace vína dle programu, služby průvodce, 
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | pojištění a další stravu.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 9 × uby-
tování (1 × se snídaní, 8 × s polopenzí) v hote-
lech *** ve dvoulůž kových pokojích s příslu-
šenstvím, uvedené degustace vína, lodní lístek 
Sorrento–Capri a zpět, vstupenku do Pompejí, 
služby průvodce a enologa, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, další 
stravovací služby, vstupy do muzeí a objektů, 
další lodní lístky.

ovo, Palazzo Reale, zahrady Caserta, divadlo 
San Carlo, katedrála a další. Ubytování a ve-
čeře v hotelu v oblasti Neapole.
4. den: Po snídani návštěva dvou typických 
vinařství v okolí Neapole (Cantine degli As-
troni nebo Sorrentino vini nebo Bosco de 
Medici nebo Azienda vinicola Forno nebo 
Cantine Ferrarocantina del Vesuvio), odpo-
ledne příjezd do Pompejí – lávou zavaleného 
antického města pod vrcholem sopky Vesuv, 
individuální prohlídka vykopávek. Návrat do 
hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani přejezd do Sorrenta, celo-
denní výlet na Capri, ostrov římských císařů, 
spisovatelů a celebrit. Města Capri a Anaca-
pri, klášter a  Augustovy zahrady, Parco Au-
gusto s  vyhlídkovými terasami, slavné vily 
San Michele, Casa Malaparte, Villa Jovis a jiné. 
V případě vhodného počasí a viditelnosti vý-
jezd sedačkovou lanovkou na Monte Solaro. 
Cesta nad vinicemi s návštěvou vinařství s de-
gustací (Scala Fenicia nebo Cantina Isola di 
Capri). Možnost výletu lodí kolem pobřeží, 

R AKOUSKO

včetně řízené degustace. Individuální oběd. 
Po obědě přesun do Burgenlandu, příjezd 
do města Rust na západním břehu Nezider-
ského jezera, návštěva místního vinařství 
s degustací. Poté přejezd do hotelu.
4. den: Po snídani v  hotelu přejezd na vý-
chodní břeh Neziderského jezera do obce 
Gols, návštěva vinařství s degustací. Přejezd 
do nedaleké obce Podersdorf. Individuální 
oběd. Po obědě řízená degustace ve vinař-
ství Swoboda, které se specializuje na pro-
dukci ledových a slámových vín. Poté návrat 
busem přes Bratislavu do Brna.

pozdě odpoledne návrat na pevninu do pří-
stavu Sorrento, prohlídka města, návrat na 
ubytování, večeře v hotelu a nocleh.
6. den: Po snídani výjezd na vrchol sopky 
Vesuv, odkud je nezapomenutelná vyhlídka 
na Neapolský záliv, zdatní jedinci s vhodnou 
obuví mohou vystoupit až ke kráteru sopky 
(asi 50 minut chůze), sjezd na pobřeží, ná-
vštěva antického Herculanea (individuální 
prohlídka). Během dne návštěva dvou vinař-
ství nedaleko od pobřeží (Cantine Marsia 
Cuomo nebo Tenuta iovine nebo Le vigne 
di Raito nebo Vinicola de Angelis), ubyto-
vání a večeře v hotelu v oblasti Paesta.
7. den: Po snídani prohlídka města Paestum – 
antická Poseidonia pojmenovaná podle 
boha moře, fórum, lázně, amfiteátr, dórské 
chrámy, římské cesty a  hradby, nekropole), 
dále Palinuro a  okolí. Zde degustace speci-
alit, sýrů i uzenin, dále výlety busem vnitro-
zemím i po pobřeží, malá města ve skalách, 
výlet lodí, v průběhu dne návštěva jednoho 
místního vinařství s degustací (Viticoltori de 
Conciliis nebo San Salvatore nebo Marino), 
návrat na ubytování, večeře a nocleh.
8. den: Po snídani cesta busem na jih Kam-
pánie, prohlídka kartuziánského kláštera 
sv. Vavřince (UNESCO) – největšího kláštera 
v Itálii, dále jeskyně ve vnitrozemí Kampánie 
(UNESCO), malebné městečko Piscitto, mož-
nost plavby lodí kolem pobřežních skal, pro-
hlídka a  degustace vín v  nejjižnějším vinař-

ství Kampánie Fattoria Albamarina, návrat 
do hotelu v Paestu, večeře.
9. den: Po snídani cesta po dálnici do kraje 
Umbria, zde návštěva vinařství s  degustací 
ve slavné oblasti Sagrantino di Montefalco 
DOCG (Arnaldo Caprai nebo Tenuta Rocca 
di Fabbri nebo Cantina Todini nebo Saio 
Assisi), poté návštěva poutního místa Assisi, 
k večeru příjezd do krajské metropole Peru-
gie, večeře, nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani cesta zpět do Brna s pře-
stávkami, příjezd do Brna pozdě večer. c
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Podersdorf am See
Cena | 690 Kč | Termín | sobota 14. listopadu

66. vinobraní ve vinařském městečku Retz
Termín | 27. září | Cena | 450 Kč

R AKOUSKO

09.30 odjezd z Brna směr Znojmo, Retz.
11.00 Retz – prohlídka katakomb s degustací 
vín, větrný mlýn s vyhlídkou nebo posezení 
na náměstí s hudebním programem.
Odpoledne hudební program na náměstí, 
stánky s občerstvením, degustace vín. Rad-
niční věž s vyhlídkou. 
13.00 slavnostní průvod alegorických vozů 
s vinařskými náměty.

10.00 odjezd z Brna ze stanoviště CK Čebus 
směr Bratislava do Burgenlandu. 
13.00 příjezd do Podersdorfu, tradiční prů-
vod vinařů s li do vými zvyky a degustací mla-
dého vína a místních specialit.
15.00–20.00 návštěva sklepů, degustace 
vzorků a nákup vín. 15 vinných sklepů, před-
po kládané vstupné 45 €, z toho 30 € poukaz 

10.00 odjezd z Brna ze stanoviště CK Čebus 
směr Bratislava do Burgenlandu. 
12.45 příjezd do Golsu 
13.00–20.00 návštěva sklepů, degustace 
vzorků a  nákup vín. Více než 80 vinných 
sklepů, vstupné asi 60  €, z  toho 2x poukaz 
15  € na odběr vína (cena bude upřes něna 

9.15 odjezd směr Břeclav a Bratislava do ra-
kouské 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.
14.00–18.00 degustace vzorků vín v rámci 

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 20 sklípcích.
20.00 odjezd do Brna, cca 22.30 příjezd.

11.45 odjezd směr Mikulov, Poysdorf. 
13.00–20.30 tradiční vinařské slavnosti, 
degustace vín oblasti Wein viertel a  jižní 
Moravy. 

Gols
Cena | 690 Kč | Termín | sobota 7. listopadu

Rust | Západní břeh Neziderského jezera
Cena | 690 Kč | Termín | sobota 7. listopadu

Mönchhof 
Cena | 690 Kč | Termín | sobota 24. října

Weinparade v Poysdorfu
Cena | 300 Kč | Termín | sobota 30. května

na odběr vína (cena bude upřes něna Svazem 
ra kous kých vinařů).
20.30 odjezd z Podersdorfu do Brna. 
23.00 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstup do vinných sklepů, 
cestovní pojištění.

Svazem ra kous kých vinařů).
20.30 odjezd z Golsu do Brna.
23.00 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstup do vinných sklepů, 
cestovní pojištění.

akce Ruster Herbst Zeitlos: více než 28 sklepů, 
vstupné cca 20 €, bez poukazu na odběr vína.
19.00 odjezd z Rustu přes Bratislavu.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. Cena nezahrnuje | vstupné do 
sklepů cca 25 €, cestovní pojištění.

Cena zahrnuje | dopravu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné do sklepů cca 
45 €, v ceně je zahrnuta degustace všech vy-
stavovaných vín a poukázka v hodnotě 20 € 
na odběr vína dle vlastního výběru, cestovní 
pojištění.

21.00 odjezd do Brna, návrat cca 22.00. 
Cena zahrnuje | dopravu, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstupné do areálu cca 
12 €, pojištění lé čeb ných výloh.

19.30 ukončení slavnosti ohňostrojem.
20.30 odjezd do Brna, návrat cca 22.00. 
Fakultativně | vstupné na vinobraní dospělí 
6 €, děti do 14 let zdarma, muzeum v pod-
zemí Erlebniskeller – katakomby s vinařskou 
tématikou a degustací 11 €.     
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy a pojištění.
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Tyto zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s Národním divadlem Brno
DO SVĚTA ZA OPEROU A MUZIKÁLEM

Cena zahrnuje | letenku do Petrohradu 
a zpět, 5 × nocleh v hotelu **** se snídaní 
ve dvoulůžkových pokojích, služby českého 
a místního prů vodce, dopravu busem dle 
programu a pojiš tění CK.
Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického 
víza do Ruské federace 490 Kč, komplexní po-
jištění, vstupné a fakultativní výlety, dopravu 
autokarem z Brna na letiště a zpět, vstupenky 
na divadelní představení. Upozorňujeme, 
že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na 
zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je 
potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové 
foto. Foto stačí zaslat elektronicky, případně 
se můžete nechat vyfotit digitálně v CK. Ces-
tovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců 
od data ukončení zájezdu.
Fakultativně | Ermitáž a Petropavlovská pe-
vnost 1 870 Kč (součást okruhu s průvodcem), 
Carskoje Selo (Puškin) včetně Jantarové kom-
naty s průvodcem 1 480 Kč; Petrodvorec au-
tobusem – palác a zahrady 990 Kč, vstupenka 
na představení Labutí jezero v Ermitážním di-
vadle 3 460 Kč. Nabídka Mariinského divadla 
bude zájemcům zaslána v průběhu jara.

1. den: Odjezd pro zájemce autokarem 
z Brna na letiště do Prahy za příplatek, v do-
poledních hodinách odlet do Petrohradu, 
přílet na letiště Pulkovo, transfer do hotelu, 
ubytování, večer pro zájemce krátká pro-
cházka po Něvském prospektu, návrat do 
hotelu metrem, nocleh.
2. den: Po snídani v hotelu autokarový i pěší 
okruh městem s  průvodcem (Smolenský 
chrám, nábřeží řeky Něvy, budova Admi-
rality, Něvský prospekt, Kazaňský chrám, 
chrám sv. Izáka, divadlo, chrám Krista Spa-
sitele na krvi, náměstí Umění a další), poté 
volno k  individuálnímu programu nebo (za 
příplatek) návštěva Ermitáže a Petro pav lov-
ské pevnosti, pozdě od poledne průvodce 
organizuje pro zájemce plavbu lodí s  výkla-
dem po řece Něvě a petrohradských kanálech 
Mojka a  Fontanka, popřípadě i  společnou 
večeři v  luxusnější restauraci s  programem, 
návrat do hotelu.
3. den: Po snídani v  hotelu celý den volno 
k  individuálnímu programu (muzea a  gale-

Termín | 1.–6. července  | Cena | 18 970 Kč | pro abonenty NdB a členy SPNdB 18 470 Kč
Příplatek | jednolůžkový pokoj za 730 Kč/noc

Bílé noci v Petrohradě | Ermitážní divadlo: P. I. Čajkovskij – Labutí jezero (fakultativně) 
+ opera i balet v Mariinském divadle v rámci festivalu Hvězdy bí lých nocí (fakultativně)

rie, nákupní centra, módní butiky) nebo pro 
zájemce fakultativně výlet autokarem do 
města Puškin (dříve Carské Selo), návštěva 
barokního paláce careven Alžběty a  Kate-
řiny Veliké včetně slavné Jantarové kom-
naty (kopie nacisty ukradeného souboru) 
a  parku, odpoledne návrat do Petrohradu – 
pozdě odpoledne cesta do Ermitážního di-
vadla v Zimním paláci na představení baletu 
P. I. Čajkovského Labutí jezero (fakultativní 
program) nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani v hotelu individuální 
program v „Benátkách severu“ nebo pro zá-
jemce opět fakultativní výlet do slavného 
Petrodvorce (Petergof – palác cara Petra I. 
Velikého) na mořském pobřeží s překrásným 
parkem, návrat do hotelu, večer fakultativně 
návštěva představení v Mariinském divadle 
v rámci festivalu Bílé noci. O půlnoci (fakulta-
tivně) možnost okruhu nočním Petrohradem 
včetně zhlédnutí zvedání mostů nad Něvou – 
organizuje na místě průvodce CK.
5. den: Po snídani celý den volno v Petro-
hradu k individuálnímu programu (například 
Ruské muzeum, Vojensko-námořní mu-
zeum, Jusupovský palác, nákupní galerie, 
Letní sad, Michailovský sad atd.).
6. den: Po snídani možnost návštěvy kláš-
tera Alexandra Něvského včetně přilehlých 
hřbitovů, kde jsou pohřbeny nejvýraznější 
osobnosti ruské kultury, umění i vědy, kolem 
poledne odjezd na letiště Pulkovo a odlet do 
Prahy, po příletu fakultativně transfer auto-
karem do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu auto karem, ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji 
s příslušenstvím ve tříhvězdičkovém hotelu, vstupenku na operní představení v Maďarské státní 
opeře, služby průvodce, zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění a pojištění pro případ storna, případné vstupy, další stravo-
vání mimo snídaně v hotelu.
Fakultativně | Széchenyiho lázně 5 700 HUF (ceny z předchozí sezóny).

Termín | 3.–5. dubna | Cena | 3 890 Kč | členové SPNdB a abonenti NdB 3 590 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | 
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

1. den: Odjezd v  ranních hodinách z  Brna, 
přes Bratislavu (možnost přistoupit) a  Győr 
do Budapešti. Autokarový i pěší okruh měs-
tem – Citadela, parlament, chrám svatého 
Štěpána, ulice Váci, atrakce v okolí náměstí 
Hrdinů a  památníku Milénia – Muzeum 

krásných umění, Széchenyiho lázně. Odpo-
ledne volno k  individuální prohlídce města, 
ubytování v hotelu, večer návštěva operního 
představení v Maďarské státní opeře. Návrat 
do hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani v hotelu cesta s krátkou za-

Budapešť | Magyar Állami Operaház: George Bizet – Carmen

stávkou na Hradním vrchu k Miléniu, mož-
nost koupání i  v  termálních lázních včetně 
sauny a  páry, případně návštěva Muzea 
krásných umění (skvělá sbírka klasického zá-
padoevropského malířství), individuální pro-
hlídka centra historickou podzemkou, čas na 
oběd. Odpoledne cesta do Szent endre, rá-
zovitého barokního městečka umělců. Kolem 
17. hodiny odjezd zpět do Bratislavy a Brna, 
příjezd do 22.00.
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Miláno | Teatro alla Scala di Milano: Giuseppe Verdi – Maškarní ples

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Brno 
– Milano-Bergamo včetně příručního 
zavazadla s hmotností do 8 kg, 3 × nocleh 
v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžkovém 
pokoji s příslušenstvím, transfery italským 
autobusem, dvoudenní jízdenku MHD 
v Miláně, služby průvodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupenku 
do divadla (zajistíme v CK dle přání klienta), 
příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 
1 300 Kč, fakultativní výlet k Lago Maggiore 
(železniční jízdenka cca 20 € + loď).

Termín | 10.–13. července | Cena | 13 800 Kč + cena vstupenky do divadla alla Scala (do 300 €)

1. den: Odlet z  Brna pravidelnou linkou na 
letiště Milano–Bergamo, transfer do hotelu, 
po ubytování v hotelu odjezd MHD do centra 
Milána, pěší okruh městem s  průvodcem  – 
hlavní náměstí s  gotickým dómem, pasáž, 
divadlo alla Scala, exteriéry hradu Caste-
llo Sforzesco s  parkem, odpoledne návrat 
do hotelu k  převlečení a odpočinku, odjezd 
MHD nebo taxi do divadla alla Scala na před-
stavení opery Giuseppe Verdiho Un ballo in 
maschera (Maškarní ples) – začátek ve 20.00, 
délka představení cca 3 hodiny.

2. den: Po snídani v hotelu opět cesta MHD 
do centra města – dokončení okruhu měs-
tem s  průvodcem, individuální oběd, poté 
volný prostor k prohlídce města a volno k ná-
kupům, průvodce zorganizuje pro zájemce 
i  společnou návštěvu galerie Pinacoteca di 
Brera, individuální večeře. 
3. den: Po snídani individuální program v Mi-
láně (možnost navštívit i kostel Santa Maria 
delle Grazie s freskou Poslední večeře Páně 
Leonarda da Vinci) nebo fakultativní výlet 
vlakem k  jezeru Lago Maggiore do maleb-
ného městečka Stressa a  po jeho prohlídce 
plavba lodí k  nedalekým Borromejským 
ostrovům, na ostrově Isola Bella lze navští-
vit biskupský palác s  nádherným interiérem 
a zahradou, návrat do Milána pozdě večer.
4. den: Po snídani odjezd autobusem do Ber-
gama, prohlídka dolního i  horního města, 
v poledne odjezd na letiště, odlet do Brna.

Termín | 18.–19. července
Cena | od 2 990 Kč podle druhu vstupenky | 
členové SPNdB a abonenti NdB od 2 840 Kč

Český Krumlov | divadlo s otáčivým hledištěm v zámeckém parku:
Burton Lane / Yip Harburg – Fred Saidy / Jiří Voskovec a Jan Werich – Divotvorný hrnec

1. den: V 10.15 odjezd z Brna do Telče, pro-
hlídka historického centra (UNESCO). Pokra-
čování do Třeboně, krátká prohlídka centra, 
prostor pro pozdní oběd. Příjezd do České-
ho Krumlova (UNESCO), ubytování v hotelu 
v  oblasti, procházka historickým centrem 
s  průvodcem, prostor na večeři. Od 21.00 
představení slavného amerického muziká-
lu Divotvorný hrnec v české verzi Voskov-

ce a  Wericha s  předními českými sólisty ve 
slavném přírodním divadle s otáčivým hle-
dištěm v zámeckém parku.
2. den: Po pozdní snídani v  hotelu cesta 
do Českých Budějovic, prohlídka centra 
jihočeské metropole, dále zastávka v  Jin-
dřichově Hradci, prohlídka centra města 
a přestávka na pozdní oběd, pokračování do 
Brna, příjezd do 20.00.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, ubytování v hotelu *** v jižních Čechách ve 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní, vstupenku na představení, služby průvodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat v CK).

16.45 odjezd z Brna do Valtic k zámku (pa-
mátka UNESCO).
18.15 individuální prohlídka centra morav-
ského vinařství a exteriérů zámku Valtice.
19.00 koncert sólistů České filharmonie 
Praha a  ruských umělců (v  rámci akce Dny 
ruské kultury v ČR) v zámecké jízdárně spo-
jený s  degustací těch nejlepších vín z  pro-
dukce předních moravských vinařství Vinse-
lekt Michlovský a František Mádl (program 
koncertu bude zveřejněn v srpnu). 
21.00 ukončení koncertu, přechod hostů se 
zlatými vstupenkami na raut do společen-

Termín | pátek 18. září
Stříbrná vstupenka | 1 590 Kč – koncert s degustací vína, doprava z Brna a zpět (bez dopravy 1 390 Kč), 
Zlatá vstupenka | 1 990 Kč – koncert s degustací vína, doprava z Brna a zpět, vstup na bohatý raut 
na zámku ve Valticích po skončení koncertu (bez dopravy jen 1 790 Kč)
Sleva | pro abonenty NdB a členy KPOB sleva 100 Kč

ského sálu zámku. Půl hodiny po skončení 
koncertu (pro držitele zlatých vstupenek po 
skončení rautu)  odjezd autobusem zpět do 
Brna – doba jízdy cca 1 hodina.

Hudba a víno | VI. ročník hudebního cyklu na zámku Valtice 
pořádá Česká filharmonie Praha, vinařský podnik Vinselekt Michlovský, reklamní společnost SNIP&Co. a státní zámek Valtice
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň–New York včetně letištních tax, 5 × ubytování 
v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích (dle místních zvyklostí manželská postel, 
oddělené postele za příplatek) s příslušenstvím v Brooklynu, transfery z letiště k hotelu a zpět, 
služby průvodce CK Čebus, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | vstupenku na operu cca 4 490 Kč, další vstupy ve městě, cesty MHD 
(cca 33 USD za týdenní jízdenku), pojištění, fakultativní akce, vyřízení vstupu do USA (ESTA).
Fakultativně | jednodenní výlet vlakem do Washingtonu cca 2       990 Kč (pro min. 10 osob), 
transfer z Brna na letiště a zpět.  

Termín | advent | přesné datum a titul opery bude upřesněn v srpnu 
Cena | 1 190 Kč včetně vstupenky | 550 Kč pouze doprava
Sleva pro abonenty NdB a členy KPOB 1 090 Kč

Termín | 5.–11. května | Cena | 34 990 Kč + cena vstupenky cca 4 490 Kč | pro abonenty  
NdB a členy SPNdB 33 990 Kč + cena vstupenky | Příplatek za jednolůžkový pokoj 980 Kč/noc

New York | Metropolitní opera: Leoš Janáček – Káťa Kabanová

1. den: Sraz s  průvodcem na letišti v  Praze 
nebo ve Vídni (bude upřesněno), pro zá-
jemce za příplatek transfer z Brna na letiště. 
Odlet do New Yorku s  přestupem v  Evropě,  
transfer do hotelu  v Brooklynu a ubytování. 
Pozdě odpoledne pro zájemce jízda metrem 
a procházka po Manhattanu: Times Square, 
střední část Broadwaye s  divadly, návštěva 
slavného mrakodrapu Empire State Buil-
ding – nádherný výhled z 86. patra.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka New 
Yorku (pěšky a metrem) s důrazem na Dolní 
Manhattan – finanční čtvrť 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 odpoledne návrat do hotelu 
k převlečení a odjezd metrem do Lincolnova 

centra k  návštěvě operního představení 
v Metropolitní opeře – začátek ve 20 hodin, 
zpívá se v  češtině, sólisté budou upřesněni 
v  pokynech na cestu. 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 centrum, 
Times Square, kde průvodce poradí zájem-
cům 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 průvod-
cem: cesta metrem do oblasti Bat tery Park, 
obhlídka Ground Zero – místa, kde stála 
slavná „Dvojčata“, dnes zde najdeme novou 
budovu World Trade Center, nejvyšší v New 
Yorku. Cesta lodí k Soše svobody, popřípadě 
okružní plavba kolem Manhattanu (pro zá-

jemce lze zajistit i let vrtulníkem nad centrem 
města), 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 po té volno pro poslední individuální pro-
hlídky a nákupy nebo vycházka s průvod-
cem k Brooklynskému mostu s nádhernou 
vyhlídkou na Manhattan, krátce po poledni 
cesta na letiště JFK, odlet zpět do Evropy.
7. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, fakulta-
tivně cesta zpět do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
služby průvodce, vstupenku na před stavení 
opery ve 2. pořadí. 
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat 
při koupi zájezdu v naší CK).

Adventní Bratislava | Slovenské národní divadlo

11.00 Odjezd z Brna, cesta po dálnici bez 
přestávky do Bratislavy.
12.30 Příjezd do Bratislavy. Procházka s prů-
vodcem předvánočně vyzdobeným historic-
kým centrem slovenské metropole: nábřeží 
Dunaje, Hviezdoslavovo náměstí, adventní 
trhy, Staré město, katedrála sv.  Martina, 
Michalská brána, náměstí SNP, prostor pro 

individuální prohlídku a případnou večeři. 
Velkoměsto má v adventní době kouzelnou 
atmosféru. Osobní volno pro klienty, kteří 
nepůjdou na operu.
19.00 Návštěva představení opery v nové 
budově SND v  luxusní nábřežní čtvrti Eu-
rovea. Půl hodiny po skončení představení 
odjezd zpět do Brna.
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Cena zahrnuje | leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Tbilisi a z Jerevanu zpět do Prahy /Vídně, 
12 × ubytování ve tříhvězdičkových hotelech se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, obědy a ve-
čeře dle programu, 2 × jízdu lanovkou, 1 × degustaci vína, 1 × degustaci brandy (koňaku), vstupy 
podle programu, služby průvodce CK ČEBUS a místních průvodců, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy mimo program.

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno) s  přestupem do gruzínské metropole 
Tbilisi. Transfer do hotelu, nocleh. 
2. den: Po snídani okružní cesta po Tbilisi: ka-
tedrální chrám Nejsvětější Trojice Sameb, 
symbol nového Tbilisi z roku 2004, prohlídka 
historické čtvrti Metechi, kde se na hřebeni 
skály rozkládá chrám a památník zakladatele 
města krále Vachtanga I. Oběd v restauraci 
s  typickými gruzínskými jídly, poté krásný 
moderní most Míru. Vyjedeme k  pevnosti 
Narikala, dále lanovkou na vrch Mtacminda 
s velkolepým výhledem na město. Následuje 
prohlídka areálu sirných lázní – komplexu ze 
17.–19.  století. Poté procházka po populární 
ulici Šardeni, kde lze koupit různé suvenýry 
či posedět v  malebné kavárničce. Prohlídku 
ukončíme u vodopádu v botanické zahradě. 
Návrat do hotelu, volný program.
3. den: Po snídani odjezd autobusem do 
oblasti Kachetie. Zastávka u  pravoslavného 
kláštera v Bodbe, odtud do města lásky Sig-
nagi. Volno k procházce po městě, oběd. Od-
jezd k  sídlu knížat v  Cinandali. Zde vzniklo 
vůbec první vinařství ve slavném Alazan-
ském údolí. Poté odjedeme do města Gremi, 
centra království Kacheti v  16.–17.  století. 
Město nechal postavit král Levan jako svou 
rezidenci a  středisko obchodu. Návštěva 
zříceniny pevnosti, kostel Archandělů a  tří-
podlažní palác, z  jehož střechy je úchvatný 
výhled. Večeře ve stylové restauraci Telavi. 
Nocleh v hotelu ve městě Telavi.
4. den: Po snídani okruh s  průvodcem po 
Telavi: pevnost krále Irakliho, 500 let starý 
platan. Odjezd, zastávka u  kláštera Ikalto 
z 6. století – jednoho z prvních v Gruzii. Pře-
jezd do města Mccheta (UNESCO) – první 
metropole Gruzie, v níž už v roce 337 vyhlásili 
křesťanství jako oficiální státní náboženství. 

Termín | 23. září – 5. října | Cena | 43 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 780 Kč

Po obědě návštěva kláštera Džvari s  chrá-
mem Svatého kříže (UNESCO) ze 6.  století. 
Chrám se vypíná na vysoké hoře, odkud je 
úchvatný výhled na soutok řek Kury a Aragvi. 
Návrat do Tbilisi. Ubytování, nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani odjezd autobusem do sta-
robylé pevnosti Uplisciche – opevněného 
města z  počátku našeho letopočtu, které je 
vytesáno ve skalách. Po prohlídce přejezd 
do města Gori – rodiště Josifa Vissariono-
viče Džugašviliho zvaného Stalin, jednoho 
z nejkrvavějších diktátorů všech dob, který se 
v Gruzii těší značné popularitě. Návštěva Sta-
linova muzea v  jeho rodném domě s množ-
stvím darů, které Stalin během svého života 
dostal, nábytek z  různých míst jeho pobytu 
a  dokonce i  salonní železniční vagon. Oběd 
v typické gruzínské restauraci, poté cesta ke 
gruzínsko-arménské hranici. Ubytování v ho-
telu, večeře. 
6. den: Po snídani cesta ke klášteru Hagh-
patavank (UNESCO) ze 4. století. Archeolo-
gové zde nalezli předměty z doby bronzové 
a dokonce i z paleolitu. Další cesta vede k lá-
zeňskému městu Diližan, oběd. Po obědě 
vyjedeme k  největšímu arménskému jezeru 
Sevan. Večeře a  nocleh v  hotelu na břehu 
jezera Sevan.
7. den: Po snídani v  hotelu si prohlédneme 
klášter Sevanavank z  9.–10. století. Poko-
cháme se krásami jezera a  odjedeme auto-
busem směr Náhorní Karabach (arménsky 
Arcach). Cestou si prohlédneme ještě Nora-
lus a staré Chačkary. Oběd cestou. Po obědě 
příjezd do Náhorního Karabachu, zastávka 
bude v  Stěpanakertu, metropoli meziná-
rodně neuznané Republiky Arcach. Před 
prohlídkou centra navštívíme ještě unikátní 
klášter Dadivank z 9. století. Ubytování v ho-
telu ve Stěpanakertu, večeře, volno na indivi-
duální prohlídku města. 
8. den: Po snídani cesta k Askeranské pev-
nosti z 18. století. Tato pevnost byla díky své 
poloze v  nepřístupných horách nedobytná. 
Ve středověku se zde nacházelo arménské 
město Majrberd. Další zastávka ve staroby-
lém městě Tigranakertu, které nechal po-
stavit král Tigran Veliký v  1. století. Oběd, 
poté návštěva kláštera Gandzasar, z 10. sto-
letí. Je to jediný klášter v  Arménii, který 
svému účelu slouží nepřetržitě, býval sídlem 
katolikosů (nejvyšších představitelů armén-
ské církve). Poté návštěva muzea národního 
hrdiny a hlavního představitele arménského 

národně-osvobozeneckého boje Nikola Du-
mana. Návrat do hotelu, volno.
9. den: Po snídani v hotelu cesta do města-
-hrdiny Šuši. Návštěva pevnosti a  katedrály 
Kazančecoc. Poté výjezd na výšinu Džr-
duza, odkud je nádherný výhled do krajiny. 
Oběd v  místě. Po obědě návrat do arcašské 
metropole Stěpanakertu. Volno k  nákupům 
a odpočinku. Nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani cesta do Chndzoresku, 
starověkého sídla, kde si lidé vybudovali 
svá obydlí v  jeskyních, které byly obývané 
až do 50. let minulého století. Oběd poblíž, 
poté jízda velkolepou visutou lanovkou nad 
úchvatným údolím Alidzor (ve výšce 360 
metrů nad dnem údolí) k  perle arménské 
středověké architektury, klášteru Tatev, který 
byl vystavěn v  době od 9. do 13.století. Ná-
vrat autobusem přes Čertův most do hotelu. 
Večeře a nocleh.
11. den: Po snídani cesta do nedalekých 
lázní. Pěší prohlídka areálu až ke galerii mi-
nerálních vod. Z  lázní se vydáme na delší 
cestu až do podhůří biblické hory Ararat, 
která leží už na území Turecka a  kde podle 
legendy přistál bájný Noe se svou archou po 
skončení potopy světa. Zde navštívíme vě-
hlasný klášter Chor Virap. V podzemí tohoto 
kláštera se nachází vězení, v  němž po dobu 
12 let držel arménský král Trdat III. svatého 
Řehoře Osvětitele, než byl světcem obrácen 
na křesťanství. Stalo se tak v  roce 301 a  od 
tohoto roku byla Arménie prvním státem 
na světě s  křesťanstvím jako státním nábo-
ženstvím. Z  kláštera odjedeme do vesnice 
Taperakan, kde nás čeká návštěva vinného 
sklepa s  degustací vína a  oběd. Po obědě 
odjezd do arménské metropole Jerevanu. 
Příjezd do hotelu, ubytování, volný program.
12. den: Po snídani v  hotelu kombinovaný 
okruh arménskou metropolí (busem i pěšky). 
Odpoledne návštěva slavného podniku pro-
dukujícího zdejší skvělou brandy (koňak) 
Ararat. Prohlídka areálu včetně degustace 
koňaku. Následuje slavnostní večeře na roz-
loučenou. Nocleh v hotelu.
13. den: Po snídani transfer na letiště a odlet 
z Jerevanu s přestupem zpět do Prahy nebo 
Vídně.

Po jižním Kavkaze | včetně Náhorního Karabachu
GRUZIE/ARMÉNIE
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Cena zahrnuje | letenku z Prahy/Vídně 
do Tbilisi a zpět, 9 × nocleh v hotelech *** 
se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, 
8 × večeři dle programu včetně jedné veče-
ře s folklórním programem, 1 × degustaci 
vína, vstupy dle programu, výjezd terénní-
mi auty ke kostelu Gergeti, služby průvodce 
a místního průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, stra-
vování a vstupy neuvedené v programu.

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřes-
něno) do Tbilisi, po příletu setkání s místním 
průvodcem, ubytování v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani seznámení s  gruzínskou 
metropolí, která se rozkládá na kopcích po-
dél řeky Kura. Návštěva chrámu Metechi 
a katedrálního chrámu Nejsvětější Trojice Sa-
meb, prohlídka historického Starého Města 
na úpatí kopce Mtacminda, poté výstup 
k pevnosti Narikala. Návštěva chrámu Sioni 
z  6.  století a  baziliky Ančischati. Procházka 
po rušné Rustaveliho třídě. Odpoledne výlet 
do nedaleké Mcchety (UNESCO), starověkého 
hlavního města a duchovního centra Gruzie. 
Návšteva monumentální katedrály Sve-
ticchoveli z 11. století, uvnitř které najdeme 
první gruzínský kostelík ze 4.  století. Dále 
klášter a kostel Džvari ze 6. století (UNESCO), 
nacházející se vysoko nad městem na kopci 

Termíny | 3.–12. července | 4.–13. září | Cena | 33 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 050 Kč

Nezapomenutelná Gruzie

s vyhlídkou na soutok řek Kura a Aragvi. Ná-
vrat do Tbilisi. Večeře a nocleh.  
3. den: Po snídani výlet do Velkého Kavkazu. 
Po cestě zastávka u malebné pevnosti Ana-
nuri z 16. století, tyčící se nad řekou Aragvi, 
a také nad úchvatnou přehradu Žinvali. Prů-
jezd lyžařským střediskem Gudauri (2200 m), 
dechberoucí cesta podél řeky Těrek (Tergi) 
a  přes Průsmyk kříže (2400 m), příjezd do 
Stepancmindy. Prohlídka města ležícího na 
úpatí ledovce pod horou Kazbek (5047  m) 
a  návštěva komplexu kostela Nejsvětější 
Trojice Gergeti na náhorní plošině nad měs-
tem (2170 m). Za příznivého počasí je odtud 
úchvatný výhled na ledem pokrytý Kazbek, 
třetí nejvyšší horu Gruzie. Návrat do Tbilisi, 
večeře, nocleh v témže hotelu.
4. den: Po snídani výlet do oblasti Kachetie.  
V  obci Bodbe návštěva komplexu kláštera 

Sv. Jiří a  hrobu Sv. Niny. Příjezd do města 
lásky Signagi, které se rozkládá nad údolím 
Alazani. Odpoledne degustace vína s  ukáz-
kou pečení tradičního gruzínského chleba. 
Večeře s místními specialitami v tradiční gru-
zínské restauraci, návrat do Tbilisi. Nocleh.
5. den: Po snídani cesta do jižní části Gru-
zie. Návštěva skalního města Vardzia v  ob-
lasti Malého Kavkazu na břehu řeky Kura  
stovky domů zde byly vytesány přímo do 
skály, město prosperovalo nejvíce v  době 
gruzínského zlatého věku ve 12. a 13. století. 
Poté odjezd do lázeňského města Bordžomi, 

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřes-
něno) do Tbilisi, po příletu setkání s místním  
průvodcem, ubytování v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani seznámení s  gruzínskou 
metropolí, která se rozkládá na několika kop-
cích podél řeky Kura. Návštěva chrámu Me-
techi a  katedrály Nejsvětější Trojice Sameb, 
prohlídka Starého Města na úpatí kopce Mta-
cminda, poté výjezd lanovkou k  pevnosti 
Narikala. Návštěva chrámu Sioni z 6. století 
a  baziliky Ančischati. Procházka po rušné 
Rustaveliho třídě, návrat do hotelu, volno, 
večeře, nocleh v témže hotelu.
3. den: Po snídani výlet do oblasti Kachetie.  
V  obci Bodbe návštěva komplexu kláštera 
Sv.  Jiří a  hrobu Sv. Niny. Příjezd do města 
lásky Signagi, které se rozkládá nad úrod-
ným údolím Alazani. Odpoledne degustace 
vína s ukázkou pečení tradičního gruzínské-
ho chleba. Večeře s  místními specialitami 
a vínem v tradiční vesnici, návrat na hotel.
4. den: Po snídani výlet do Velkého Kavkazu. 
Po cestě zastávka u malebné pevnosti Ana-
nuri z 16. století, tyčící se nad řekou Aragvi, 
a  také nad úchvatnou přehradou Žinva-
li. Průjezd lyžařským střediskem Gudauri, 

Termíny | 4.–13. září | Cena | 37 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 530 Kč

Gruzie a Arménie | starobyl é památky a přírodní krásy

dechberoucí cesta podél řeky Těrek a  přes 
Průsmyk kříže (2400 m), příjezd do Stepan-
cmindy. Prohlídka města na úpatí ledovce 
hory Kazbek (5047 m) a návštěva kostela Nej-
světější Trojice Gergeti na náhorní plošině 
nad městem (2170 m). Za příznivého počasí 
je odtud úchvatný výhled na ledem pokrytý 
Kazbek, třetí nejvyšší horu Gruzie. Návrat do 
Tbilisi, večeře, nocleh v témže hotelu.
5. den: Po snídani cesta do jižní Gruzie. Ná-
vštěva skalního města Vardzia v oblasti Ma-
lého Kavkazu na břehu řeky Kura  – stovky 
domů zde byly vytesány přímo do skály, měs-
to prosperovalo nejvíce v době gruzínského 
zlatého věku ve 12. a 13. století. Pokračování 
do města Achalciche, které se pyšní mohut-
nou pevností budovanou v 16. až 18. století 
na místě hradu z 9. století. Prohlídka starého 
města. Večeře a nocleh v Achalciche.
6. den: Po snídani odjezd do lázeňského 
města Bordžomi, které leží ve stejnojmen-
ném národním parku uprostřed nádherné 
přírody. Možnost ochutnat slavnou minerál-
ku přímo z pramene. Přejezd do starobylého 
města Kutaisi – druhého největšího v Gruzii. 
Návštěva kláštera Gelati (UNESCO), založe-
ného králem Davidem IV. Stavitelem, který 
z  města pocházel a  v  klášteře je pohřben. 
Poté návštěva tzv. Prométheovy jeskyně 
a  pokračování na černomořské pobřeží do 
Batumi, kde večeře a nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka nejvýznamněj-
šího gruzínského letoviska – náměstí Piazza 
v  italském stylu, mořská promenáda a park, 
zpívající fontány, náměstí Argonautů se 
sochou Médey. Odpoledne lze věnovat od-
počinku a  koupání, případně po domluvě 

s  průvodcem fakultativní výlet do slavné 
botanické zahrady, která se nachází nedale-
ko od města (25 USD nebo 23 EUR). Večeře 
a nocleh v Batumi.
8. den: Po snídani návrat do Tbilisi, cestou 
zastávka v Gori, rodném městě J. V. Stalina. 
Návšteva Stalinova muzea ze sovětského 
období, a pevnosti Gorisciche na kopci nad 
městem. Příjezd do Tbilisi, večeře a nocleh.
9. den: Po snídani výlet do Mcchety, starově-
kého správního a duchovního centra Gruzie 
(UNESCO). Návšteva monumentální katedrá-
ly Sveticchoveli z 11. století, uvnitř najdeme 
první gruzínský kostelík ze 4.  století. Dále 
klášter a kostel Džvari ze 6. století (UNESCO)
vysoko nad městem na kopci s vyhlídkou na 
soutok řek Kura a  Aragvi. Návrat do Tbilisi. 
Osobní volno. Večeře na rozloučenou s folk-
lórním programem. Nocleh v hotelu. 
10. den: Po snídani transfer na letiště (dle 
letového řádu) a odlet do Prahy nebo Vídně. 
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Cena zahrnuje | letenku z Prahy/Vídně do 
Tbilisi a zpět z Jerevanu, 9 × nocleh se snídaní 
v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích, 
8 × večeři dle programu, 1 × degustaci vína 
v Gruzii, 1 × degustaci koňaku a 1 × degus-
taci ovocného vína v Arménii, vstupy podle 
programu, výjezd terénními auty ke kostelu 
Gergeti, služby průvodce a služby místních 
průvodců, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, stravo-
vání a vstupy neuvedené v programu.

Termíny | 22.–25. května | 25.–28. září | Cena | 11 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 600 Kč

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň–Istanbul a zpět s kabinovým zavadlem do 8 kg, ubyto-
vání 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.
Fakultativně | odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.
Upozorňujeme na možnost využít za příplatek 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 

Vítejte v Istanbulu, živoucí pokladnici historie, křižovatce kultur, mostu mezi konti nenty 
a náboženstvími. Říkali mu Byzantion, Konstantinopol a Cařihrad, po staletí byl centrem 
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

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. Po pří-
letu možnost transferu do Brna.

které leží v srdci stejnojmenného národního 
parku uprostřed nádherné přírody. Možnost 
ochutnat místní slavnou minerálku přímo 
z  pramene. Pokračování do města Achalci-
che. Večeře a nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka starého města 
Achalciche, které se pyšní mohutnou pev-
ností vybudovanou v  16. až 18. století na 
místě původního hradu z 9. století. Odjezd na 
gruzínsko-arménskou hranici, změna auto-
busu a průvodce. Pokračování do národního 
parku Diližan, kde bude i večeře. Příjezd na 
ubytování u  jezera Sevan, které leží v  nad-
mořské výšce 1 900 metrů a  je největším 
a nejkrásnějším jezerem v celém kavkazském 
regionu. Nocleh.
7. den: Po snídani v hotelu prohlídka kláštera 
Sevanavank z  9.–10. století. Z  vyhlídkové 
plošiny u  kláštera se otevírá nádherný vý-
hled na jezero. Odjezd směr Jerevan, okruh 
arménskou metropolí (busem i pěšky). Jere-
van je jedním z nejstarších hlavních měst na 
světě, založené podle tradice roku 782 př. n. l. 
Na kopci v parku Cicernakaberd se nachází 
památník obětem genocidy Arménů Turky 
v roce 1915. Nedaleko se tyčí 40 metrů vysoký 

obelisk, připomínající přijetí křesťanství. Od-
poledne výlet do nedalekého města Vaghar-
šapat (dříve Ečmiadzin) – sídla katholikose, 
hlavy arménské apoštolské církve. Návštěva 
katedrály ze 4. století a  muzea. Na okraji 
města se nachází ruiny unikátního kostela 
Zvartnoc ze 7. století. Celý soubor chrámů 
je památkou UNESCO. Návrat do Jerevanu, 
návštěva Muzea genocidy. Večeře v tradiční 
restauraci. Nocleh.
8. den: Po snídani výlet ke středověkému 
klášteru Geghard (UNESCO) ze 13. století, 
který je napůl vytesaný do skály a napůl po-
stavený z  velkých vápencových kvádrů. Od-
poledne prohlídka zbytků letní rezidence ar-
ménských králů – pevnost v Garni. V obci se 
nachází také unikátní antický chrám sluneč-
ního boha Mihira, vybudovaný králem Trda-
tem I. roku 77 n. l. Návštěva knihovny, muzea 
a výzkumného centra Ma tenadaran, ve kte-
rém jsou uchovávány starobylé arménské ru-
kopisy (UNESCO). Na závěr dne návštěva slav-
ného podniku Ararat produkujícího skvělou 
brandy (koňak). Prohlídka areálu včetně de-
gustace koňaku. Večeře a nocleh v hotelu.
9. den: Po snídani cesta do podhůří biblické 
hory Ararat, která leží na území Turecka 
a kde podle legendy přistál Noe se svou ar-
chou po skončení potopy světa. Zde navští-
víme věhlasný klášter Chor Virap. V podzemí 
kláštera se nachází vězení, v  němž po dobu 
12 let držel arménský král Trdat III. svatého 
Řehoře Osvětitele, než byl světcem roku 
301 obrácen na křesťanství a  Arménie se 
stala prvním státem na světě s křesťanstvím 

jako státním náboženstvím. Odpoledne pro-
hlídka kláštera Noravank ze 13. století, který 
se nachází v  úzkém kaňonu, vyhloubeném 
řekou Amaghu. V  nedaleké jeskyni objevili 
archeo logové pozůstatky starověkého vi-
nařství a další cenné nálezy. Pokračování do 
vesnice Areni, prohlídka kostela ze 14. století 
a exkurze v místním vinařtví, které produkuje 
proslulá ovocná vína – degustace a možnost 
nákupu. Návrat do Jerevanu. Večeře a nocleh. 
10. den: Po snídani transfer na letiště (dle 
letového řádu) a odlet do Prahy nebo Vídně. e
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Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Tel Avivu a zpět s příručním zavazadlem 
do 8 kg, 4 × nocleh se snídaní v hotelu *** v centru města nebo v dosahu MHD, transfer z letiště 
do hotelu a zpět, 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), spropitné pro zahraničního průvodce a řidiče (cca 10–15 USD na osobu).
Fakultativně | lze přiobjednat 3 večeře za 1 200 Kč, půldenní výlet do Betléma za 500 Kč,  
odbavené zavazadlo do 20 kg za 1 300 Kč, v případě zájmu a dostatečného množství přihláše-
ných CK Čebus zajistí společnou c estu z Brna do Prahy na letiště a zpět (informace v CK). 
Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Termíny | 2.–9. 2. | 16.–23. 2. | 1.–8. 3. | 22.–29. 3. | 19.–26. 4. | 17.–24. 5. | 7.–14. 6. | 21.–28. 6. |  
5.–12. 7. | 19.–26. 7. | 6.–13. 9. | 29. 9. – 6. 10. | 1.–8. 11. | 15.–22. 11. | 29. 11.–6. 12. 
Cena | 35 600 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 6 990 Kč | sleva 1000 Kč na první a poslední termín

Krásy Izraele | klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři

1. den: Odlet z Vídně či Prahy (bude upřes-
něno), přílet na letiště v Tel Avivu, projížďka 
Tel Avivem: historické centrum, památky ve 
stylu německého Bauhausu (UNESCO), pro-
hlídka malebného městečka Jaffa, dnes sou-
části Tel Avivu (tento program se uskuteční 
první nebo poslední den dle letového řádu). 
Večeře a nocleh.
2. den: Po snídani průjezd kolem pobřeží 
Středozemního moře, prohlídka archeolo-
gického areálu Cesarea – divadlo, hipodrom, 
zbytky křižáckého hradu. Pokračování kolem 
moře do Haify, vyhlídka na Bahaiské zahrady 
(UNESCO) z  hory Karmel, přejezd do Akko 

1. den: Odlet během dne z Prahy nebo Vídně 
(bude upřesněno). Přílet do Tel Avivu na leti-
ště Ben Gurion. Transfer do Jeruzaléma. Se-
známení se s okolím hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani setkání s místním průvod-
cem, celodenní pěší okruh městem. Návštěva 
Chrámu Božího hrobu na Golgotě, Olivet-
ská hora s nejkrásnějším výhledem na město, 

Jaffa

(UNESCO), prohlídka křižácké pevnosti, Tem-
plářský tunel, přístav, tržnice. Večeře a nocleh 
v oblasti Galileje. 
3. den: Po snídani prohlídka oblasti Geneza-
retského jezera – plavba lodí po jezeře, kos-
tel na Hoře Blahoslavení (Ježíšovo kázání 
na hoře). Návštěva Capernaum – synagoga 
a  dům sv. Petra, Nazaret – Bazilika Zvěsto-
vání, kostel sv. Josefa. Cesta do horní Galileje 
do města Safed, které je známo jako středisko 
učení Kabaly a je jedním ze čtyř svatých měst 
judaismu, návštěva synagógy. Večeře a  noc-
leh v oblasti Genezaretského jezera.
4. den: Po snídani výjezd na Golanské výšiny 
s krásnými výhledy do okolí, návštěva vinař-
ství s ochutnávkou izraelského vína. Přejezd  
údolím Jordánu do Jericha – nejníže polože-
ného města na světě a jednoho z nejstarších 
měst na světě, pohled na Horu Pokušení. 
Pokračování do Jeruzaléma Judskou pouští 
a dle časových možností výhled na údolí Vádí 
Kelt. Večeře a nocleh v Betlémě.
5. den: Po snídani prohlídka centra Jeruza-

léma (UNESCO) – panoramatická vyhlídka 
z  Olivetské hory, Getsemanská zahrada 
s  bazilikou Všech národů, ortodoxní kos-
tel s  Hrobem Panny Marie v  údolí Kidron. 
Výstup přes údolí Kidron do Starého města, 
prohlídka Via Dolorosa – Křížové cesty, za-
končená v Chrámu Božího Hrobu. Betlém – 
návštěva chrámu Narození Páně, jednoho 
z nejvýznamnějších poutních míst křesťanů, 
bazilika Sv. Kateřiny. Večeře a nocleh. 
6. den: Po snídani prohlídka dalších částí 
Jeruzaléma. Muzeum holocaustu Yad 
Vashem (vstup zdarma), židovská čtvrť sta-
rého města  – Cardo, Menora, Zeď nářků  
a další zajímavá místa. Večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do údolí Jordánu 
a  pokračování k  Mrtvému moři, výjezd la-
novkou na pevnost Massada (UNESCO), 

Termíny | 23.–27. února | 16.–20. listopadu | Cena | 15 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

Jeruzalém | mimořádná nabídka • skvělá cena • omezený počet míst!
IZR AEL

údolí Kidron a  Getsemanská zahrada, 
procházka starým vnitřním městem s Kří-

žovou cestou, Zeď nářků, Židovská čtvrť, 
vyhlídka na Skalní chrám na Chrámovém 
návrší se starobylou mešitou Al Aksá. Návrat 
do hotelu. Fakultativní večeře a nocleh.
3. den: Po snídani v  hotelu pokračování 
prohlídky: Jaffská brána, hora Sion, kostel 
Dormition (Usnutí Panny Marie), Davidova 
hrobka, židovské nové město – Velká sy-
nagoga, malebná čtvrť Jemin Moše, hotel 
King David, architektonicky zajímavá bu-
dova YMCA. Odpoledne možnost společné 
procházky rušnou obchodní čtvrtí Nového 
města. Fakultativně večeře v  hotelu, volno 
k samostatné procházce v centru města.
4. den: Po snídani možnost půldenního vý-
letu autokarem do Betléma s návštěvou kos-
tela Narození Páně – jedno z  nejvýznam-

nějších poutních míst křesťanů. Odpoledne 
prohlídka působivého muzea a  památníku 
holocaustu Yad Vashem (zdarma), Památ-
ník dětí, Alej spravedlivých mezi národy. 
Návrat do hotelu moderní tramvají, cestou 
lze vystoupit na typické tržnici Machane Je-
huda. Fakultativní večeře v hotelu, možnost 
procházky ortodoxní židovskou čtvrtí (u žen 
nutná dlouhá sukně). Nocleh v hotelu. 
5. den: V časných ranních hodinách nebo bě-
hem dne (dle letového řádu) odjezd na letiště 
Ben Gurion v Tel Avivu, odlet do Prahy nebo 
Vídně, po příletu možnost společné dopravy 
do Brna.

Skalní chrám
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Džeráš

Termíny | 9.–18. března | 26. října – 4. listopadu
Cena | 39 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 900 Kč

kterou nechal postavit král Herodes. Dále 
koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, 
kdo navštíví tuto oblast musí na vlastní kůži 
vyzkoušet. Dle časových možností také ná-
vštěva Kumránu – naleziště svitků od Mrt-
vého moře. Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den: V brzkých ranních hodinách transfer 
na letiště, odlet do Evropy, případně část pro-
gramu 1. dne – prohlídka Tel Avivu a histo-
rické části Jaffo (podle času odletu).

IZR AEL/JORDÁNSKO
Paralely a kontrasty | Jeruzalém • Eilat • Wádí Ram • Petra 
Karak • Madaba • Nebo • Ammán • Džeraš • 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 Jor-
dán, město Jericho a  za dobré viditelnosti 
lze spatřit obrysy Jeruzaléma. Projedeme 
úchvatno u krajinou Wádí Mú džib a navští-
víme hrad Karak – tato starobylá křižácká 
pevnost kdysi byla součástí obranné linie 
vybudované křižáky táhnoucí se od Akaby 
na jihu až k Turecku na severu a dnes je jed-
nou z předních atrakcí Jordánska. Tento ve-
čer 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 
vstu pujeme asi kilometr dlouhou sou těskou 
Sík, na jejímž konc i se vynoří nejúžasnější 
stavba celého are álu  – al-Chazne neboli 
Pokladnice. Cesta po kra čuje kolem králov-
ských hrobek, di vadla až do centra bývalého 
města. Dle zdatnosti lze podniknout i různé 
túry ke vzdá lenějším místům – k  hlavnímu 
obětišti nebo k takzvanému kláš teru. V are-
álu lze rovněž poobědvat v samoobslužných 
restauracích. Návrat do hotelu.
7. den: Odjezd do Wádí Ram – čarokrásné 
pouštní krajiny s červeným pískem, ze které 
se tyčí bizarní pískovcové útvary. Oblast pa-
tří mezi nejkrásnější místa v zemi. Jízda te-
rénními vozy pouští. Pokračování do Akaby, 
zastávka v jediném jordánském přímořském 
letovisku. Navečer přechod izraelsko-jor-
dánské 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 

Wadi Rum

al-Chazne v Petře

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň – Tel Aviv, transport z/na letiště Ben Gurion 
v Izraeli, dopravu klimatizovaným autobusem po dobu zájezdu, 7 × ubytování v tříhvězdič-
kových ubytovacích zařízeních (pobřeží Středozemního moře, Tiberias u Genezaretského je-
zera nebo v okolí, Betlém), dále 6 × (případně 7 ×, podle letového řádu) večeře a 7 × (případně 
6 ×, podle letového řádu) snídaně formou bufetu, česky hovořícího průvodce v Izraeli, vstupy 
dle programu včetně plavby lodí po jezeře a lanovky na Massadu.
Cena nezahrnuje | obědy (denně přestávka na oběd), nápoje k večeřím, vstupné na pláž 
u Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a průvodce 45 € na osobu/pobyt, cestovní pojištění 
včetně storna zájezdu, příplatek za hotel vyšší kategorie v Betlémě 1200 Kč za 4 noci.
Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.
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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 × nocleh se snídaní v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, 5 × večeři v Jordánsku, 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 hotovosti, spropitné cca 40 
USD na osobu. Fakultativně | Petra 890 Kč, lanovka na Mas sadu 580 Kč, 2 večeře v Eilatu za 1 120 Kč, 
1 večeře poslední večer v Tel Avivu/Jeruzalémě za 590 Kč. 
Upozornění | Dle letového řádu může být program poskytnut v opačném sledu. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

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. 

návštěva antické Gerasy (dnes Džeraš), nazý-
vané Pompeje Východu. Procházka po jed-
nom 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 pev-
ností Saladinova vojska po jeho vítězství nad 
křižáky. Na další cestě k  severu navštívíme 
Umm Kais, dříve starověké město Gadara, 
které bylo postavené převážně z  černého 
bazaltu a  za Římanů nazýváno 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 jihozápadně 
od Ammánu do Madáby, která je proslulá 
unikátními zachovalými byzantskými a uma-
jjovskými mozaikami, především velkou 
mozaikovou mapou Svaté země z  6. století 
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 
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 menšinou, 
rozkládajícího se kolem impozantního návrší 

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 Ammoun po 
tisíce let k  proslulým centrům civilizace, 
prohlídka Citadely a  muzea se starověkými 
vykopávkami, římského amfiteátru, který do-
dnes 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 pla-
netě, kde se břeh jezera nachází ve výšce 423 
metrů pod úrovní moře. Koupání, slunění, 
možnost i  využití bazénu. Návrat do hotelu 
v Ammánu, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd na sever Jordánska, 

Termíny | 3.–9. března | 7.–13. října
Cena | 35 590 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 3 100 Kč

se zříceninou hradu Karak. Prohlídka největ-
šího 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 
po průchodu úzkou soutěskou Sík. Večeře 
a nocleh v hotelu v Petře. 
6. den: Po snídani odjezd s krátkými zastáv-
kami dle uvážení průvodce zpět do Ammánu, 
po příjezdu do města volno k procházce po 
starém tržišti (záleží na době odletu do ČR), 
odvoz na letiště v Ammánu. 
7.  den: Krátce po půlnoci odlet do Prahy 
nebo Vídně, přílet plánován časně ráno. 

Jordánské království | biblické památky, odkaz antiky a křižácké hrady 
Ammán • Džeraš • Mrtvé moře • Adžlun • Madába• Karak • Petra

Cena zahrnuje | zpáteční letenku z Prahy nebo Vídně do Ammánu, transfery po Jordánsku 
klimatizovaným autobusem, odborného jordánského průvodce, českého tlumočícího průvod-
ce, 5 × nocleh s polopenzí v hotelu v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (3 × Ammán, 
2 × 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.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků.

Navečer odjezd do Jeruzaléma nebo Tel Avi-
vu, nocleh.
10. den: Odlet do Prahy nebo Vídně, po pří-
letu pro zájemce transfer do Brna.
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Fins oběd formou pikniku. Pokračování cesty 
přes Wádí Tiwi, Wádí Šáb a přes vesnice ob-
klopené banánovníky, mangovníky, papáje-
mi a  datlovými palmami. Místní farmy jsou 
zavlažovány vodou sváděnou z hor. Odpole-
dne příjezd do hotelu v Ras Al Hadd, po krát-
kém odpočinku odchod na pláž k pozorování 
želv v jejich přirozeném prostředí, nocleh.
4.  den: Po snídani odjezd do přímořského 
města Sur, návštěva doků na výrobu typic-
kých člunů dhow, používaných od nepaměti 
k  plavbě v  zálivu, prohlídka starého města 
a  súků (tržiště), kde bude volný čas k  ná ku-
pům, po obědě v  místní typické restauraci  
odjezd autokarem od pobřeží směrem do 
vnitrozemí, kde se scenérie dramaticky mění 
v poušť. Toto „moře písku“ s názvem Ramlat 
al-Wahiba se skládá z  obrovských, až 100 
metrů vysokých dun. Tady přesedneme do 
terénních landroverů s pohonem 4×4, který-
mi dojedeme do pouštního tábora al-Rahá, 
kde se ubytujeme a  tentokrát je zahrnuta 
i večeře.
5.  den: Po snídani v  táboře odjezd k  auto-
karu, následuje tří ho di nová panoramatic-
ká cesta do po svát ného města Nizwa. Už 
v 6.–7. století šlo o hlavní město ománského 
vnitrozemí a později se stalo sídlem ibádíjov-
ských imámů. Mimo im pozantní pevnosti 
s obro vitou kruhovou věží je tu mnoho dal-
ších histo ric kých budov i staré súky, pro slulé 
složitými vzory stříbrných šperků a zejména 
výrobou tradičních za hnutých dýk  – chan-
džárů. Každý pátek se tu koná kozí a dobyt-

1.  den: Odlet z  Vídně nebo z  Prahy (bude 
upřesněno) v  od po ledních hodinách, mož-
nost společné pře pravy busem z Brna na le-
tiště za příplatek, let s pře stu pem.
2. den: Přílet do Maskatu v časných ranních 
hodinách, transfer do hotelu, odpočinek, po 
snídani okružní jízda městem, která zahr nuje 
i  návštěvu Velké mešity sultána Ká búse – 
největší mešity v Ománu, která byla dokon-
čena 2001. Patří k největším mešitám na svě-
tě, pojme až 20 000 věřících a nalezneme v ní 
největší modlitební koberec světa (rozměry 
70 × 60 m, váha 21  tun,  plocha 4  343 m²). 
Následuje návštěva muzea Bait al-Zubair, jež 
hostí největší soukromou sbírku starožitných 
předmětů dokumentujících bohaté kulturní 
dědictví a historii země. Poté návštěva staré-
ho města, kde se nachá zejí dvě portugalské 
tvrze ze 16.  století – al-Džalali a  al-Mirani. 
Odtud je pár minut k paláci al-Alam, oficiální 
rezidenci Jeho Výsosti sultána, před níž lze 
jen krátce zastavit na fotografování. Poté ná-
vrat do hotelu v Maskatu, volno k odpočinku, 
večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd autobusem do 
velké rybářské vesnice Quriyat cestou  s po-
hledy na horské i  mořské scenérie. Ves nice 
leží mezi lagunou a mořem a ves ni čané pro-
dávají přímo na pláži ryby, na jejichž lov vy-
plouvají každý den časně ráno. Ve vesnici je 
také strážní věž, dokres lu jící malebnou sce-
nérii. Poté zastávka u  vá pen cového kráteru 
Bima, jehož dno vy pl ňuje průzračná mod-
rozelená voda. Na další za stávce u bílé pláže 

čí trh s  ne popsatelnou atmosférou. Večeře 
a ubytováni v hotelu v Nizwě.
6. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet 
do oblasti al-Hamra, kde návštěva krápní-
kové jeskyně al-Hota na úpatí hory Džeb-
el Šams. Jeskynním systémem, který patří 
k největším na světe a veřejnosti byl zpřístup-
něn teprve v roce 2006, protéká pět kilomet-
rů dlouhá podzemní řeka. Po pro hlídce, která 
trvá půldruhé hodiny, pře jezd do vesnice al-
-Hamra na oběd v místním mu zeu řemesel. 
Další návštěva je věnována jedné z  nejkrás-
nějších původních ománských pev ností Dža-
brín, která byla posta vena koncem 17. století, 
původně sloužila jako re zi dence místních 
imámů a teprve později byla přeměněna na 
pevnost. Návrat do hotelu v Nizwě, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do oblasti Maskatu, 
odpoledne ubytování v  přímořském hotelu, 
volno ke koupání, večeře, nocleh.
8. den: Celý den odpočinek na pláži nebo 
u  hotelového bazénu, po večeři transfer na 
letiště, odlet během noci s přestupem.
9. den: přílet do Prahy nebo Vídně, možnost 
společného odjezdu autokarem do Brna.

Cena zahrnuje | 6 × ubytování v hote lích, 1 × noc v beduinském táboře, polopenzi (buď snídani 
a oběd, nebo snídani + večeři), všechny vstupy do objektů uvedených  v programu, leteckou 
přepravu z Prahy nebo Vídně do Maskatu, místní přepravu v Ománu autokarem a terénním vozem, 
povinné pojištění proti úpadku CK, místního odborného průvodce a českého tlumočícího průvodce.
Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna do Vídně nebo do Prahy (cena bude upřes něna dle 
aktuálního počtu zájemců), vízum na letišti cca 53 USD, cestovní pojištění včetně storna (lze sjed-
nat v CK), nápoje k hlavním jídlům, obědy a spropitné pro místní řidiče a průvodce.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

Od břehů Indického oceánu do nitra pouště
OMÁN

Termín | 16.–24. 3. | 26. 11. – 4. 12. | Cena | 46 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč
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Termíny | 24. dubna – 2. května | 4.–12. října 
Cena | 36 980 Kč | příplatek na jednolůžkový 
pokoj 3 800 Kč

Cena zahrnuje | letenku do Casablanky 
a zpět, 8 × ubytování se snídaní v ho telech 
***, večeře, dopravu klimatizovaným 
mikrobusem dle programu, vstupy uvedené 
v programu, služby místního anglicky nebo 
francouzsky mluvícího průvodce, služby 
českého prů vodce po celou dobu zájezdu, 
zákonné pojištění CK.
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.
Zájezd se uskuteční při minimálním 
počtu 12 účastníků.

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 Ma-
roka a po dlouhá staletí jeho 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-
nou řemeslnou výzdobou, mešita Ku túbia 
s  vy so  kým minaretem, který je ústředním 

1. den: Odlet z  Vídně nebo Prahy do Casa-
blanky s přestupem. V odpoledních hodinách 
přílet do Casablanky (Dár al-Bajdá). Transfer 
do centra města, okruh po nejvýznamnějších 
památkách: centrální tržnice s  nespočtem 
druhů různých ko  ření, ryb, mořských 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, ná-
městí Moham  meda V. a mo numentální me-
šita Hassana II. – druhá největší 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 
muslimském světě, ale zů  stal nedostavěný. 

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

Casablanca

Džemaa el-Fna

Volubilis

Fez
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1. den: Odjezd na letiště do Prahy nebo Vídně 
(bude upřesněno), odlet do Rio de Janeira 
s  pře stupem v  některé evropské metropoli, 
přílet, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na seznámení 
s  Riem. Město se rozkládá v  zátoce Guana-
bara, kterou objevil Portugalec Gaspar de 
Lemos 1. ledna 1502. Mořeplavec se domní-
val, že jde o  ústí velké řeky a  místo nazval 
Rio de Janeiro – Lednová řeka. První část 
okruhu: srdce města zvané jednoduše Cen-
tro, park Aterro do Flamengo, benediktýn-
ský kláš ter São Bento, kostel Candelaria, 
secesní Teatro Municipal, moderní katedrála 
São Sebastiano připomínající architekturu 
mayských pyramid, sambo drom. Poté vý-

jezd la novkou na dominantu města  – Pão 
de Açúcar neboli Cukrovou homoli, tyčící se 
do výšky téměř čtyři sta metrů nad zátokou 
Guanabara. Od po ledne volno k  nákupům či 
odpočinku, nebo fakultativně dvou ho di nový 
výlet po zátoce. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani druhá část okruhu Riem: 
světoznámá pláž Copacabana, mondénní 
čtvrť Ipanema se stejnojmennou pláží, bo-
hatá čtvrť Leblon, hora Corcovado (710  m) 
s  monumentální, téměř 40  metrů vysokou 
sochou Krista Vykupitele (Cristo Redentor) 
s roztaženýma rukama, jež se stala symbolem 
města, výjezd vláčkem na vy hlídku, poté pro-
hlídka slavného fotbalového stadionu Mara-
caná. Od po ledne návštěva brusírny drahých 
kamenů a muzea a dílny firmy Stern spojená 
s možností koupě. Nocleh v hotelu. Mož nost 
večera Samba show a večeře ve stylu barbe-
cue – ochut návka různých druhů rožněného 
masa. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani buď volno ke koupání 
na pláži a  nákupům ve čtvrti Copacabana, 
nebo fa kul tativní výlet do císařského města 
Petrópolis, pojmenovaného podle posled-
ního brazilského císaře Pedra II. Návštěva 
bývalého letního císařského pa láce a mu zea. 
Nocleh ve stejném hotelu v Riu.
5. den: Po snídani transfer na letiště, odlet do 
města Foz do Iguaçu, na hranicích Brazílie, 
Argentiny a  Paraguaye, transfer do hotelu, 
odpoledne individuální volno, koupání v ho-
telovém bazénu, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do Argentiny 
k prohlídce a pro cházce po národním parku 
Iguassu, ke které patří i  jízda vláčkem a vy-
hlídka z  plošiny nej impozantnějšího místa 

Termín | 15.–23. listopadu | Cena | 56 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

Cena zahrnuje | zpáteční letenku, veškerou 
přepravu v Bra  zílii, 7 × nocleh se snídaní, 
všechny vstupy mimo fakultativních, služby 
českého i místního odborného průvodce, 
zákonné po jištění CK.
Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna 
a zpět, jinou stravu než snídaně, spropitné 
cca 60 USD nebo 50 € na osobu, komplexní 
pojištění včetně storna. 
Fakultativně | Výlet po Guanabara Bay 
1 100 Kč, samba show + BBQ večeře v Riu 
3 290 Kč, výlet Petropolis s obědem 2 280 Kč, 
latinská show v Iguassu s večeří 1 890 Kč. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
8 účastníků.

Rio de Janeiro a vodopády Iguaçu

vodopádů Ďáblova chřtánu. Pozdě odpole-
dne návrat do Fozu, návštěva vel ko obchodu 
se suvenýry všeho druhu (hlavní nabídkou 
jsou vý robky z drahých kamenů i kameny sa-
motné, prodávané 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 vodo-
pády), případně mož nost fakultativního vý-
letu do sousední 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 bazénu, 
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.

Navštivte s námi velkolepé Cidade Maravilhosa — „úžasné město“ Rio de Janeiro. Osada 
založená v polovině 16. století portugalskými kolonisty se rozrostla v obrovskou, více 
než jedenáctimilionovou aglomeraci a druhé největší město Brazílie. Přírodní památky 
města — pláž Copacabana, národní park Tijuca, hora Cukrová homole a botanická 
zahrada — jsou od roku 2012 součástí světového dědictví UNESCO. 

Cena zahrnuje | domácí přelety São Paulo–
Manaus a zpět, večeři v den příletu do Ma-
nausu, dva dny plná penze v Amazon Village, 
poslední den pobytu snídani. Prohlídka 
Manausu jen v případě příznivé doby odletu. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění. 
Fakultativně | příplatek na jednolůžkový 
pokoj v Amazon Village 4 800 Kč.

8. den: Odlet z Foz do Iguaçu přes São Pau-
lo do Manausu, transfer do lodge uprostřed 
amazonského pralesa, večeře, nocleh. 
9. a  10. den: Dvoudenní pobyt v  amazon-
ské džungli daleko od civilizace, v  turistic-
kém táboře  Amazon Village ve dvoulůž-
kových chatkách s  koupelnou. Tábor má 
vlastní zdroj elektrické energie, která je do 
chatek dodávána pouze po setmění až do 
rozbřesku. Během pobytu v pralese je zajiš-
těna plná penze, dále výlet lodí k Encontro 

Termín | 22.–26. listopadu | Cena | 24 880 Kč

Prodloužení zájezdu o pobyt v amazonské džungli

das Águas – soutoku řek Rio Negro a Ama-
zonky, který je jedinečný rozdílnou barvou 
vody v obou tocích, lov dravých piraní, noč-
ní výlet kánoí na pozorování svítících kroko-
dýlích očí, krmení opic, procházka džunglí 
s  místním rangerem, který podává výklad 
o místní floře a fauně.
11. den: Po snídani transfer do Manausu, 
prohlídka hlavního města státu Amazonas  
(podle doby odletu), odlet přes São Paulo 
nebo Rio de Janeiro do Evropy – s  dalším 
přestupem v Evropě.
12. den: Přílet do Vídně nebo Prahy.
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Termíny | 11.–17. června | 23.–29. října | Cena | 32 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 750 Kč

New York | s možností výletu do Washingtonu
USA/K A NA DA

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – New York a zpět s kabinovým zavazadlem do 8 kg (dle 
podmínek letecké společnosti), 5 × ubytování v New Yorku v hotelu *** ve dvoulůžkových po kojích 
s pří slušenstvím (dle místních zvyklostí manželská postel, oddělené postele za příplatek), 5 × sní-
dani, služby českého průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | ostatní stravování kromě snídaní, jízdné MHD, pojištění, příplatek za odbavené 
zavazadlo do 23 kg 2600 Kč (dle podmínek letecké společnosti).
Fakultativně | výlet do Washingtonu od 2 700 Kč (dle počtu při hlá šených, minimum 12 osob, výlet 
bude rea li zován pravidelnou autobusovou linkou nebo vlakem), do pravu z Brna do Prahy na letiště 
a zpět (cena se odvíjí od počtu zájemců, 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 druhou nejvyšší budo-
vu New Yorku a  nabízí úžasnou podívanou 
z  86.  pat ra na osvětlený Manhattan s  nej-
slavnějšími mrakodrapy.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yorku 
s občasným přesunem metrem a s čes kým vý-
kladem: Dolní Manhattan –  Fi nanční čtvrť 
kolem ulice Wall Street – new yor ská burza, 
Federal Hall, kde George Washington složil 
slib prvního prezidenta země, kostel sv. Tro-
jice, dále rad nice City Hall, Brooklynský 
most, procházka pestrobarevnými 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 až po moderní 
umění, Guggenheimovo mu zeum nebo In -
trepid s muzeem Air & Space (letectví a ves-
míru). Dle záj mu mož  nost dal ších atrakcí  – 
let vrtulníkem nad Man hat tanem, p lavba 
po řece Hudson. Večer možnost společné 
návštěvy některého známého muzikálu na 
Broad wayi. Nocleh.
5. den: Další volný den nebo možnost ce-
lo  denního vý letu autobusem nebo vlakem 
(dle počtu účastníků) do Wa shing tonu, 
s prohlídkou pěšky a metrem: Capitol – sídlo 
Kongresu, 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 (zdarma), 
National Gallery of Art (zdarma), Smith-
sonian Insti tute aj. Památníky prezidentů 
Wa shing tona, Jeffer sona, Lin colna ad. Ná-
vrat do ho telu mezi 22. a 23. hodinou, nocleh.
6. den: Po snídani uvolnění pokojů, uložení 
zavazadel do spo lečné místnosti v  hotelu, 
individuální volno, v  odpoledních hodinách 
přesun na letiště, odlet do Prahy či Vídně.
7. den: Přílet v  ranních hodinách, možnost 
transferu do Brna.
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Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – New York – Toronto a zpět s kabinovým zavazadlem 
do 8 kg (dle podmínek letecké společnosti), 4 × ubytování v New Yorku v hotelu *** ve 
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (dle místních zvyklostí manželská postel, oddělené 
postele za příplatek) a se snídaní, 2 × ubytování v Kanadě v hotelu *** ve dvoulůžkových po-
kojích s příslušenstvím, výlet k Niagarským vodopádům, služby českého průvodce po celou 
dobu zájezdu, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | další stravování, cestovné v MHD, komplexní pojištění včetně storna zá-
jezdu, příplatek za odbavené zavazadlo do 23 kg 3200 Kč (dle podmínek letecké společnosti).
Fakultativně | výlet do Washingtonu od 2 700 Kč (dle počtu při hlá šených, minimum 12 osob).

řeky s vyhlídkovými plošinami, lze též absol-
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. Cesta z Niagara Falls směrem na zá-
pad podél jezera Ontario. Odpoledne ces-
tou zpět do Toronta zastávka v  malebném 
městečku Niagara on the Lake na břehu je-
zera Ontario. Příjezd do Toronta, ubytování 
v hotelu, společná procházka městem.
7. den: Prohlídka Toronta – metropole pro-
vincie Ontario, nejlidnatějšího a  nej kos mo-
po litnějšího města Kanady, (3  miliony lidí, 

celá aglomerace téměř 9 milionů obyvatel). 
Možnost vyjet na známou CN Tower – sym-
bol města a donedávna nejvyšší samostatně 
stojící stavba světa (553  m). Finanční čtvrť, 
historické části města, nábřeží jezera On-
tario a  další. Odpoledne přesun na letiště 
a odlet do Evropy.
8. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

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 druhou nejvyšší budovu New Yorku a na-

bízí úžasnou podívanou z 86. patra na osvět-
lený Manhattan s nejslavnějšími světovými 
mrakodrapy. Nocleh.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yor-
ku s přesuny metrem a s českým výkladem: 
Dolní Manhattan – Finanční čtvrť kolem 
ulice Wall Street – newyorská burza, Fede-
ral Hall, kde George Washington složil slib 
prvního prezidenta země, kostel sv. Troji-
ce, radnice, Brooklynský most, procházka 
čtvrtěmi Chinatown, Little Italy. Střední 
Manhattan nabízí spoustu zajímavostí mezi 
ulicemi Broadway a Pátou avenue a kolem 
náměstí Madison Square, Herald Square 
a  Times Square – hala Madison Square 
Garden, Newyorská knihovna, největší 
obchodní dům na světě Macy’s, Rockefelle-
rovo centrum, staré nádraží Grand Central, 
katedrála sv. Patrika nebo slavná MoMA – 

Muzeum moderního umění a  nejkrásněj-
ší mrakodrap ve stylu art deco – Chrysler 
Building. Individuální volno, návrat do ho-
telu metrem, nocleh.
3. den: Volný den nebo možnost ce lo -
denního vý letu autobusem nebo vlakem 
(dle počtu účastníků) do Wa shing tonu, 
s prohlídkou pěšky a metrem: Capitol – sídlo 
Kongresu, 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 svě-
tě (vstup zdarma), National Gallery of Art 
(zdarma), Smith sonian Insti tute aj. Pa-
mátníky prezidentů Wa shing tona, Jeffer-
sona, Lin colna ad. Návrat do ho telu mezi 
22. a 23. hodinou, nocleh.

4. den: Další volný den – možnost společné 
důkladnější prohlídky některé části města, 
případně výlet k  Soše svobody, návštěva 
některého z  muzeí v  luxusní čtvrti Upper 
East Side podél Central Parku – Metropo-
litní muzeum se sbírkami světového umění, 
Guggenheimovo muzeum nebo MoMA. 
Možnost dalších atrakcí – let vrtulníkem 
nad Manhattanem, plavba lodí po řece 
Hudson. Večer možnost návštěvy muzikálu 
na Broadwayi. Nocleh.
5. den: Přesun na letiště a odlet do kanad-
ského Toronta. Transfer z  letiště do města 
Niagara Falls, které skýtá spoustu atrakcí 
souvisejících přímo s  vodopády, tvořícími 
hranici mezi USA a  Kanadou. Ubytování 
a nocleh.
6. den: Prohlídka slavných Niagarských vo-
dopádů. Někomu postačí procházka podél 

Termíny | 11.–18. června | 23.–30. října
Cena | 42 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 690 Kč

New York, Toronto a Niagarské vodopády
 s možností výletu do Washingtonu
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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 klimatizova-
ným autokarem, 10 × ubytování v hotelech ***/ **** s americkou nebo mexickou snídaní, 8 × po-
lopenze, 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 účastníků.

Termín | 14.–26. března | 16.–27. listopadu | Cena | 66 890 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

Puebla

Cancún

Po stopách Mayů, Aztéků a Zapotéků | s koupáním v Karibiku
MEXIKO

Palenque

Teotihuacan

e
x

o
t

i
c

k
é

 d
á

l
k

y

91



Cena zahrnuje |  letenku z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Pekingu a zpět, transfery 
a vstupy dle programu, 5 × noclehů v hotelu *** v Pekingu, 5 × polopenzi (bez nápojů), čínského 
i českého tlumočícího průvodce (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 vízum 
cca 2 980 Kč (vyřídí naše CK), spropitné cca 30 USD na osobu, vstupenku na Kung Fu Show nebo 
Pekingskou operu v hodnotě 30 EUR.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 8 účastníků.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) přes některou evropskou metro-
poli do Pekingu. Pro zájemce transfer z Brna 
na letiště (informace v CK).
2. den: Přílet do hlavního města Čínské li-
dové republiky Pekingu, transfer autoka-
rem do hotelu, pro jížďka cyklo rikšami po 
starém městě s  tradičními úzkými uličkami 
zvanými chutongy, večeře nebo oběd (dle 
hodiny příletu) v restauraci, nocleh v hotelu 
v Pekingu.
3. den: Po snídani prohlídka Náměstí Ne-
beského klidu, největšího náměstí na světě, 
s  mauzoleem Mao Ce-tunga, po obědě 
prohlídka rozsáhlého komplexu císařských 
paláců, zvaného Za ká zané město, odkud 
od roku 1420 vládli Říši středu císaři dynas-

Termíny | 8.–14. května | 24.–30. září  |  Cena | 38 950 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 400 Kč

Peking a Velká čínská zeď
ČÍNA

tie Ming a Čching, poté odjezd na proslulou 
nákupní třídu Wang-fu-ťing (Studna prin-
cova domu), volno k prohlídce tržiště suve-
nýrů, v  jeho blízkosti je pak známá jídelní 
ulička, kde lze ochutnat nejrůznější specia-
lity místní kuchyně včetně rožněných štírů, 
různých druhů hmyzu, chobotnic, nebo 
mořských hvězdic. K  večeři ochutnáte tra-
diční specialitu pekingskou kachnu. Návrat 
do hotelu na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet na Velkou 
čínskou zeď, která se nachází 80 kilometrů 
severně od Pekingu. Jde o systém pevností 
a  obranných zdí, postavených během sta-
letí na obranu proti kočovným stepním ná-
jezdníkům. Poté oběd s možností prohlídky 
výroby měděných předmětů – váz a  mís, 
zdobených emailem, možnost nákupu, od-
poledne návštěva Údolí hrobek v  obvodu 
Čchang-pching, kde je pohřbeno 13 císařů 
dynastie Ming, procházka po Svaté cestě 
střežící příchod k  císařským hrobkám, pro-
hlídka jedné z  hrobek. Návrat do Pekingu, 
nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka Letního pa-
láce, palácového komplexu pod Horou 
dlouhověkosti, omývané uměle zbudo-
vaným jezerem, přes které se klene impo-

zantní Mramorový most sedm nácti ob-
louků. Po obědě návštěva ma nu  fak tury na 
výrobu a  zpracování říčních perel, mož-
nost nákupu. Dále za stávka u Olympijského 
stadionu zvaného Ptačí hnízdo, procházka 
olympijským areálem, večer možnost před-
stavení kung-fu nebo opery.
6. den: Dopoledne návštěva Chrámu Ne-
bes, ve kterém od roku 1420 obětovali 
císaři dynastií Ming a  Čching za dobrou 
úrodu, odpoledne návštěva čajovny spo-
jená s  ochutnávkou a  prodejem čaje, poté 
návštěva lámaistického kláštera, večeře, 
nocleh v hotelu v Pekingu.
7. den: Odvoz na letiště, odlet do Evropy, 
přílet zpět možný i  v  ranních hodinách os-
mého dne (dle aktuálního letového řádu).

Navštivte s námi Peking – dvacetimilionové hlavní město Číny, které bylo vždy městem 
bohaté kultury a slavné historie, ale teprve v posledních desetiletích vyrostlo ve světovou 
metropoli, v níž se snoubí tradice i modernita. Každý rok přijíždějí Peking objevovat 
miliony turistů – město totiž nabízí mnohem víc než jen historické pamětihodnosti: 
skvělé jídlo, pestré trhy, nejlepší kungfu show – a to zdaleka není všechno.
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Velký okruh Čínou | Peking •  Si-an • Su-čou • Čou-čang • Šanghaj • Hongkong • Macao

vými políčky oblasti Lung-ťi, poté plavba 
v bambusové loďce po řece Li v malebném 
kraji krasových homolovitých kopců. Ve-
čeře. Nocleh v Jang-šuo.
14. den: Po snídani přejezd do Kuej-lin, ná-
vštěva vápencových jeskyní Sloního cho-
botu a  Rákosové flétny. Návštěva továrny 
na zpracování mořských perel. Oběd a poté  
odpoledne přejezd rychlovlakem do města 
Šen-čen, přechod hranice a  přejezd do 
Hongkongu (příjezd pozdě večer). Nocleh 
v hotelu v Hongkongu.
15. den: Ráno po snídani výlet lodí do Ma-
caa. Prohlídka historického centra s  měst-
skými hradbami (UNESCO), chrám Na Ča, 
ruiny kostela svatého Pavla, rybářský pří-
stav, Kasino, dále Macao Tower s vyhlídkou, 
chrám A-Ma a  další. Oběd a  možnost ná-
kupu suvenýrů. Návrat lodí zpět do Hong-
kongu. Nocleh v hotelu v Hongkongu.
16. den: Ráno po snídani prohlídka Hong-
kongu. Výlet panoramatickou lanovkou na 
ostrov Lantau, poté výjezd historickou la-
novkou na kopec Victoria Peak s pohledem 
na Hongkong z městské části Kowloon, Ho-
dinová věž, plavba lodí po přístavu, ulice 
hvězd, promenáda Tsim Sha Tsui. Ve večer-
ních hodinách procházka po Nábřeží hvězd 
a večerní laser show. Poté odjezd na letiště 
a odlet zpět do Evropy.
17. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

Termíny | 11.–27. října | Cena | 76 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 900 Kč

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, transfer do cen-
tra. Prohlídka města, projížďka cyklorik-
šami starým městem – chutongem. Přejezd 
na ubytování do hotelu. Večer společná ve-
čeře. Nocleh v Pekingu. 
3. den: Po snídani celodenní prohlídka 
města: náměstí Nebeského klidu, největší 
náměstí světa, palácový komplex Zakázané 
město, odpoledne konfuciánský chrám. 
Večeře a  po ní fakultativně představení 
Pekingské opery. Nocleh v hotelu v Pekingu.
4. den: Po snídani celodenní výlet na Vel-
kou čínskou zeď v  obci Pa-ta-ling nebo 
v průsmyku Ťü-jung – tato obranná stavba 
v  době císařství měřila více než 21 tisíc 
km. Odpoledne prohlídka hrobek bývalé 
vládnoucí dynastie Ming a  Císařské cesty 
duchů. Cestou do Pa-ta-lingu návštěva ne-
fritové dílny a  cestou zpět návštěva bývalé 
císařské manufaktury na výrobu váz tech-
nikou cloisonné. Návrat do Pekingu. Cestou 
zastávka v Olympijském parku. Večer pro-
cházka po hlavní obchodní třídě Wang-fu-
-ťing. Nocleh v hotelu v Pekingu. 
5. den: Po snídani prohlídka Chrámu Ne-
bes, místa, kam se chodili modlit čínští 
císaři za dobrou úrodu. Návštěva lámais-
tického kláštera Jonghe Gong a  odpole-
dne návštěva Letního paláce, letního sídla 
čínských císařů s  nádhernými zahradami 
v  podhůří Západních hor na břehu jezera 
Kchun-ming. Návštěva manufaktury zpra-
covávající říční perly a  zastávka v  tradiční 
čínské čajovně – ochutnávka nejrůznějších 
druhů čaje s  možností nákupu. Noční pře-
jezd lůžkovým vozem rychlíku 1. třídy do 
starého města Si-an. Nocleh ve vlaku.
6. den: Příjezd do Si-an. Prohlídka města – 
64 metrů vysoká Pagoda divoké husy (bud-
dhistický chrám ze 4. století), dále taoistický 

klášter Osmi nesmrtelných, možná pro-
jížďka vozíkem po monumentálních, 14 km 
dlouhých městských hradbách, historické 
muzeum. Večeře. Večer fakultativně show 
dynastie Tang. Nocleh v hotelu v Si-anu.
7. den: Po snídani výlet s prohlídkou světo-
známé Hliněné armády z  konce 3. století, 
jedinečného archeologického naleziště ob-
jeveného ve 20. století – terakotové sochy 
vojáků a koní v životní velikosti. Odpoledne 
Zvonová a  Bubnová věž a  nakonec ná-
vštěva Velké mešity v  muslimské čtvrti se 
známou jídelní ulicí a  trhem. Večer odjezd 
a noční přejezd lůžkovým vlakem 1. třídy do 
města Su-čou. Nocleh ve vlaku.
8. den: Ráno příjezd do starobylého města 
Su-čou, které se nachází u  Velkého císař-
ského kanálu. Procházka překrásnými za-
hradami: nejmalebnější zahrada Mistra 
rybářských sítí a  největší zahrada Pokor-
ného služebníka. Poté exkurze do malé 
továrny na zpracování hedvábí – možnost 
nákupů. Večeře. Nocleh v hotelu v Su-čou.
9. den: Po snídani přejezd ze Su-čou do 
Šanghaje se zastávkou ve vodním měs-
tečku Čou-čuang, protkaném vodními ka-
nály. Projížďka v  gondole a  procházka ko-
lem domů bohatých čínských obchodníků. 
Večer v  Šanghaji procházka po hlavní ob-
chodní pěší zóně Nankingské třídě. Večeře. 
Nocleh v hotelu v Šanghaji.
10. den: Po snídani prohlídka staré Šang-
haje: chrám Nefritového Buddhy s  dvou-
metrovou sochou Buddhy a  prohlídka 
kláštera v  centru Šanghaje, poté proslulá 
mandarinská zahrada Jü Jüan. Večeře. Noc-
leh v hotelu v Šanghaji. 
11. den: Po snídani prohlídka moderní 
Šang haje, supermoderní čtvrt Pchu-tung, 
vyhlídka ze 492 metrů vysoké věže SWFC, 
projížďka lodí po řece Chuang-pchu podél 
nábřeží Bund, z  níž je nejlepší výhled na 
město. Nábřeží Bund bylo centrum života 
obchodnické smetánky 20. a  30. let minu-
lého století. Večeře v restauraci na lodi v pří-
stavu. Nocleh v hotelu v Šanghaji.
12. den: Po snídani přejezd nejrychlejším 
vlakem světa Maglev s  rychlostí více než 
400 km za hodinu na letiště v  Šanghaji. 
Odtud odlet do Kuej-lin, přejezd do oblasti 
Lung-ťi s proslulými terasovitými rýžovými 
poli. Večeře. Nocleh v hotelu v Lung-ťi.
13. den: Po snídani procházka mezi rýžo-

Cena zahrnuje | letenku do Pekingu a zpět z Hongkongu, 2 místní noční přejezdy lůžkovým 
vlakem, 12 × ubytování s polopenzí (snídaně a oběd nebo večeře dle programu) ve dvoulůžko-
vých pokojích v hotelech ***/****, přepravu místním busem/minibusem dle programu, vstupné 
do navštívených objektů dle programu, českého průvodce, čínského odborného průvodce, 
společnou večeři – specialitu pekingskou kachnu, pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | návštěvu místní opery, poplatek za vízum cca 2 980 Kč (vyřídí CK), cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu, spropitné pro místní řidiče a odborné průvodce.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.
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Cena zahrnuje | leteckou dopravu z Brna nebo Vídně do Pekingu a zpět ze Šanghaje, dopravu 
autobusem nebo minibusem v Číně, 5 × nocleh v hotelech ***/****, 2 × noční přejezd vlakem (vyšší 
třída: 4 lehátka v uzavíratelném kupé), vstupy uvedené v programu, 7 × polopenzi, služby místní-
ho a českého tlumočícího průvodce, zákonné pojištění CK.  
Cena nezahrnuje | vízum do Číny cca 2 980 Kč (vyřídí CK), další stravování, nápoje k hlavním 
jídlům, transfer z Brna na letiště a zpět, spropitné cca 40 USD, cestovní pojištění.
Fakultativně | Kung-fu show 640 Kč, show dynastie Tang v Si-an 520 Kč, plavba po řece v Šang haji 
640 Kč, vyhlídka z televizní věže v Šanghaji 620 Kč, cesta vlakem Maglev na letiště 260 Kč.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 8 účastníků.

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřesně-
no) s možným přestupem do Pekingu.
2. den: V ranních hodinách přílet do Pekin-
gu, dopoledne projížďka cyklorikšami pů-
vodními chutongy – čtvrtěmi úzkých uliček, 
plnými krámků a nízkých domků s kachlový-
mi střechami. Odpoledne ubyto vání v hotelu, 
po krátkém odpočinku návštěva Chrámu Ne-
bes (UNESCO), v němž se císaři modlívali za 
dobrou úrodu. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani návštěva náměstí Ne-
beského klidu, největšího náměstí na světě, 
v  jehož středu se nachází mauzoleum Mao 
Ce-tunga. Prohlídka Zakázaného města, 
komplexu císařských paláců, odkud vládli 
od roku 1420 císaři dynastie Ming a Čching. 
Odpoledne procházka po parku Ťing-šan, 
bývalých císařských zahradách na sever od 
Zakázaného města. Z parku plného pavilonů 
a besídek se naskýtá nádherný pohled na Za-
kázané město. Večer procházka po nákupní 
třídě Wang-fu-ťing a  přilehlé jídelní uličce, 
kde lze ochutnat speciality místní kuchyně 

Termín | 20.–28. května | 21.–29. října | Cena | 46 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 800 Kč

včetně rožněných štírů, chobotnic, mořských 
hvězdic a dalších pochoutek. Večeře a nocleh. 
4. den: Po snídani výlet na Velkou čínskou 
zeď do průsmyku Ťü-jung asi 100 km seve-
rovýchodně od Pekingu. Jedná se o  systém 
pevností a  obranných zdí, postavených na 
obranu proti kočovným nájezdníkům, volno 
k procházce. Cestou zpět zastávka v Olympij-
ském parku, večeře a poté možnost návštěvy 
proslulé Kung-fu show. Nocleh.
5. den: Po snídani návštěva Letního paláce, 
který se rozprostírá na břehu umělého jeze-
ra Kchun-ming pod Horou dlouhověkosti 
s buddhistickým klášterem. Po obědě návště-
va lámaistického kláštera. Navečer transfer 
na nádraží a  noční přejezd lehátkovým vla-
kem (čtyři lehátka v uzavíratelném kupé) do 
Si-an. Nocleh ve vlaku. 
6. den: Ráno příjezd do Si-an, transfer do ho-
telu na snídani. Poté návštěva proslulé Tera-
kotové armády. Nejslavnější archeologický 
nález 20. století, zvaný osmý div světa, čítá 
8000 figur válečníků z pálené hlíny v životní 
velikosti, které si nechal vyrobit kolem roku 
200 př. n. l. císař Čchin Š’-chuang-ti k ochra-
ně svého podzemního mauzolea. Odpoledne 
návštěva keramické dílny, tržiště a Velké me-
šity v muslimské čtvrti. Večeře a nocleh v Si-
-an. Večer fakultativně možnost shlédnout 
Kulturní show dynastie Tang.
7. den: Po snídani volno k nákupům v cent-
ru města, případně procházka po hradbách, 
oběd, odpoledne transfer na nádraží, noční 

Pět čínských nej! | Peking • Velká zeď • Terakotová armáda • Zahrady v Su-čou • Šanghaj

přejezd do Su-čou v lehátkovém vlaku.
8. den: Ráno příjezd do Su-čou, transfer do 
hotelu na snídani, poté návštěva muzea hed-
vábí s možností nákupu a proslulé zahrady 
Mistra rybářských sítí. Odpoledne přejezd 
do Šanghaje. Fakultativně večerní plavba 
po řece Chuang-pchu, která dělí Šanghaj 
na staré město s nábřežím Bund a s nákupní 
Nankingskou třídou na jedné straně a  na 
moderní čtvrť mrakodrapů na straně druhé. 
Plavba osvětleným městem skýtá velkolepou 
podívanou. Večeře a nocleh.
9. den: Po snídani návštěva chrámu Nefrito-
vého Buddhy ve starém městě, procházka po 
několik kilometrů dlouhé Nankingské třídě, 
s  možností projížďky vyhlídkovým vláčkem. 
Nábřeží Bund, které je lemováno krásnými 
vysokými budovami, vybudovanými na za-
čátku 20. století. Fakultativně možno vyjet na 
Televizní věž. Odpoledne transfer na letiště, 
odlet do Evropy. Fakultativně je možno jet na 
letiště vlakem Maglev (magnetický vlak, je-
doucí rychlostí vice než 400 km za hodinu). 
Přílet do Evropy týž den nebo 10. den ráno.
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Termíny | 19.–29. června | 28. srpna – 7. září | Cena | 69 900 Kč | příplatek za jednolůž. pokoj 5 880 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně do Čcheng-
-tu (Chengdu), pro zájemce fakultativní 
transfer mikrobusem z Brna na letiště.
2. den: Přílet do Čcheng-tu, metropole pro-
vincie Sečuán, transfer do hotelu, nocleh.
3. den: Návštěva Výzkumného a chovného 
zařízení pandy velké v  Čcheng-tu, které je 
nejen výzkumnou stanicí, ale i  oblíbenou 
turistickou destinací. Fakultativně výlet lodí 
k  soše Lešanského Buddhy (UNESCO). Nej-
větší kamenná socha Buddhy na světě se 
nachází na soutoku řek Min a  Ta-tu poblíž 
města Le-šan nedaleko Čcheng-tu. Socha 
byla vytesána do skalního masivu v 8. století. 
Nocleh v Čcheng-tu. 
4. den: Po snídani v hotelu odjezd na letiště 
v  Čcheng-tu a  odlet do tibetské metropole 
Lhasy, která leží v  nadmořské výšce 3 650 
metrů. Setkání s místním průvodcem a trans-
fer do hotelu, poté odpočinek nezbytný pro 
aklimatizaci ve vysokohorském prostředí, ve-
čer volný čas ve Lhase.
5. den: Po snídani v  hotelu celodenní pro-
hlídka Lhasy. Ráno prohlídka monumentál-
ního paláce Potála (UNESCO), který je nejen 
náboženským a politickým centrem regionu, 
ale také pokladnicí tibetského umění. První 
budovy zde byly vystavěny už v 7. století za 
vlády krále Songcäna Gampa, současný 
třináctipatrový komplex vznikl v  17.  století 
na příkaz pátého dalajlámy. Obrovský palác, 
postavený pouze ze dřeva a kamene, se dělí 
na dvě části: ústřední Červený palác slouží 
pouze náboženským účelům, Bílý palác byl 
postaven pro světské účely, především jako 

rezidence dalajlámy (současný čtrnáctý dalaj-
láma dnes žije v  exilu). Potála je bludištěm 
bohatě zdobených síní, modliteben, stúp 
i  obytných prostor, z  nichž nejvelkolepější 
je Zimní palác neboli Síň slunečního svitu. 
Odpoledne návštěva chrámu Džókhang 
(Johkang) ve staré části Lhasy. Svatyně po-
stavená v  7. století je Tibeťany považována 
za nejposvátnější a  nejvýznamnější chrám 
v zemi. Po rušné ulici Barkhor obcházejí ko-
lem chrámu proti směru hodinových ručiček 
desítky poutníků v tradičním rituálu zvaném 
kora, možnost jak bezprostředního prožitku 
této uklidňující meditace, tak nákupu suve-
nýrů a  náboženských artefaktů – mlýnky, 
mandaly, vlaječky. Nocleh ve Lhase.
6. den: Po snídani v hotelu návštěva význam-
ných klášterů v okolí Lhasy. Nejprve západně 
od města klášter Däpung (Kopec rýže), zalo-
žený v  15. století následníky gelugpy, jedné 
ze škol tibetského buddhismu, známé jako 
Škola žlutých čepic. Jedná se o  jeden z  nej-
větších buddhistických klášterů vůbec, před 
vpádem čínských vojsk zde žilo okolo 10 000 
mnichů. Poté klášter Sera (Růže), ve kterém 
v  dobách největší slávy žilo kolem 5 500 
lámů. Klášter obsahuje velké množství vzác-
ných a jedinečných artefaktů tibetského bu-
ddhismu. Návrat do Lhasy, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd autobusem z Lhasy 
úrodným údolím řeky Ňangčhu (Nyangchu) 
směrem k  severnímu Himálaji. Cesta po 
horské silnici kolem posvátného jezera Jam-
drok a průsmykem Karo (5 045 m), zastávka 
a  prohlídka slavné stúpy (tibetsky čhörten) 

Cena zahrnuje | letenku z  Prahy nebo Vídně  do Čcheng-tu a zpět, vnitrostátní letenku 
Čcheng-tu – Lhasa a zpět, transfery a vstupy dle programu, 9 × nocleh se snídaní v hotelech 
***/****, 9 × hlavní jídlo (oběd nebo večeře) bez nápojů, vstupy do navštívených objektů, služby 
čínského, tibet ského i českého technického průvodce, pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět, vízum do Číny 2 980 Kč (platnost pasu musí 
být ještě minimálně 6 měsíců po datu příletu zpět do Evropy, vyřídí CK), pojištění včetně storna 
zájezdu, spropitné cca 40 € na osobu (vybere od klientů průvodce na místě). 

Čína a Tibet | včetně návštěv y kláštera Rongbuk s v yhlídkou na Mount Everest
ČÍNA/TIBET

Kumbum ve městě Gjance (Gyantse). Příjezd 
do druhého největšího města Tibetu Žikace 
(Shigatse), ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani prohlídka kláštera Tašil-
hünpo, tradičního sídla pančhenlamy, zá-
stupce dalajlámy. Cesta do podhůří Himá laje. 
Cestou zastávka v klášteře Sakja z 11. století, 
který zejména ve 13. století patřil mezi nej-
významnější tibetské kláštery. Přestávka na 
oběd v Lhatse (4 050 m) a začátek stoupání 
do průsmyku Gyatso-la (5 248 m) – nejvyšší 
bod zájezdu. Poté přejezd do vesnice, nocleh 
v nadmořské výšce 4 050 metrů. 
9. den: Po brzké snídani cesta ke klášteru 
Rongbuk, který je po uzavření základního 
tábora pro veřejnost jediným místem, od-
kud lze pozorovat nejvyšší horu světa Mount 
Everest (8 848 m, tibetsky Džomolangma). 
Prohlídka nejvýše položeného kláštera na 
světě (4 980 m) a  návrat stejnou cestou do 
Žikace, nocleh.
10. den: Po snídani přejezd zpět do Lhasy 
a odlet Čcheng-tu. Nocleh.
11. den: Transfer na letiště a  odlet zpět do 
Evropy. Přílet do Prahy nebo Vídně tentýž 
nebo následující den. 
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Termín | 10.–24. listopadu
Cena | 58 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč 

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  pro-
slulo svými jadeitovými výrobky a  vějíři ze 
santalového dřeva. Odjezd přes Čao-čching 
(Zhao qing) a Jü-lin (Yulin) do Pej-chaj (Be-
ihai), kde se nachází nejkrásnější a  nejzná-
mější pláž provincie Kuan-si (Guanxi), noc-

leh 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 čínsko-vietnamské hra-
nice, procházka podél řeky Pej Lun (Bei 
Lun) a  vstup do vietnamského „města trž-
nic“ Móng Cái. Rychlý člun nás doveze do 
světoznámé zátoky Hạ Long (UNESCO). Po 
nalodění na tradiční džunku následuje  té-
měř čtyřhodinová plavba po Dračí zátoce, 
jedné z  nejkrásnějších scenérií na světě: 
skalnaté 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, 
ubytování dle programu, 6 × polopenzi ve Vietnamu, přepravu vozidlem, odpovídajícím počtu 
účastníků, vlakové přejezdy, plavbu člunem, místní odborné průvodce a českého průvodce 
překládajícího výklad, který doprovází skupinu již z Brna, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | 2 × vízum do ČLR za 2 980 Kč (vyřizuje CK po dodání pasu, platného nej-
méně 6 měsíců od příletu zpět), spropitné cca 40 €, jinou stravu než je uvedená v programu, 
nápoje k jídlům, společnou přepravu z Brna na letiště. Dále je možné objednat lůžko ve vlaku 
(4 osoby v kupé) za 30 € na osobu a 7 polopenzí (večeře nebo oběd) na území Číny za 3 200 Kč. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

Severní Vietnam

Kanton

Bản Giốc

HONGKONG/ČÍNA/VIETNAM
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Termíny | 7.–16. 3. | 20.–29. 10. | Cena | 56 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 9 500 Kč

1. den: Odlet z letiště v Praze či Vídni (bude 
upřesněno) na Tchaj-wan s přestupem.
2. den: Přílet na letiště Tao yuan v  hlav-
ním městě, dvouapůlmilionové Tchaj-peji, 
návštěva působivého Čan kaj škova pa-
mátníku vybudovaného k  uctění odkazu 
prvního prezidenta Čínské republiky, dále 
návštěva nejvýznamnějšího buddhistického 
chrámu Lung-šan, který byl vybudován 
roku 1738 usedlíky z čínské pevniny a jehož 
dechberoucí výzdoba znázorňuje draky, 
buddhistická, taoistická i konfuciánská bož-
stva a je bohatě zdobena porcelánem a ba-
revným sklem. V  závislosti na době příletu 
ještě návštěva národního parku Jang-ming-
-šan, jenž se tyčí nad metropolí a jehož so-
pečné skály a  turistické stezky nabízejí do-
statek příležitostí pro nádherné výhledy na 
starou i  novou Tchaj-pej. Nocleh v  hotelu 
v blízkosti Tchaj-peje. 
3. den: Po snídani odjezd na jih ostrova do 
okresu Miao-li, návštěva horské řezbářské 
vesničky San-i, obklopené obřími kafrov-
níky, které dorůstají výšky až 40 metrů 
a  z  jejichž dřeva místní obyvatelé vyřezá-
vají jak nábytek, tak sochy a  různé drobné 
upo mínkové předměty. Návštěva místního 
muzea dřevěných soch, kde jsou ta nejlepší 
díla vystavena. Zastávka k  fotografování 
trosek Lung-tchengského mostu, který byl 
postaven za japonské nadvlády v roce 1906 
a zničen při zemětřesení roku 1935. Červené 
cihlové pilíře jeho oblouků ostře kontrastují 

s  okolní bujně zelenou krajinou. Návštěva 
uměleckého muzea CMP Block Museum 
of Arts ve městě Tchaj-čung a  pozorování 
západu slunce v mokřinách Kao-mej u ústí 
řeky Ta-ťia. Volno na večeři, nocleh v hotelu. 
4. den: Po snídani návštěva jedné z  devíti 
tchajwanských palíren rýžového vína, vy-
ráběného z  fermentované rýže, v  tomto 
případě vysokojakostní odrůdy šao-sing. 
Palírna ve městečku Pcha-li má vlastní vý-
robní metodu a způsob skladování a lze tu-
ochutnat víno jak horké, tak studené. Poté 
návštěva jedinečného kostela z papírových 
trubek Paperdome v  Nan-tchou, poté vý-
jezd na vyhlídku na horu Mao-lan, která se 
tyčí nad rozlehlým Jezerem Slunce a  Mě-
síce. Plavba člunem po jezeře, které patří 
k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím 
ostrova a jehož malebné okolí je domovem 
původních obyvatel ostrova z národa Thao. 
Nocleh v blízkosti jezera. 
5. den: Odjezd do nejstaršího tchajwan-
ského města Tchaj-nanu, které dalo jméno 
celému ostrovu. Procházka po nejstarší 
čtvrti An-pching, kterou v  roce 1624 zalo-
žili nizozemští kolonisté – památník vládce 
Čeng Čcheng-kunga (Koxinga), který na Ni-
zozemcích ostrov dobyl, Chrám boha války, 
pevnost Fort Provintia a  další. Navečer 
noční tržiště Liou-che, volno k samostatné 
večeři. Nocleh v hotelu v Tchaj-nanu.
6. den: Návštěva významného buddhistic-
kého centra Kuang-šan v druhém největším 

Cena zahrnuje | letenku včetně letištních poplatků, všechny služby popsané v programu, 
ubytování ve ***/**** hotelech, místního průvodce hovořícího anglicky a českého tlumočí-
cího průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | jiné jídlo než je uvedeno v programu, nápoje u obědů a večeří, spropitné 
pro místního průvodce a řidiče, komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu 
(lze pořídit v naší CK), vstupní vízum (turistickou kartu) vyřídí CK za 750 Kč (pokud nedojde 
do realizace zájezdu ke změně poplatků). 
Fakultativně | lze přiobjednat dopravu z Brna na letiště a zpět. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků.

Velký okruh ostrovem | Tchaj-pej • Jang-ming-šan • Tchaj-nan • Chua-lien
TCHAJ-WAN

městě Kao-siung, volno k obědu na nábřeží 
Chou-pi-chu, odpoledne cesta k E-luan-pi, 
nejjižnějšímu mysu ostrova s majákem, od-
jezd do Č'-pen na jihovýchodním pobřeží 
v kaňonu na úpatí pohoří Ta-wu, známého 
svými horkými prameny. Nocleh v Č'-pen.
7. den: Průjezd dlouhým a úzkým Východ-
ním trhlinovým údolím, které je lemováno 
z  východu pobřežním horským hřebenem 
a  ze západu centrálním pohořím a  skýtá 
mnoho krásných výhledů – zastávky na 
fotografování, mimo jiné na plošině Lu-jie 
Kao-tchaj, centru paraglidingu, návštěva 
Muzea rýže ve vesnici Čch'-šang, odpole-
dne relax na pláži Čch'-šin-tchan, nocleh 
v hotelu v oblasti Chua-lien.
8. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Taroko, prohlídka největších atrakcí 
včetně vyhlídkové terasy, svatyně Věčného 
jara, útesu Čch'-šui – návrat do Tchaj-peje, 
prohlídka Národního palácového muzea, 
volný čas k večeři, nocleh v hotelu.
9. den: Dle letového řádu volné dopoledne, 
nebo transfer na letiště a odlet do Evropy. 
10. den: Přílet do Vídně či Prahy (s přestu-
pem), možnost transferu do Brna.
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1. den: Odlet z  letiště v  Praze nebo Vídni 
(bude upřesněno) do Japonska.
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Narita 
u Tokia, transfer do hotelu na ubytování, noc-
leh (možnost večeře na vlastní náklady, do-
poručí průvodce). Nocleh.
3. den: Po snídani celodenní okruh Tokiem 
soukromým mikrobusem: chrám bohyně 
Kannon ve čtvrti Asakusa, nákupní arkády 
Nakamise, elektrické město Akihabara, ná-
vštěva šintoistické svatyně Mejdži u  stanice 
Haradžuku, kolem níž je soustředěna kul-
tura japonské mládeže s  jejími svéráznými 
módními styly. Procházka po bulváru Omo-
tesando zvaném tokijské Champs Elysées. 
Volný čas k obědu. Na závěr výjezd na hlavní 
vyhlídkovou plošinu Tokijské věže, zahrady 
královského paláce, večeře v  místní restau-
raci. Návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Nikkó, turisticky 
atraktivního města ležícího v horách severně 
od metropole. Prohlídka města, návštěva 
svatyně Nikkó Tóšógú (UNESCO), mauzolea 
významného šóguna japonských dějin, volný 
čas k obědu, odpoledne malebné jezero Ču-

zendži a  vodopád Kegon, návrat do Tokia, 
večeře v místní restauraci, nocleh.
5. den: Po snídani celodenní výlet do národ-
ního parku Fudži-Hakone-Izu a  takzvané 
Páté stanice na posvátné hoře Fudži (v pří-
padě nepříznivého počasí návštěvnické cent-
rum Fudži), volno k obědu, odpoledne pokra-
čování prohlídky národního parku, sopečné 
údolí Owakudani, jízda lanovkou, plavba po 
jezeře Aši, výjezd lanovkou na horu Koma-
gatake. Večeře v restauraci, návrat do Tokia.
6. den: Po snídani naložení zavazadel do 
vozidla, které je převeze do hotelu v  Ósace,  
odjezd na nádraží pouze s  příručním zava-
zadlem, přejezd rychlovlakem Šinkansen 
do  Kjóta – někdejšího hlavního města Ja-
ponska, volno k  obědu, poté procházka po 
legendární zábavní čtvrti Gion, proslulé gej-
šami, čajovnami a  typickými restauracemi, 
prohlídka nejvýz namnější kjótské památky, 
nádherného dřevěného buddhistického 
chrámu Kijomizu (UNESCO), poté večeře 
v místní restauraci, nocleh v hotelu v Kjótu.
7. den: Po snídani návštěva paláce Nidžó, 
někdejšího sídla šógunů, slavné kamenné 

Termín | 8.–17. 4. | 8.–17. 11. | Cena | 94 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 960 Kč

Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně do Japonska a zpět, 7 × ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích hotelů *** se snídaní, 6 × večeři a 1 × oběd, transfery po městech a výlety 
privátním autobusem/minibusem, jízdu rychlovlakem, místní průvodce hovořící anglicky 
a českého tlumočícího průvodce, který doprovází skupinu již z ČR, převoz zavazadel z Kjóta 
do Osaky, vstupy do objektů uvedených v programu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | dopravu z Brna na letiště a zpět (informace v CK), další stravu, spropitné 
pro místní řidiče a průvodce.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 přihlášených osob.
Program prvního a posledního dne může být upraven dle aktuálního letového řádu.

Země vycházejícího slunce | Tokio • Nikkó • Fudžijama • Kjóto • Ósaka • Nara
JAPONSKO

zahrady chrámu Rjóandži – svatyně zenové 
sekty rinzai s  Chrámem zlatého pavilonu 
Kinkakudži (UNESCO), svatyně Sanjusan-
gendo. Odpoledne přejezd minibusem do 
Ósaky, třetího největšího japonského města. 
Procházka po nákupní čtvrti Dotombori–
Šinsaibaši, návštěva plovoucích zahrad, dále 
vyhlídkové galerie Umeda Sky Building a ve-
čeře v restauraci. Nocleh v hotelu v Ósace.
8. den: Po snídani odjezd do Nary, ná-
vštěva chrámu Tódaidži – největší dřevěné 
stavby na světě se 16 metrů vysokou sochou 
Buddhy, která stojí uprostřed parku s  ocho-
čenými jelínky. Oběd v místní restauraci. Poté 
návštěva svatyně Kasuga, zasvěcené čtyřem 
bohům, stvořitelům japonských ostrovů. Pro-
cházka po malebné kupecké čtvrti Naramači 
s křivolakými uličkami. Návrat do Ósaky, ve-
čeře v restauraci. Nocleh v hotelu.
9. den: Po snídani odjezd na vyhlášené tr-
žiště Kuromon, kde se prodávají především 
čerstvé ryby, volný čas k  obědu, odpoledne 
odjezd na letiště Kansai a odlet do Evropy.
10. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, mož-
nost společného odvozu z letiště do Brna.

Poznejte Japonsko – ostrovní zemi, ve které se snoubí kouzlo starého Dálného Východu 
s nejnovějšími technologiemi. Chrámy a svatyně, sochy i překrásné zahrady, stíněné 
moderními výškovými budovami z oceli a skla, udržují dávné tradice. Překvapení čeká 
na každém kroku – ve velkoměstech budete žasnout nad technickými vymoženostmi, 
čistotou a novodobou architekturou, japonská příroda zas nabídne nádherné horské 
scenérie a malebná zákoutí. K nezapomenutelným zážitkům patří i cesta nejlepším 
a nejrychlejším vlakem na světě, stejně jako výborná kuchyně plná mořských plodů. 
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1. den: Odlet do Koreje z  letiště v  Praze 
nebo Vídni (bude upřesněno).
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Inč-
chon (Incheon), setkání s  místním průvod-
cem, transfer do Soulu, hlavního města, po-
litického, ekonomického a kulturního srdce 
Korejské republiky s  více než pětisetletou 
historií. Odjezd do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka 
města: náměstí a  brána Gwanghwamun, 
prohlídka paláce Geyongbokgung, který 
sloužil jako hlavní sídlo královské dynastie 
Čoson vládnoucí v  letech 1392–1910. V pří-
zemí paláce je umístěno Národopisné mu-
zeum, dědictví korejské kultury a  historie. 
Následuje návštěva ulice Insadong plné 
uměleckých galerií, antikvariátů, obchodů 
s  tradičními uměleckými výrobky, čajov-
nami a  restauracemi. Odpoledne návštěva 
populárního tržiště Namdaemun, největ-
šího smluvního tržiště v zemi, kde je možné 
nakoupit vše od oděvů po suvenýry, dále 
obchodní čtvrť Myeong-dong. Výjezd na 
Soulskou věž (236 m) s výhledem na město. 
Večeře, nocleh centru města.
4. den: Po snídani transfer k Demilitarizo-
vané zóně (DMZ), dokumentující tragic-
kou historii země, která se v  korejské válce 
(1950–1953) rozdělila na dva státy – komu-
nistický na severu a  kapitalistický na jihu. 
Demilitarizované pásmo, vzdálené 44 km 
od Seoulu, je v současnosti nejpřísněji stře-
ženou hranicí na světě. Jeho prohlídka za-

hrnuje návštěvu parku Imjingak, postave-
ného roku 1972 na paměť těch, kteří museli 
za války opustit své domovy a rodiny na se-
veru. Následuje železniční stanice Dorasan. 
Z  observatoře Dora lze vidět vesnici v  Se-
verní Koreji a třetí tunel, údajně zbudovaný 
Severokorejci v roce 1979 pro tajný útok na 
Jižní Koreu. Návštěva Národního muzea 
Koreje, které hostí kulturní jmění a  doku-
mentuje vývoj země od nejstarší doby po 
současnost. Večeře a nocleh v Soulu.
5. den: Po snídani odjezd do Kjongdžu 
(Gye ongju) 270 km jihovýchodně od Soulu. 
Kjongdžu bylo hlavním městem království 
Silla v letech 668–936, kdy došlo k velkému 
rozkvětu buddhismu. Období bývá považo-
váno za zlatou kulturní éru, o  čemž svědčí 
nepřeberné množství historických pamá-
tek. Návštěva buddhistického chrámu Pul-
guksa (UNESCO), poté vesnice lidových ře-
mesel  – zhruba čtyřicet tradičních domků, 
kde místní vyrábějí filigránové předměty, 
hliněné pohřební figurky, dřevěné a  ka-
meninové nádoby, různé šperky a  výšivky. 
Řemeslníky lze sledovat při práci a  samo-
zřejmě jejich výrobky lze zakoupit. Násle-
duje návštěva malebného jezírka Wolji 
(dříve Anap  ji) s  královským letohrádkem 
Donggung. Večeře a nocleh v Kjongdžu. 
6. den: Po snídani odjezd do rozsáhlého 
pohřebního komplexu Daereungwon, kde 
uvidíme některé z více než dvaceti velkých 
a malých hrobek králů a šlechticů z období 

Termín | 20.–28. října | Cena | 57 600 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 980 Kč

Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Soulu a zpět, 6 × nocleh 
v hotelích ****, 6 × večeři v místních restauracích, transfer mikrobusem dle programu, služ-
by místního anglicky hovořícího a českého tlumočícího průvodce, který skupinu doprovází 
již z Česka, všechny vstupy uvedené v programu, pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, dopravu z Brna na letiště a zpět (možno přiobjednat 
společnou cestu na letiště a zpět za 500 Kč jedním směrem), obědy a další stravovaní mimo 
program, nápoje k večeřím, spropitné místním řidičům a průvodcům. 
Zájezd se uskuteční už při počtu 8 přihlášených účastníků.

Nejkrásnější místa Jižní Koreje | Soul • Kjongdžu • Daereungwon • Pusan
KOREA

Silla. Odjezd do Pusanu (Busan), hlavního 
přístavu a druhého největšího města země, 
které leží na jihovýchodním cípu Korejského 
poloostrova na březích Japonského moře. 
Cestou prohlídka chrámu Tchongdosa 
(doslova Spása světa mistrovstvím pravdy), 
sídla buddhistického řádu Čogje (Jogye), 
ležícího na jižním úpatí hory Chi seo san. Ve-
čeře a nocleh v Pusanu.
7. den: Po snídani návštěva oblíbené pláže 
ve čtvrti Haeundae. Z  vyhlídkové Pusan-
ské věže v  parku Yongdusan je nádherný 
pohled na moderní přístav i  staré přístavní 
město. Poté návštěva největšího korejského 
rybího trhu Jagalchi, který je jedním ze 
symbolů města. Na závěr pobytu v  Pusanu 
ještě navštěva rušného tržiště Gukje, kde lze 
nakoupit hedvábí, šatstvo, kabelky a mnoho 
dalšího. Pozdě odpoledne odjezd do Soulu, 
večeře a nocleh.
8. den: Po snídani krátké volno, odjezd na 
letiště a odlet do Evropy (dle letového řádu). 
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, pro zá-
jemce možný společný transfer do Brna.

e
x

o
t

i
c

k
é

 d
á

l
k

y

99



1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem do Bangkoku.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do ho-
telu, ubytování.
3. den: Po snídani okružní jízda více než os-
mimilionovým hlavním městem Thajska: ná-
vštěva rezidence siamských králů dynastie 
Chakri, postavené pro krále Rámu I., který 
vládl v letech 1782–1809. Vedle paláce se na-
chází Wat Phra Kéu – Chrám Smaragdového 
Buddhy, zřejmě nejznámější z  královských 
chrámů se sochou Buddhy vyřezanou z  jed-
noho kusu zeleného jaspisu. Chrám Wat Pho 
s  gigantickým ležícím Buddhou, po obědě 
plavba lodí po řece Chao Phraya a  kanály 
Thonburi – příležitost pozorovat místní ro-
diny žijící na vodě v  dřevěných domcích na 
kůlech, dále chrám Wat Arun. Návrat do ho-
telu, večer možnost odjezdu taxíky společně 
do zábavní čtvrti Pat Phong, procházka cen-
trem nočního života s krátkým individuálním 
posezením v některém z barů, návrat do ho-
telu opět taxíkem.
4. den: Celodenní výlet k  plovoucímu trhu 
Damnoen Saduak v  provincii Ratchaburi, 
kde se prodává ovoce, zelenina, domácí po-
třeby i suvenýry na stovkách malých člunů – 
pestrobarevná podívaná a vděčný objekt pro 
fotografy. Pokračování do provincie Kancha-
naburi, kde se nachází muzeum zajateckého 
tábora a  válečný hřbitov, oběd, návštěva 
slavného mostu přes řeku Kwai, návrat do 
Bangkoku ve večerních hodinách, nocleh. 
5. den: Po snídani brzy ráno odjezd směr 
sever, dopoledne prohlídka královského pa-

láce Bang Pa-In, ležícího na ostrůvku na řece 
Chao Phraya, poté cesta do Ayutthaye, bý-
valého hlavního města království Siam. Leží 
na soutoku řek Chao Phraya, Pa Sak a  Lo-
pburi. Ty jsou spojeny širokým průplavovým 
kanálem, který tak z  centra města vytváří 
v podstatě ostrov. Po obědě Historický Park 
Phra Nakhon Si Ayutthaya (UNESCO), velký 
historický areál v samém srdci Ayutthayi. Po-
kračování cesty do Lobpuri, nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani prohlídka chrámu Phra 
Prang Sam Yot. Bývalá hinduistická svatyně 
je nejznámější pamětihodnost Lopburi. Pís-
kovcová stavba, ozdobená štukovými orna-
menty, tři věže znamenají svatou hinduis-
tickou trojici – Stvořitele Brahmu, ochránce 
Višnu a  Ničitele Šivu. Za vlády krále Narai 
Velikého byla svatyně přestavěna na buddhi-
stický chrám. Další zastávka bude v  Phitsa-
nuloku na prohlídku Wat Phra Si Rattana 
Mahathat (nebo také Wat Yai – Velký chrám) 
proslavený zlatou sochou Buddhy Phra 
Puttha Chinnarat. Poté odjezd do města 
Sukhothai, které bylo založeno roku 1238 
a  bylo hlavním městem prvního thajského 
království. Historický park Sukhothai 
(UNESCO) – zříceniny královského paláce, 
buddhistické chrámy, městské brány, zdi, 
vodní příkopy, náspy, kanály, jezírka a vodní 
přehradní systém. Součástí prohlídky je ná-
vštěva Národního muzea Ramkhamhaeng. 
Nocleh v Sukhothai.
7. den: Po snídani pokračování prohlídky. Bě-
hem zlatého věku byla kolem Sukhothaie po-
stavena další satelitní města, z nichž nejdůle-

Termíny | 16.–25. února | 24. října – 1. listopadu
Cena | 44 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 980 Kč

Cena zahrnuje |  letenky včetně jednoho domácího přeletu, transport autobusem v Thajsku 
dle programu, 7 × nocleh se snídaní, 7 × oběd (viz program), vstupné do zmíněných objektů, 
českého i zahraničního průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | spropitné (cca 50 USD na osobu), nosiče kufrů, jiné stravování mimo 
zmíněných snídaní a obědů, nápoje k obědům, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním 
směrem. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

Velký okruh Thajskem | Bangkok • Ayutthaya • Sukhotai • Lampang • Chiang Mai
THAJSKO

žitější bylo Sri Satchanalai, kde je nyní také 
vybudován Historický park Sri Satchanalai. 
Uprostřed města je chrám Wat Chang Lom 
s velkou stúpou ve tvaru zvonu. Odpoledne 
příjezd do Lampangu, oběd, poté jízda na 
bryčkách taženými koňmi na místní tržiště 
v Baan Sao Nak – 100 let starý týkový dům, 
zastávka k návštěvě chrámu Wat Phra Kaeo 
Don Tao. Jeden z  nejposvátnějších chrámů 
v  celém Thajsku byl postaven v  roce 1680 
s  krásnými dřevořezbami v  barmském stylu 
a  s  hliněným slonem, který má připomínat, 
že zde byl kdysi uložen slavný Smaragdový 
Buddha v 15. století. Nocleh v Lampangu.
8. den: Po snídani návštěva jednoho z  nej-
významnějších 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 Chiang Mai zastavíme 
v  městě Phayao k  návštěvě chrámu Wat Si 
Khom Kham, které leží na břehu jezera a na-
chází se v  něm 16 metrů vysoká pozlacená 
socha Buddhy. Po obědě navštívíme chrám 
Wat Phra That Doi Suthep nacházející se 
v nadmořské výšce 1073 metrů. Cestou na vr-
chol je možno zastavit a na několika místech 
obdivovat krásný výhled na město Chiang 
Mai. Příjezd do Chiang Mai, nocleh. 
9. den: Po snídani uvolnění pokojů, odjezd 
na sloní farmu, kde jsou zvířata cvičena pro 
práci v  džungli, hodinové safari na slonech, 
oběd nebo návštěva orchidejové farmy (po-
dle letového řádu z  Chiang Mai), odlet do 
Bangkoku a  v  nočních hodinách odlet do 
Evropy. 
10. den: Přílet do Prahy nebo Vídně (podle 
letového řádu).
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Termín | 9.–21. října | Cena | 63 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

1. den: Odlet z  letiště v  Praze nebo Vídni 
(bude upřesněno) do Hanoje.
2. den: Odpoledne přílet do Hanoje, transfer 
do hotelu, volno k odpočinku, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka viet-
namské metropole: Ho Či Minovo mauzo-
leum, jeho osobní rezidence zvaná Cha-
loupka strýčka Ho, Pagoda jednoho sloupu 
a pagoda Trấn Quốc. Poté návštěva Etnolo-
gického muzea, kde se seznámíme s rozdíl-
ným národnostím složením vietnamského 
lidu, odpoledne návštěva Chrámu litera-
tury a  projížďka cyklorikšami starou čtvrtí 
uličkami se starožitnými krámky. Po obědě 
navštívíme posvátné jezero Hoàn Kiếm 
(Vráceného meče) s  Nefritovým ostrovem 
a chrámem Ngọc Sơn (Nefritové hory). Večer 
návštěva proslulého vodního loutkového 
divadla. Nocleh v Hanoji.
4. den: Po snídani odjezd autobusem po 
nové dálnici do Thung Nang ke světoznámé 
zátoce Hạ Long (UNESCO) v Tonkinském zá-
livu, nalodění a  celodenní plavba lodí mezi 
fantastickými krasovými útvary a  ostrůvky 
roztodivných tvarů po Dračí zátoce, jedné 
z  nejkrásnějších scenérií na světě. Společný 
oběd na palubě. Zpáteční cesta po dálnici do 
Hanoje, navečer návrat do hotelu v Hanoji.
5. den: Po snídani transfer na letiště v Hanoji, 
odlet do Huế, kde setkání s místním průvod-
cem. Procházka po starém městě. Císařská 
citadela a  pokračování k  sedmiposchoďové 

pagodě Thiên Mụ (Nebeské paní) na břehu 
řeky. Oběd. Plavba po Parfémové řece 
(Sông Hương). Nocleh v hotelu v Huế.
6. den: Po snídani pokračování prohlídky 
Huế  – mauzoleum císaře Tự Đức z  dynas-
tie Nguyễn, které bylo postaveno podle ta-
jemných zákonů geomancie. Další královské 
hrobky – návštěva mauzolea císaře Minh 
Mạng a  hrobka císaře Khải Định. Prohlídka 
místních vesnic. Po obědě návštěva dílny 
na výrobu kónických klobouků a  rýžových 
rohoží. Zastávka k  fotografování na pláži 
Thuận An. Nocleh v témže hotelu v Huế.
7. den: Po snídani přejezd Annamského po-
hoří průsmykem Hải Vân (Oblačný průsmyk) 
do města Đà Nẵng ve středním Viet namu, 
návštěva Čamského muzea, které doku-
mentuje kulturu někdejšího hinduistického 
království Čampa, po obědě pokračování 
do městečka Hội An, pěší procházka staro-
bylými uličkami Staré čtvrti (UNESCO) s kry-
tým Japonským mostem. V  17.  a  18. století 
šlo o důležitý přístav, dnes lákají turisty staré 
kupecké domy, krytý most přes řeku a rušné 
tržiště. Nocleh v hotelu v Hội An.
8. den: Po snídani transfer na letiště v  Đà 
Nẵngu a přelet do Nha Trangu – nejznáměj-
šího vietnamského přímořského letoviska, 
po obědě volno k procházkám po bílé písčité 
pláži a  ke koupání. Oběd nebo večeře indi-
viduálně na vlastní náklady. Nocleh v hotelu 
v Nha Trangu.

Cena zahrnuje | mezinárodní i domácí přelety a transfery, 10 x ubytování v hotelech ***/**** 
se snídaní, 7 × oběd, 1 × večeře na lodi, výlet lodí v Dračí zátoce, všechny vstupy a okružní 
prohlídky dle programu, místního anglicky hovořícího průvodce, českého tlumočícího 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | dopravu z Brna na letiště a zpět (možno přiobjednat společnou cestu 
na letiště a zpět za 500 Kč jedna cesta), vízum do Vietnamu (elektronické 750 Kč, na velvy-
slanectví 2 850 Kč), nápoje k hlavním jídlům, jiné stravování než uvedené v programu, spro-
pitné ve výši cca 50 USD na osobu (určeno místním průvodcům a řidičům).
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků. 

Velký okruh Vietnamem | Hanoj • Ha Long • Hueế• Đà Nang • Hoi An • 
Nha Trang • Ho Či Minovo Město • Cho Lon • Ben Tre • delta Mekongu

9. den: Po snídani transfer na letiště Cam 
Ranh, odlet do Ho Či Minova Města (Sai-
gonu), po příletu transfer do města a  pro-
hlídka rušného centra – koloniální čtvrť 
s  radnicí, operou, katedrálou Notre Dame 
z  19.  století, nádhernou budovu Centrální 
pošty a  interiér moderního paláce Znovu-
sjednocení. Ubytování v  hotelu a  barbecue 
večeře v zahradní restauraci. Nocleh v Ho Či 
Minově Městě.
10. den: Po snídani návštěva Muzea obětí 
války, pokračování do Chợ Lớn, návštěva 
pagody Thiên Hậu a  rušného tržiště Bình 
Tây. Po obědě návštěva výrobny lakovaných 
předmětů a odjezd k tunelům Củ Chi, které 
byly vybudovány vietnamským hnutím od-
poru Việt Minh a  Việt Cộng proti Francou-
zům, respektive Američanům. Oběd na orga-
nické farmě poblíž Củ Chi. Návštěva dílny na 
lakované předměty. Návrat do Ho Či Minova 
Města, nocleh v témže hotelu.
11. den: Po snídani odjezd z  Ho Či Minova 
Města do města Bến Tre v  deltě řeky Me-
kong, návštěva dílny na výrobu cihel na 
břehu řeky, nalodění na člun a  plavba po 
řece, která je plná místních bárek (sampanů), 
naložených různým zbožím a zemědělskými 
produkty. Cestou zastávka v  dílně, kde se 
zpracovává kokos,  zhlédnutí procesu sušení 
kokosu. Oběd na lodi nebo v Bến Tre. Odpo-
ledne návrat do Ho Či Minova Města, nocleh. 
12. den: Po snídani odjezd na letiště, odlet 
do Evropy, přílet v noci nebo časně ráno další 
den.

VIETNAM
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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. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

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  dalších staveb, jejichž vykopávky jsou tu-
ristickou atrakcí. Prohlídka rozsáhlých vyko-
pávek včetně světoznámé, 14 metrů dlouhé 
sochy spícího Buddhy. Odjezd do města Sig-
iriya, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani prohlídka starobylé Sigi-
riye (UNESCO), vý  stup na Lví skálu, ruiny 
nádherného palácového komplexu posta-

veného v 5. století králem Kas syapou, pro-
hlídka unikátních skal ních kreseb. Pokra-
čování 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 do skal. Odpoledne ná-
vštěva batikové manufaktury 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.

Velký okruh po ostrově Cejlon s pobytem u moře 
Kolombo • Pinnewalla • Polonnaruwa • Sigiriya • Dambulla • Kandy • Nuwara Eliya

SRÍ LANK A

7. den: Po snídani odjezd do městečka Ki-
tulgala na západě ostrova, ležícího v pásmu 
tropického deštného pralesa, jedná se 
o  nejvlhčí místo celého ostrova. V  blízkosti 
protéká řeka Kelani, na které se natáčel 
slavný film Most přes řeku Kwai režiséra 
Davida Leana, oceněný mnoha Oscary. Od-
jezd do Beruwaly – malá rybářská vesnička 
založená arabskými obchodníky v  8.  sto-
letí – slavná starobylá mešita a maják. Okolí 
Beruwaly patří díky svým scenériím k  nej-
oblíbenějším plážovým resortům ostrova. 
Ubytování v  ho telu, odpolední 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  obchod-
ním centrem města, přístavní čtvrtí, čtvrtí 
Fort, bazarem Pettah, návštěva buddhistic-
kého chrámu Gangarámaja, večeře, trans-
fer na letiště, v noci odlet do Evropy.
10. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, pro zá-
jemce transfer mikrobusem do Brna.

Termíny | 13.–22. března | 16.–25. listopadu
Cena | 46 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 800 Kč
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Okruh ostrovem Bali se závěrečným pobytem na pláži
Tanah Lot • Ulun Danu • Puseh • Kintamani • Kerta Gosa • Unudu • Goa Lawah

BALI

Termín | 12.–22. listopadu | Cena | 45 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 600 Kč

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem do Denpasaru. 
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Ngurah 
Rai do Denpasaru, metropole ostrova Bali 
a  stejnojmenné indonéské provincie, trans-
fer do přímořského areálu Kuta nebo Sanur, 
ubytování v hotelu, nocleh.
3. den: Odpočinek, koupání, pro zájemce 
možnost masáží, koupelí nebo raftingu, noc-
leh 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 Jatiluwih, 
kde shlédneme různé fáze pěstování rýže. 
Další prohlídka patří k  nejvíce fotografova-
nému chrámu na Bali, Ulun Danu v  Bedu-
gulu s nádherným výhledem na jezero Bra-
tan. 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 pozorovat 

na pláži Lovina delfíny při východu slunce, 
poté zastávka u horkých pramenů v Banjar, 
kde bude možnost koupání v přírodním hor-
kém bazénu, pokračování v jízdě nás dovede 
do buddhistického kláštera Brahma Wihara 
Arama, odtud na vrchol Gobleg, odkud je 
krásný výhled na dvě jezera – Tambligan 
a  Buyan. Další zastávka bude na rýžových 
terasách v Pacungu. Poslední zastávka bude 
u  Chrámu královské rodiny. Návrat do ho-
telu 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 Kehen 
a  Goa Gajah a  nejstarší chrám na ostrově, 
Puseh. Cestou ještě navštívíme zahradu ko-
ření 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. 
7. den: Po snídani odjezd do Tenganan, au-
tentické balijské vesnice, prohlídka netopýří 
jeskyně a  chrámu Goa Lawah. Odtud do 
Klunkung, návštěva dvora bývalého králov-
ství Kerta Gosa s klasickými malbami v krá-
lovské síni a prohlídka Plovoucího pavilonu. 
Odjezd do Ubudu, oblasti místního domoro-
dého umění, návštěva obrazové galerie v Ba-
tuánu, batikové a  tkalcovské dílny, za tímco 
vesnice Celuk je centrem zlatníků a  stříbro-
tepců. Vesnice Mas je střediskem dřevořezby. 
Zde je také možno shlédnout domorodý ta-

nec kecak, znázorňující epos Ramajána. Pře-
jezd do hotelu v  Kutě nebo Sanuru, večeře 
a nocleh na pláži.
8. a 9. den: Volno ke koupání, možnost vy-
užití nabízených aktivit, mimo jiné masáže, 
aromatické 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 přestu-
pem, možnost společného transferu mi kro-
busem do Brna. 

Cena zahrnuje | letenku tam a zpět s přestupem v některé evropské metropoli, 8 × ubytování  
se snídaní, 4 × polopenzi (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, 4 večeře v ostatní dny zájezdu za 800 Kč. 
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6. den: Po snídani návrat do Melbourne se 
zastávkou v  Ballarat, proslaveném za dob 
Zlaté horečky. Prohlídka Sove reign Hill, mu-
zea pod širým nebem, které zachycuje prv-
ních 10 let po objevení zlata v roce 1851, kdy 
sem mířily tisíce dobrodruhů z celého světa. 
Večer nocleh v Melbourne.
7. den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
do Alice Springs, prohlídka města, návštěva 
památníku Anzac Hill, návštěva Royal Flying 
Doctor Service, letecké záchranné služby 
pro obyvatele žijící v odlehlých venkovských 
oblastech, a  School of the Air – vyučování 
přenášené rádiem pro děti z  odlehlých ob-
lastí dnes nahrazované internetem. Nocleh 
v Alice Springs.
8. den: Po snídani v hotelu zastávka na vel-
bloudí farmě (fakultativně projížďka na vel-
bloudovi), poté pěší prohlídka kaňonu Kings 
Canyon – mimořádná propast s pískovcový-
mi stěnami, klesajícími 270 metrů k tropické 
oáze s  ekosystémem, který v  ostatních čás-
tech kontinentu již vymizel. Poté krátká cesta 
ke stanici Kings Creek Station, ubytování ve 
speciálních safari stanech (pevná konstrukce, 
kachlová podlaha, zavíratelné dveře, společ-
né sprchy a toalety, bazén, kuchyň a travna-
té místo na grilování). Můžete si přichystat 
vlastní piknik, v  ceně je zahrnut balíček na 
grilování. Nocleh v Kings Creek Station v blíz-
kosti rokle George Gill Ranges. 
9. den: Po snídani australských bushmanů 
(slanina, vejce, párky, fazole, rajčata, tousty 
a  cereálie, čaj nebo káva) naučná hodinová 
vycházka s  ukázkou života Austrálců (Abo-
riginců), původních obyvatel kontinentu  – 
Karrke Aboriginal Cultural Experience. 
Dozvíte se o  přípravě domorodých pokrmů 
a  zdobení tečkováním, výrobě dřevořezeb 
a  využití léčivých bylin. Poté návštěva Ná-
rodního parku Uluru-Kata Tjuta, zastávka 
na focení hory Mount Conner, procházka 
po domorodém území Kata Tjuta s výhledy 

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes-
něno) s jedním nebo dvěma přestupy.
2. den: Přílet do Melbourne, transfer do ho-
telu, večer možná společná procházka s čes-
kým průvodcem, nocleh v Melbourne (hotel 
Ibis nebo podobný).
3. den: Po snídani půldenní procházka po 
centru Melbourne, které je známé zahrada-
mi, restauracemi, kavárnami, tržišti a  umě-
leckými galeriemi. Je osídleno lidmi ze všech 
koutů světa, což určuje jeho kosmopolitní 
ráz. Odpoledne volno nebo možnost výletu 
na Phillip Island, kde je kromě návštěvy plá-
že Woolamai zahrnut i vstup na vyhlídkovou 
plošinu, odkud lze pozorovat připlouvající 
hejna malých tučňáků. Nocleh v Melbourne.
4. den: Po snídani v  hotelu celodenní výlet 
po Great Ocean Road – jízda jihozápadně 
směr Geelong, druhé největší město státu 
Victoria, pokračování podél oceánu do Lorne 
a Apollo Bay. Cesta prochází Národním par-
kem Otway Ranges, jehož lesy jsou domo-
vem pravěkých kapradin, malých vačnatců 
a  mnoha druhů ptáků. Procházka deštným 
pralesem a  návštěva skalních útvarů Dva-
náct apoštolů a rokle Loch Ard. Další zastáv-
ky na mostě London Bridge a u zátoky Bay 
Islands. Nocleh ve Warrnamboolu. 
5. den: Po snídani jízda severní částí Národ-
ního parku Grampians k malé vesničce Halls 
Gap, která je známá nádhernými výhledy 
a divokými zvířaty, jako jsou klokani, pštrosi 
emu, klokánci wallaby a  množství ptactva. 
V okolí jsou krásné procházky k vodopádům. 
Nocleh v Halls Gap.

a  pokračování na sledování západu slunce 
v  Uluru. V  ceně je zahrnuto vstupné do ná-
rodního parku, šumivé víno a jednohubky při 
západu slunce. Nocleh v hotelu v Uluru.
10. den: Brzy ráno odjezd z hotelu na pozo-
rování východu slunce, poté kontinentální 
snídaně v místní kavárně a návštěva kulturní-
ho centra. Možnost procházky kolem posvát-
né hory Uluru neboli Ayers Rock (dle letové-
ho řádu). Transfer na letiště, odlet do Cairns, 
transfer do hotelu v Cairns.
11. den: Celodenní výlet na Velký bariérový 
útes. Plavba na katamaránu Ocean Spirit, 
možnost potápět se, šnorchlovat v  mělké 
vodě mezi korály, projet se polo ponorkou 
se skleněnou stěnou, nebo se jen opalovat 
na prostorné palubě (4 hodiny volna). V ceně 
výletu je teplý a  studený bufet, sklenka šu-
mivého vína, sýr, sušenky. Na katamaránu 
je možné si vypůjčit výbavu na šnorchlování 
i potápěčský oblek. Návrat do Cairns, nocleh. 
12. den: Celodenní výlet do vesnice Kuran-
da v  deštném pralese, jízda vyhlídkovým 
vláčkem a lanovkou, návštěva motýlí voliéry, 
představení v Tjapukai Cultural Park – tento 
den je rovněž zahrnut v ceně oběd. Večer ná-
vrat do Cairns, nocleh. 
13. den: Výlet po pobřeží severně od Cairns, 
návštěva krokodýlí farmy Hartley's  Croco-
dile Adventures. Projížďka po laguně Hart-
ley‘s Lagoon, kde uvidíte krokodýly ve volné 
přírodě ve slané vodě a dozvíte se o ekologic-
kém významu mokřin, které se rozprostírají 
po celé severní Austrálii. Na závěr navštěva 
pobřežního městečka Port Douglas, pauza 

Velký okruh Austrálií | Melbourne • Alice Springs • Uluru • Cairns • Sydney
AUSTRÁLIE

Termín | 9.–27. října | Cena | 155 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 26 000 Kč
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která vystupuje z vod fjordu Milford Sound 
do výšky 1 683 m. Po příjezdu do stejnojmen-
ného městečka prohlídka místního přírodo-
vědného centra a  podmořské observatoře, 
poté vyhlídková plavbu po fjordu, která na-
bízí úchvatné výhledy na vodopády, pralesy 
a hory skrze velká okna, z prostorné paluby 
a pohodlných salonků. Na plavidle lze zakou-
pit oběd, doplněný o čaj a kávu zdarma. Po 
vylodění přejezd do Te Anau, ubytování.
22. den: Po snídani odjezd z  Te Anau, pře-
jezd (přibližně 3 hodiny) do Arrowtown  – 
malého historického městečka s  fascinující 
architekturou a  atmosférou zlatokopecké 
osady 19. století. Návštěva muzea a procház-
ka osadou. Odpoledne pokračování jízdy do 
Wanaky na břehu stejnojmenného jezera, 
zbytek odpoledne volný program, ubytování 
ve městě Wanaka. 
23. den: Po snídani cesta (4,5 hodiny) k  le-
dovci Fox Glacier, jenž je největším z ledovců 
západního pobřeží a je jedním z mála ledov-
ců na světě, jejichž ledovcové jazyky sahají 
až k deštným pralesům. Procházka k ústí le-
dovce a pak přejezd do Fox Glacier Village, 
kde přestávka na oběd na vlastní náklady. 
Procházka kolem průzračného jezera Mathe-
son, ubytování v  motelu v  obci Franz Josef 
na úpatí stejnojmenného ledovce. 
24. den: Po snídani možnost kratších i  del-
ších vycházek v  unikátní oblasti ledovců 

18. den: Po snídani transfer na letiště v Syd-
ney, přelet do Christchurch na Jižním ostrově 
Nového Zélandu, krátký okruh městem (dle 
hodiny příletu), transfer do hotelu, ubytová-
ní, nocleh.
19. den: Po snídani cesta autobusem k  le-
dovcovému jezeru Tekapo (asi 4 hodiny 
jízdy), zde návštěva malebného kostela 
Dobrého pastýře. Volno na oběd na vlastní 
náklady, poté jízda do Národního parku Ao-
raki/Mount Cook, možnost návštěvy Alpi-
nistického centra Sira Edmunda Hillaryho, 
které popisuje historii a  život lidí v  oblasti 
nejvyšší novozélandské hory Aoraki (také 
Mount Cook, 3 724 m) a  je současně poctou 
siru Edmundu Hillarymu, jednomu z největ-
ších světových alpinistů. Přejezd na ubytová-
ní do Twizelu, nocleh.
20. den: Po snídani odjezd do oblíbeného 
střediska extrémních sportů Queens townu, 
odpoledne prohlídka města rozkládajícího 
se podél zátoky jezera Wakatipu, poté vol-
no ve městě, dle zájmu pokračování v  pěší 
prohlídce s  českým průvodcem. Ubytování 
v Queens townu nebo v okolí, nocleh.
21. den: Po časné snídani odjezd k  fjordu 
Milford Sound a městu Te Anau. Asi 5 hodin 
jízdy po jedné z nejkrásnějších cest na světě. 
Z  Te Anau se cesta klikatí dolů do Eglin ton 
Valley a  do Hollyford Valley, pak přes Ho-
mer Tun nel až k  špičaté hoře  Mitre Peak, 

Cena zahrnuje | přelet Sydney–Christchurch a zpět, 8 × ubytování se snídaní v hotelech a mo-
telu, plavbu po fjordu, večeři na rozloučenou, anglicky hovořícího řidiče/průvodce, českého 
tlumočícího průvodce, zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | stravu, která není uvedena v programu, vstupné do objektů, nápoje k večeři, 
pojištění do zahraničí, spropitné pro místní průvodce a řidiče cca 50 USD (bude upřesněno dle 
konečného počtu účastníků), transfer z letiště do Brna. 
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 8 osob.

Cena zahrnuje | letenku Vídeň/Praha – Melbourne, všechny domácí přelety, zpět Sydney – Pra-
ha/Vídeň, 16 × ubytování, místního řidiče nebo průvodce, všechny transfery a prohlídky uvedené 
v programu, u každého noclehu snídani, 3 × oběd, nápoje a jednohubky v Uluru, vstupné do NP 
Uluru, zmíněné atrakce v Kurandě, plavba na bradlový útes v Cairns, kulturní představení Austrál-
ců a plavba po laguně v severní Austrálii, zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění včetně storna (lze sjednat v naší CK), obědy 
a večeře mimo uvedených v programu, spropitné pro místní průvodce a řidiče nejméne 100 USD 
(bude upřesněno podle počtu účastníků, transfer z Brna na letiště a zpět.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 osob.

v  deštném pralese. Ledovce se nacházejí 
pouze několik kilometrů od moře a  spadají 
do něj z výšky 300 metrů. Odpoledne cesta 
pokračuje do Greymouth (cca 3 hodiny jíz-
dy), kde nocleh. 
25. den: Odjezd z  Greymouth do Punakai-
ki na prohlídku bizarních Lívancových skal 
(Pancake Rocks) v  Národním parku Papa-
roa. Měkké vápencové skály erodují působe-
ním divokého Tasmanského moře a  připo-
mínají sloupy na sebe navrstvených lívanců. 
Poté se scénickou oblastí s  vynikajícími sil-
nicemi a s minimem dopravních prostředků 
přesuneme do vnitrozemí (5 hodin jízdy). Po-
jedeme po nejvýše položené cestě v Jižních 
Alpách, zastávka k obědu na vlastní náklady 
v průsmyku Arthur's Pass. Budeme projíždět 
soutěskami a  údolími řek, uvidíme sněhem 
pokryté pohoří a  krajinu, přecházející od 
deštných pralesů přes skalnatý terén v země-
dělskou oblast. Nocleh v Christchurch. Večeře 
na rozloučenou v hotelu (v ceně zájezdu).
26. den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
přes Sydney do Evropy.
27. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

na občerstvení. Návrat do Cairns, nocleh.
14. den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
do Sydney, transfer do hotelu, odpolední 
procházka s průvodcem (dle letového řádu). 
Nocleh v hotelu.
15. den: Po snídani odjezd na prohlídku Syd-
ney a pláží, návštěva hlavních atrakcí, Bond 
Beach a procházka po Watsons Bay. Prohlíd-
ka končí na nábřeží King Street Wharf, ná-
sleduje nalodění na loď společnosti Majestic 

Cruises – plavba trvá zhruba dvě hodiny a její 
součástí je oběd formou bufetu na palubě. 
Plavba končí na nábřeží Circular Quay, od-
kud je možno dojít pěšky do hotelu. 
16. den: Po snídani procházka k  sydneyské 
Opeře, prohlídka s  výkladem o  světoznámé 
budově, možnost posedět ve foyer a sálech, 
kde se odehrává více než 1 600 koncertů, 
oper, dramat a baletů ročně. Návrat do hote-
lu a volné odpoledne, nocleh v témže hotelu. 

Termín | 26. října – 4. listopadu | Cena | 44 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 16 800 Kč

Nový Zéland | prodloužení zájezdu do Austrálie

17. den: Volný den, možnost fakultativního 
celodenního výletu do Modrých hor (Blue 
Mountains) – propastmi a  soutěskami roze-
rvaných pískovcových hor, porostlých euka-
lypty. Nocleh v hotelu v Sydney.
18. den: Po snídani volné dopoledne, poté 
(podle letového řádu) transfer na letiště, od-
let do Evropy.
19. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost 
společného transferu z letiště do Brna.
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6. den: Po snídani odjezd do Nelspruitu, za-
stávka, možnost nákupu nebo občerstvení, 
přejezd do teplé nížinné oblasti Kwa Zulu 
Natal, ve které se nachází Hluhluwe Umfo-
lozi Park, tam večeře a ubytování v Bush land 
Game Lodge (nebo podobném), pose zení 
u ohně. Ubytovací objekty jsou v přírodní re-
zervaci, kde je možno prakticky z pokoje po-
zorovat antilopy, zebry, pštrosy a jiná zvířata.
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. 
Jde o  nádhernou krajinu, rozdělenou řekou 
Umfolozi a  bohatou na zvěř včetně velké 
pětky: lvů, levhartů, slonů, nosorožců, bu-
volů. Po snídani v  rezervaci odjezd do ves-
nice Zulu Nyala, sez ná mení se s  tradičními 
domorodými řemesly, shlédnutí zuluských 
tanců. Možnost nakoupení zásob v  místním 
obřím supermarketu. Po krát kém odpočinku 
u bazénu v 15 hodin výjezd na večerní safari 
s pozorováním západu slunce v buši, večeře 
a nocleh v Bushland Game Lodge.
8. den: Po snídani odjezd do re zer vace 
v  Santa Lucia, plavba lodí k  ústí řeky, kde 
lze pozorovat hrochy, vodní orly a  volavky. 
Odjezd do Durbanu, volno na pobřežní pro-
menádě s  možností koupání i  občerstvení, 
projíždka městem s pro hlíd kou významných 
bu dov, pobřežní linie Zlatá Míle s  mrako-
drapy ve stylu art deco. Nocleh 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 lze 
po  zo rovat stovky tuleňů ve vo dách Atlantiku. 
Návštěva Balvanité pláže, pro zájemce za 
poplatek výjezd na horu Signal k pozorování 
západu slunce nad oceánem. Z  plošiny jsou 
úchvatn é po hledy na Kapské město a na At-
lantik ozářený zapadajícím sluncem. Volno 

1. den: Odjezd autokarem Čebusu na le tiště, 
odlet do JAR s přestupem v Ev ropě.
2. den: Přílet do Johannesburgu, po pří-
letu  odjezd na prohlídku města: čtvrť So-
weto, kde žijí dva miliony lidí v nádherných 
vilách i vlastnoručně po sta vených chatrčích, 
projížďka centrem, jenž svými  mrakodrapy 
připomíná Manhat tan, 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  zlato-
kopeckých atrakcí, večeře a  nocleh v  hotelu 
v Johan nesburgu.
3. den: Po snídani v  hotelu odjezd k  pro-
hlídce metropole JAR – Pretorie. Parlament, 
Památník voortrekkerů (zakladatelů Búrské 
republiky). Individuální volno v  nákupním 
centru, možnost oběda, přejezd do provincie 
Mpumalanga, jízda panoramatickou cestou 
Panorama Route, večeře a  nocleh v  měs-
tečku Graskop, které je výchozím bodem 
k prohlídce Dra kensbergu – Dračích hor.
4. den: Po snídani prohlídka Pilgrim's Rest, 
kam roku 1873  při  lákala zlatá horečka davy 
prospektorů. Nyní mají možnost vyzkoušet si 
rýžování zlata turisté. Pře jezd do Dračích hor, 
které nabízejí úchvatné přírodní scenérie. 
Na hlédneme do kaňonu řeky Blyde, který 
je s délkou 26 km a hloubkou 800 m třetím 
největším na světě. Navštívíme vy hlídková 
m ísta 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 parkem, časté zastávky 
na fotografování zvěře. Během po ledne 
zastávka v  turistickém středisku, možnost 
občerstvení i  nákupu su venýrů. Od poledne 
projížďka jižní částí parku, večeře a nocleh ve 
stejném ubytování. 

na Victoria & Alfred Waterfront k zakoupení 
večeře v četných stáncích, restauracích a ba-
rech. Nocleh v hotelu v Kapském městě. 
10. den: Po snídani odjezd na Mys Dobré 
naděje, návštěva brusírny po lodrahokamů, 
odpoledne návštěva bo ta nické zahrady 
Kir stenbosch na úpatí Stolové hory (na 
6000 rostlinných druhů, mnohé unikátní). 
Procházka centrem města s  budovami Par-
lamentu, Domu otroků, Ga   lerií, Jihoafric-
kého muzea ve Vládních za hradách, volno 
na večeři či ob čerstvení, nocleh v hotelu.
11. den: Celodenní vyjížďka do vinařské ob-
lasti na severovýchod od Kapského Města, 
v  ceně jedna ochutnávka vína, ostatní dle 
přání a výběru klientů. Večer volno na Victo-
ria & Alfred Waterfront. Nocleh.
12. den: Po snídani uvolnění pokojů, indivi-
duální volno v  Kapském Městě, odpo ledne 
transfer na le tiště, navečer odlet do Evropy.
13. den: Přílet do Evropy, pro zájemce odvoz 
autokarem do Brna.

Cena zahrnuje | veškerou přepravu mimo 
transferu na/z letiště, 10 × nocleh ve dvoulůž-
kových po kojích, 1 × degustaci vína, 6 × večeři, 
přelet Cape Town–D urban, vstupy do objektů 
a rezervací, safari dle programu, českého i míst-
ního odbor ného průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | přepravu z Brna na le tiště 
a zpět, komplexní pojištění včetně storna, nápo-
je k večeřím, další degustace vína, spropitné ve 
výši cca 60 USD nebo 50 € (dle počtu účastníků).
Fakultativně | vstup do NP Stolová hora a vý-
jezd lanovkou na Stolovou horu 1 800 Kč.

Krásy Jižní Afriky | Johannesburg • Pretoria • Dračí hory • Durban • Kapské město
JIŽNÍ AFRIKA

Termín | 8.–20. listopadu | Cena | 84 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 11 200 Kč
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Páteční Vídeň | Jedeme až do centra města!
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč 
Termíny | 10. 1. | 31. 1. | 14. 2. | 6. 3. | 20. 3. | 3. 4. | 10. 4. | 24. 4. | 1. 5. í | 8. 5. í | 22. 5. | 5. 6. | 12. 6. | 
19. 6. | 26. 6. | 3. 7. | 17. 7. | 24. 7. | 31. 7. | 7. 8. | 14. 8. | 21. 8. | 28. 8. | 4. 9. | 18. 9. |  25. 9. | 2. 10. | 9. 10. | 
16. 10. | 23. 10. | 30. 10. | 6. 11. | 13. 11. | 20. 11. | 27. 11. | 4. 12. | 11. 12. | 18. 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. 7 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.
9.30 Vídeň: výstup v ulici Am Stadtpark u ho-
telu Hilton, 10 min od chrámu sv. Štěpána.
10.00–12.00 pro zájemce pěší dvouhodinová 
pro hlídka centra s prů vodcem po nejvýz nam-

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 

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Dopoledne návštěva výstavy v  Albertině 
nebo Uměleckohistorickém muzeu. Přehled 
výstav a rezervace vstupenek v CK.  
Odpoledne prohlídka města s  průvodcem 

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
9.30 Vídeň: Dunajská vyhlídko vá věž (252 m), 
možnost vý jezdu výtahem za 35 sekund, 
procházka po ná břeží u  OSN (vídeňský 
Manhattan) či 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 

nějších památkách, nebo in  di vi duální volno – 
možnost návštěvy obchodních center, muzeí 
nebo výstav (info u prů vodce).
18.00 odjezd do Brna.
20.30 předpokládaný návrat.

Vídeň kulturní - za výstavami a poznáním
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč
Termíny | 1. 2. | 7. 3. | 4. 4. | 2. 5. | 6. 6. | 4. 7. | 1. 8. | 5. 9. | 3. 10. | 7. 11.

Velikonoční Vídeň | Prátr, Schönbrunn, Klosterneuburg
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 420 Kč | Termín | pondělí 13. dubna

Vídeň s vyhlídkou a plavbou po Dunaji
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 420 Kč
Termíny | 25. dubna | 16. května | 13. června | 6. července í | 8. srpna | 5. září

Schwedenplatz, ná s ledně prohlídka města: 
Fleischmarkt, Heiligen kreuzerhof, Hoher 
Markt, Orloj, Ruprechtsk ir che, Kornhäu-
selova synagoga, nebo in di viduální volno.
Odpoledne volno v centru města.
18.30 odjezd, 21.00 předpokládaný příjezd.
Fakultativně: plavba lodí 26 € (děti 10–15 
let 13 €, do 9 let zdarma), Dunajská věž 14,50 
€, děti do 14 let 10 €, senioři 11 €.

(různé trasy), nebo individuální volno. Kaž-
dou první sobotu v měsíci je vstup zdarma 
do zhruba 30 menších a méně známých mu-
zeí. Aktuální seznam u průvodce. 
18.00 odjezd, 20.00 předpokládaný návrat.

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 20 € (děti do 
6 let zdarma, od 6 let 10 €); zámecké pokoje 
16 € (děti 12,80 €); velký okruh 20 € (děti 15 
€) – ceny z předchozí sezóny.

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Zentralfriedhof spolu s  židovským hřbito-
vem je známý nejen hroby slavných osob-
ností, ale i  parkovou výzdobou a  secesním 
kostelem od Maxe Hegeleho. Přejezd k  pa-

Vídeňské hřbitovy a Muzeum pohřebnictví
Cena | 450 Kč | Slevy | do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 430 Kč | Termíny | 8. 5. í | 6. 7. í | 28. 10. í

mát  nému místu W. A. Mozarta na Sankt Mar-
xer Friedhof. Přejezd do Grinzingu – hřbitov, 
kde je pochován Peter Alexander, Gustav 
Mah ler a další. Volno na občerstvení. 
18.00 odjezd, 20.00 předpokládaný návrat.
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Letní noční koncert Vídeňských filharmoniků
v zahradách zámku Schönbrunn
Cena | 460 Kč | Termín | čtvrtek 21. května (bude upřesněno)

7.30 odjezd z Brna směr Mikulov, Vídeň.
9.30 Vídeň – Am Stadtpark, naproti ho telu 
Hilton, seznam muzeí za zvýhodněnou cenu 
bude dodán In for  mačním centrem města 

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. 

Vídeň - Státní svátek Rakouska
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 410 Kč | Termín | 26. října

Předvánoční Vídeň
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč
Termíny | 14. 11. | 21. 11. | 28. 11. | 5. 12. | 12. 12. | 19. 12.

Zámek Schönbrunn a Cobenzl, Kahlenberg a Grinzing
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč 
Termíny | 25. 4. | 16. 5. | 13. 6. | 6. 7. í | 8. 8. | 5. 9. | 17. 10.

Vídně týden před 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 | 460 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč | Termín | neděle 31. května

Zámky Schlosshof a Niederweiden | výstavy o císařovně Sisi
Cena | 480 Kč | Termíny | 21. 3. | 9. 5. | 30. 5. | 4. 7. | 22. 8.

8.00 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-

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Dopoledne zámek Niederweiden - prohlíd-
ka  zámku s výstavou Sisi - člověk a císařovna. 
Odpoledne  prohlídka rozsáhlého zahrad-
ního a  zámeckého komplexu Schlosshof 
s výstavou Sisi - matka Rudolfa.

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, 19.30 předpokládaný příjezd.
Fakultativně: zoo 20 € (děti do 6 let zdar-
ma, od 6 let 10  €); zámecké pokoje 16 € 
(děti 12,80 €); velký okruh 20 € (děti 15 €).

17.00 odjezd směr Brno. 
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně: skupinové vstupné od 20 
osob: zámek a  výstava Niederweiden 12 
€, zámek a výstava Schlosshof 16 € (platí se 
průvodci v autobuse).

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 zámku: 22 pokojů 16  € (dítě 
12,80 €); 40 pokojů 20 € (dítě 15 €); SB Pass 
Classic 26,50 (16,50) € – zahrnuje prohlídku 
40 pokojů, zahrady korunního prince, Laby-
rintu a vyhlídky Gloriette; zoo 20 € (dítě 10 €, 
do 6 let zdarma). Ceny z předchozí sezóny.

Odpoledne odjezd do města – Cobenzl, 
vrch Kahlenberg, nacházející se v nadmoř-
ské výšce 484 metrů – vyhlídky na město.
18.00 Grinzing – vinné sklípky Zum Heu-
rigen, posezení, možnost procházky čtvrtí 
významných osobností – Johannese Brah-
mse, Franze Schuberta, Franze Grillparze-
ra 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.
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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 | 460 Kč | Termín | čtvrtek 31. 12. – pátek 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!

07.30 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
Cena | 460 Kč | Sleva | děti, studenti a senioři nad 60 let 430 Kč 
Termín | 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 7,90 €), procházka po 
ná břeží u sídla Organizace spojených náro-
dů (Vídeňský Manhattan) nebo individuál-
ní 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 | 460 Kč | Sleva | děti, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč
Termíny | 25. 4. | 16. 5. | 13. 6. | 6. 7. í | 8. 8 | 5. 9. | 17. 10.

Vídeňské lesoparky a Wotruba Kirche
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 430 Kč
Termíny | 2. 5. | 30. 5. | 5. 7. | 10. 10.

Klienti, kteří nebudou mít zájem o návštěvu 
Domu moře, mohou využít volna k prohlídce 
Domu motýlů – Schmetterlings haus, kde je 
chováno na 50 druhů živých exo tic kých mo-
týlů, které lze sledovat z bez pro střední blíz-
kosti, nebo mohou čas využít k nákupům na 
Ma ria  hilferstrasse a k posezení v kavárně či 
restauraci.
18.30 odjezd zpět do Brna
21.00 předpokládaný příjezd do Brna 
Fakultativně | vstupné do Domu moře - 
dospělá osoba nad 120 cm: 19 € (děti 6–15 
let 9 €, děti 3–5 let 6 €), Schmetterlingshaus 
6,50 € (senioři 5,50 €, studenti 5 €, děti 3–16 
let 3,50 €). Ceny z předchozí sezóny. 

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 | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč 
Termíny | 13. června | 8. srpna | 5. září

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň.
Hirschstetten – v této části Vídně se na ploše 
60.000 čtverečních metrů nachází komplex 
parků a císařských zahrad. Ty jsou různě te-
maticky rozděleny a  rostou v  nich rostliny 
z  celého světa, můžeme si tak prohlédnout 
například zahradu indickou, mexickou, ang-
lickou nebo provensálskou. Součástí areálu je 
také palmový skleník, venkovský statek nebo 

Císařské zahrady a zoo v Hirschtetten  
Cena | 430 Kč | Sleva | děti, s tudenti a senioři nad 60 let 400 Kč 
| Termíny | 1. 5. í | 30. 5. | 6. 7. í | 15. 8. | 12. 9.

Předvánoční Vídeň a termální lázně Oberlaa
Cena | 460 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč | Termíny | 14. 11. | 12. 12.

Kouzlo letních nocí ve Vídni
Cena | 440 Kč | Termíny | 18. července | 22. srpna

zoologická zahrada, ve které na ploše šesti 
hektarů žije více než padesát druhů různých 
zvířat. Celý areál je přístupný zdarma a  je 
ideálním místem pro milovníky přírody i pro 
rodiny s dětmi.       
15.00 odjezd z Hirschstetten na Schweden-
platz. Prohlídka Hundertwasserových domů 
na nábřeží Dunajského kanálu.
18.00 odjezd ze Schwedenplatz.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.                                                                                                 

Výstava orchidejí v Hirschstetten
Cena | 450 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 430 Kč | Termín | 22. února

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň.
10.00 Vídeň – Hirschstetten – prohlídka 
výstavy orchidejí. Možnost uložení nakoupe-
ných květin do autobusu.
14.30 odjezd z Hirschstetten do centra Víd-
ně. Individuální program nebo krátká společ-

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  €. Ceny z  předchozí 
sezóny. Zakoupení vstupů není podmínkou. 

ná procházka s průvodcem po centru Vídně.
17:00 odjezd z centra Vídně do Brna.
19.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | výstava orchidejí – skupinové 
vstupné 5 € (platí se průvodci v  autobuse), 
děti do 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-

10.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň. 
12.30 předpokládaný příjezd do Vídně.
V centru Vídně před vídeňskou radnicí na ná-
městí Rathausplatz a na náměstí Karlsplatz se 
každoročně koná Vídeňský letní filmový fes-
tival s bohatou nabídkou kulturních zážitků. 
Na volném prostranství jsou umístěny stánky 
s občerstvením, pro unavené návštěvníky je 
umožněno posezení v  hledišti. Uchvátí vás 
kouzlo letních nocí v  ozářených ulicích, ro-

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 3 hodiny dospělí cca 20,50 €, 
děti 3–14 let 13 €.

mantická zákoutí s hospůdkami, volná zába-
va na náměstích. Parky se zářícími lucernami 
zpříjemní posezení u  barevně osvětlených 
vodotrysků. Vstupné zdarma.
Procházka historickým centrem města s prů-
vodcem. V podvečer návštěva filmového fes-
tivalu před vídeňskou radnicí, osobní volno 
s  individuálním programem, například zá-
bavní park Prátr. 
22.00 odjezd z Vídně do Brna.
23.30 předpokládaný příjezd do Brna.
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Adventní trhy ve Schlosshofu
Cena | 480 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 450 Kč | Termíny | 6. 12. |  12. 12. | 13. 12.

Advent na zámku Grafenegg s prohlídkou Kremže
Cena | 580 Kč | Sleva | 550 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let | Termín | sobota 5. prosince 

8.00 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 zámku se uskuteční svá teční ad-
ventní trh (vstupné cca 7 €), který nabízí 
příjemné rozjímání s  tradičními vá noč ními 
chutěmi a vůněmi a prezentaci uměleckých 
řemesel. Zámek Hof byl postaven na po-

8.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Dopoledne Kremže – malebné uličky staro-
bylého dolnorakouského městečka s půvab-
nou adventní výzdobou.
Odpoledne přejezd do obce Grafenegg, 
procházka obcí a  odjezd k  vánočně nazdo-
benému a  nasvícenému zámku uprostřed 

8.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Baden bei Wien.
12.00 předpokládaný příjezd do Badenu, 
krátká prohlídka města s průvodcem.
14.00–17.00 návštěva adventních trhů. 
Bádenská 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 zá-
bavy i možností nákupů. Zájemci se mohou 

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 | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 350 Kč | Termín | sobota 5. prosince

Baden plný čertů
Cena | 510 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 490 Kč | Termín | neděle 6. 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 | 630 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 590 Kč | Termín | sobota 5. 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 €.

čátku 18.  století stavitelem Lucasem von 
Hildebrandtem pro prince Evžena Savoj-
ského. Je chloubou ba rokně-klasicistní ar-
chitektury a vy hle dá va ným cílem Vídeňanů 
i díky svým krásným zahradám. Dodnes láká 
milov níky umění a  architektury (vstup na 
adventní trhy i s prohlídkou zámku 15 €).
17.30 odjezd ze Schlosshofu.
20.30 návrat do Brna.

rozlehlého parku, kde je od roku 1976 kaž-
doročně pořádán Grafeneggský advent – 
slavnost s vánočními trhy. Mož nost prohlídky 
interiérů ve stylu romantického historismu.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstupné do zámku Grafen-
egg cca 8,50 €.

vykoupat i v římských lázních – v areálu se 
nachází dva venkovní a dva vnitřní bazény, 
vířivka a  sauna. Termální voda o  teplotě 
36 °C s velkým obsahem sirovodíku zde vy-
věrá 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.
19.00 odjezd, cca 21.30 příjezd do Brna.
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Vídeň – advent s čertovskou veselicí v Hirschstetten
Cena | 450 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 430 Kč | Termín | sobota 5. 12.

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, jakoby 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 | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 580 Kč
Termíny | 23. května | 18. července | 22. srpna

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 5. září

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 zříceninu 
středověkého hradu Senf tenberg, tyčící se 
na návrší obklopeném malebnými vinicemi.
15.30 Kremže (Krems) – prohlídka maleb-
ného historického centra města na Dunaji, 
o  němž první písemná zmínka pochází již 
z roku 995.
18.30 odjezd z Tullnu směr Brno.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně l vstupné do Kittenberských 
zahrad dospělí cca 10 €, děti od 4 do 14 let 
6  € , děti do 4 let zdarma.

Dny růží na zámku Rosenburg
Cena | 470 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 450 Kč | Termín | 6. června

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo, 
Horn (procházka historickým městečkem). 
Přejezd k  zámku Rosenburg. Středověká 
pevnost, která byla v  17. století přestavěná 
na zámecký areál. Je postavený na skalním 
masivu a  vévodí oblasti nad řekou Kamp. 
Skýtá nádherné výhledy do divoké přírody 
rakouského Waldviertelu. Zámek je známý 
nejen architekturou a historií, ale také pro-
dejními výstavami. Výstava Alles Rose je 

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň.
10.00 příjezd do Vídně.
Dopoledne zhruba dvouhodinová společná 
prohlídka hlavních památek, ulic a  náměstí 
slavnostně předvánočně vyzdobeného cen-
tra města s průvodcem. 
Odpoledne individuální volno s  možností 

návštěvy některého z adventních trhů nebo 
posezení v tradiční vídeňské kavárně, případ-
ně individuální oběd. 
15.30 odjezd do císařských zahrad v Hirsch-
stetten, kde se uskuteční čertovská veselice, 
která potrvá zhruba do 18.30. 
19.00 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.

jednou z  nich. V  celém areálu pokvete asi 
tisíc druhů růží. Najdete zde prodejní stán-
ky i  stánky s  občerstvením. Nachází se zde 
i  speciální výstava sokolnictví. Nakoupené 
zboží bude možné uložit si do autobusu 
a také se projít podhradím. 
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | skupinové vstupné do zám-
ku a na výstavu růží dospělí cca 12 €, děti do 
15 let 8 €, prezentace sokolnictví 4 €.

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: dospělí 
12 €, senioři 10 €, děti 6–15 let 3 €, děti do 
6 let zdarma, skupinové vstupné 10 €.
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Císařská městečka ve Vídeňském lese
Cena | 590 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 560 Kč 
Termíny | neděle 12. dubna (Velikonoce) | 18. července | 29. srpna | 28. října í

Římské památky ve vídeňských Pompejích 
hrad Orth – Hainburg – Petronell-Carnuntum
Cena | 580 Kč | Sleva | 550 Kč děti, s tudenti a senioři nad 60 let | Termíny | 16. 5. | 15. 8. | 28. 9. í

07.00 odjezd z Brna směr Mikulov, Vídeň, Ví-
deňský 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. Hei-
ligenkreuz, impozantní ba benberský klášter, 

kde je uchovávána v zácná relikvie z Kristova 
kříže, lovecký zá meček Mayerling v lesopar-
ku, místo tra gé die habsburského korunního 
prince Rudolfa.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | Liechtenstein 8 €, Mayerling 
7 €, Kreuzenstein 10 €, Seegrotte Hinterbrühl 
8 € (od 20 osob), děti do 4 let zdarma.

Koupání v  původně římských lázních na
zvaných z 1. století Aquae, navštěvovaných 
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 | 510 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 490 Kč
Termíny | 6. června (Festival růží, bude upřesněno) | 15. srpna | 7. listopadu

(3  hodiny) – dva ven kovní a  dva v nitřní ba-
zény, vířivka a  sauna. Termální voda o  tep-
lotě 36 °C s velkým obsahem sirovodíku. Po 
koupání možná náv štěva muzeí – Muzeum 
historických panenek, Beethovenův dům.
18.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Vstup do lázní 3 hodiny 450 Kč, senioři 350 
Kč, děti 5–14 let 220 Kč, děti 15–17 let 310 Kč.

7.00 odjezd z Brna. Příjezd k zámku Eckart-
sau – nově zrekonstruovaný lovecký záme-
ček nacházející se na Moravském poli. Násle-
duje výstup na hrad Hainburg s vy hlídkou 
na Bratislavu, pohled na téměř tříkilome-
trové hradby s  nejvyšší branou ve střední 
Evropě. Gotický chrám sv. Štěpána v Deut-
sch Altenburg. Návštěva Římského muzea. 
Přejezd do Petronell-Carnun tum  – areál 
římského legionářského tábora a  civilního 

města, postaveného nově na archeologic-
kých vykopávkách. Možnost prohlídky in-
teriérů domů a  funkčních římských lázní. 
Přejezd k amfiteátru, procházka ke gladiá-
torské aréně a k Pohanské bráně. 
18.00 odjezd směr Brno.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | skupinové vstupné Petro-
nell-Carnuntum 11  € (na 3 památkové ob-
jekty), děti do 14 let 6 €.

Čerti v Retz a koupání v Laa
Cena | 400 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 350 Kč | Termín | 5. 12. (bude upřesněno)

13.00 odjezd z Brna do Retzu na představení 
jednoho z  největších rakouských Krampus-
laufů, tradičního průvodu s desítkami čertů, 
čertic a  jiných příšer. Procházka historickým 
městečkem a čekání na příjezd a promenádu 
pekelníků.

18.15 odjezd do Laa na koupání v moderních 
termálních lázních. 
22.15 odjezd směr Brno; předpokládaný pří-
jezd do Brna před půlnocí.
Fakultativně | 3 hodiny koupání v  Laa 
19,50 €, děti 3–14 let 13,50 €.

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, Miku-
lov. Přejezd do okolí Mariazell, procházka 
k  zimnímu vodopádu, spojenému s  pouta-
vou legendou o vzniku města.
13.00–16.50 pobyt v  Mariazell na vá noč-
ních trzích s  největším adventním věncem 

Čerti v Mariazell a adventní trhy
Cena | 690 Kč | Sleva | 660 Kč děti do 12 let a senioři nad 60 let
Termín | 28. listopadu (bude upřesněno)

v Rakousku. Likérka s degustací (3 €), Mu-
zeum perníku (4 €), pivovar, mechanické jes-
ličky (2 €) a dal ší vánoční překvapení.
17.00 příprava na náměstí Hauptplatz na 
začátek Krampuslaufu.
18.00 Za doprovodu pekelné hudby a svě-
telných efektů přijíždí alegorické vozy s ob-
rovskými čerty. Průvod projede náměstím. 
20.00 odjezd zpět do ČR, návrat v nočních 
hodinách.
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Hohe Wand s v yhlídkou Sky walk
Cena | 590 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč | Termíny | 8. 5. | 23. 5. | 27. 6. | 24. 10.

Schneeberg | Pěšky, zubačkou nebo lanovkou
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 660 Kč | Termíny | 20. 6. | 18. 7. | 12. 9.

Není-li uvedeno jinak, veškeré turistické výlety 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 minut před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží  
naproti hotelu Grand v Brně. Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

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
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 660 Kč
Termíny | 16. května | 20. června | 1. srpna | 19. září

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 6,50 €, 
děti do 14 let 4 €. Ceny z předchozí sezóny.

TURISTIK A A PŘÍRODNÍ KR ÁSY

kohorské přírody. Na vrcholu Schneebergu 
jsou stále sněhová pole. Odpočinek je mož-
ný ve stylově za ří ze ném horském hotelu 
nebo v turistických chatkách s hospůdkami. 
Atraktivní je též kaplička postavená na pa-
mátku císařovny Sissi, která velmi často ab-
solvovala 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 Stoll-
hoffu 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!

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Puchberg.
10.30 prohlídka nádraží v Puchbergu, par-
ku a  panorama tické mapy, kde průvodce 
ukáže trasy různé náročnosti dle počasí. 
Výstup na nejvyšší horu Dol ních Ra kous je 
možný podél kolejí zubačkové dráhy, dále 
středně náročnou horskou stez kou s  vý-
jezdem sedačkovou lanovkou nebo velmi 
náročným výstupem po Oberer Herminen-
steig – podle počasí. T ento výstup je sice 
náročný, ale nezapomenu telný krá sou vy so-

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 
kolmými, až 250 metrů vysokými stěnami. 
Ze severu je ohraničena údolím Piestingtal 
a  jižní hra nici tvoří spoj nice obcí Puchberg 
am Schneeberg a  Willendorf. Západ-
ní hranici tvoří silnice stou pající do sedla 
Grünbacher Sattel, která pohoří odděluje 
od sousedního celku Dürre Wand. Na vý-
chodě masiv prudce klesá do ro viny u měst 
Zweiers dorf a Maiers dorf.

Medvědí soutěska
Cena | 790 Kč | Slevy | děti, stud. a sen. nad 60 let 750 Kč | Termíny | 23. 5. | 13. 6. | 11. 7. | 29. 8. | 27. 9.
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Rakouský Stonehenge | Za keltskými megality a menhiry
Cena | 580 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč
Termíny | 9. května | 25. července | 17. října 

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 Ghegy (památka 
UNESCO). Uvidíme krásnou přírodu, údolí 
s  hrady a  zámky s  panoramatem zasně-
žených horských velikánů Schneeberg, 
Rax a  Schneealpe. Odjezd do Reiche-
nau – prohlídka lázeňského města, nádraží 
s  historickými exponáty parní lokomotivy, 
starodávného autobusu a  původních ka-
binkových lanovek. Z  Reichenau je mož-

Semmering | Reichenau | Höllental
Cena | 690 Kč | Slevy | 640 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 25. dubna | 6. června | 12. září

nost individuálního výjezdu kabinkovou 
lanovkou na Rax. Jiní mohou absolvovat 
lehkou turistiku soutěskou v  údolí řeky 
Schwarzy, která protéká mezi vrcholy Rax-
alpe na severozápad od Semmeringu, tzv. 
Malým Höllentalem. Zčásti tvoří úzký ka-
ňon, obehnaný vysokými vápencovými 
skalisky, kolem panenská 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 zají-
mavá trasa vhodná i  pro rodiny s  dětmi. 
Absolvujeme 4–6 km relaxačním tem  pem 
s odpočinkem a fotografováním.
17.30 odjezd, cca 22.30 návrat do Brna.

6.00 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 | 750 Kč | Slevy | 710 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 18. července | 29. srpna

Ötscherský kaňon s romantickou jízdou vláčkem
Cena | 750 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 710 Kč
Termíny | 13. června | 25. července | 3. října

čují na vrchol ke kříži, kde se naskýtají pře-
krásné výhledy do okolí Ötschergraben 
a na Mariazellerland. 
16.30 odjezd z Lackenhofu.
20.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně lanovka jednosměrně 9 €, 
tam i zpět 11 €.

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 

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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Hochkar | v ýšky a hloubky Skytour 
Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 30. 5. | 22. 8. | 12. 9.

Gams | národní park Gesäuse
Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 30. května | 22. srpna | 12. září

Soutěska řeky Ráby
Cena | 790 Kč | Slevy | 750 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 23. 5. | 13. 6. | 3. 10.

Dachstein | solný důl, v yhlídky Pět prstů a Spirála
Cena | 980 Kč | Termíny | 18. července | 29. srpna

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Göstling, Lassing.
Hochkar je s  výškou 1808 metrů nad mo-
řem nejvyšší vrchol Göstlingských Alp. Ce-
lodenní turistický výšlap po stezkách Sky-
tour na náhorní plošině Hoch karu, kde byly 
v  roce 2015 ve výšce 1750 metrů vybudo-
vány a na ocelových lanech zavěšeny mosty 

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Rakousko – Štýrsko – Gesäuse.  
Turistika soutěskou Nothklamm, po dře-
věných schodech a  mostech, upevněných 
nad divokou řekou Gamsbach. Sestup do 
jeskyně Kraushöhle, kterou zdobí krápníky 
a  překrásné průzračné sádrovcové krystalky, 
vytvořené před tisíciletími kyselinou sírovou 
z rozpouštějícího se vápence (doporučujeme 
teplejší oblečení). Po staletí byla voda v sou-

5.15 odjezd z Brna přes Pohořelice, Znojmo, 
Rakousko, směr Eisenerz. Prohlídka pod-
zemních pramenů, ze kterých vyvěrá sedm 
vodopádů. Zastávka u  jezera Brunnsee. 
Příjezd do Wildalpen. Podle zájmu vstup do 
vodárenského historického muzea (vstupné 
3 €). Turistický výšlap naučnou lesní stezkou 
podél potoka Siebenseebach k jezeru Hartl-

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 

a  vyhlídky kovové konstrukce nabízející 
panoramatický pohled do okolí, takzvaný 
360° Skywalk Blick. Při pěkném počasí a za 
dobré viditelnosti je odsud možné shléd-
nout až 100 impozantních horských vrcholů 
vysokých více než 2000 metrů.
17.00 odjezd do Brna.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.

těsce proháněna 22 vodními mlýny. GeoPfad 
je geologická stezka se 32 naučnými panely, 
panenskými skalními scenériemi, milióny 
let starými fosiliemi. Čeká na vás divoká, až 
dechberoucí panenská příroda NP Gesäuse.
16.30 odjezd směr Brno.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | Kombinovaná vstupenka do 
soutěsky Nothklamm a do jeskyně 14 €, děti 
do 14 let 10 €.

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 3,50 € 
(platí se průvodci v autobuse).

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 | výjezd lanovkou tam a zpět 
a vstup do solných dolů cca 32 €, děti do 15 
let cca 15 €, lanovka na vyhlídky Pět prstů 
a Spirála cca 32 €, děti do 15 let cca 17,60 €. 

K pramenům alpských vodopádů
Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let | Termíny | 9. 5. | 27. 6. | 3. 10.  

05.15 odjezd z Brna směr Pohořelice – Miku-
lov – Vídeň – Štýrsko.
Řeka Rába se rodí v alpských roklinách, cestu 
mezi skalami si na jih razí četnými meandry. 
Pak se koryto stáčí na severovýchod a  spě-
chá na slunná pole v  maďarském pohraničí, 
aby se po 384 kilometrů dlouhém toku spo-
jila s  vlnami Dunaje. Ve skalách soutěsky se 

nachází na dvě stovky krápníkových jeskyní. 
Zpřístupněna je Grasslhöhle, která je sou-
částí turistické trasy dlouhé cca 14 kilometrů. 
Na trase jsou dřevěné mosty, lávky a žebříky.
Navečer odjezd směr Brno.
22.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně skupinové vstupné do sou-
těsky s jeskyní 6 €, děti od 6 do 16 let 5 €.
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Turistika kaňonem řeky Dyje | Hardegg – Čížov – Kaja
Cena | 420 Kč | Slevy | 400 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 1. května í | 20. června |28. září í

Saské Švýcarsko
Cena | 790 Kč | Slevy | 760 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 9. 5. | 25. 7. | 12. 9. | Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1), Praha

Zámek Laxenburg a Maria Enzersdorf  
Cena | 550 Kč | Slevy | 490 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 9. května | 6. června | 15. srpna | 19. září

Orava a okolí
Cena | 690 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 27. června | 25. července | 26. září

Hitlerovo Orlí hnízdo s turistikou v soutěsce Almbachklamm
Cena | 1 120 Kč | Slevy | 1 080 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 6. června | 11. července | 8. srpna | 5. září 

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Salcburk, Berchtesgaden. 
12.00 příjezd do NP Berchtesgaden-Ober-
salzberg. Přestup na EKO-BUS a  přesun na 
horu Kehlstein. Výjezd výtahem k vyhlídce 
Orlí hnízdo, odkud se naskýtají nádherné 
výhledy na okolní alpské vrcholy. 
14.00 sjezd na parkoviště, odjezd k soutěsce 
Almbachklamm – turistika cca 5–8 km dle 

zdatnosti s výhledy na alpské masivy. Kolem 
pramene s léčivou vodou k baroknímu kos-
telu Maria Ettenberg. S  výběrem trasy dle 
zdatnosti poradí průvodce, kratší trasa je 
vhodná i pro děti od 10 let. 
18.00 odjezd, příjezd do Brna cca 00.30.
Fakultativně | jízda EKO-BUSEM a výtahem 
na vyhlídku Kehlstein cca 17 €, vstup do sou-
těsky cca 6 €.

6.00 odjezd směr Žilina do osady Vychylovka. 
Dopoledne jízda Kysuckou lesní železnicí 
(úzkorozchodná trať). Prohlídka skanzenu 
Múzeum kysuckej dediny. Při jízdě vláč-
kem se můžete kochat výhledy do krásné 
romantické krajiny. Přejezd z  Vychylovky 
přes Slovenské Beskydy k Oravské přehradě. 
Přehrada byla vybudována na soutoku Bílé 
a  Černé Oravy, po napuštění zůstalo pod 

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo.
10.00–13.00 Hardegg – prohlídka ve své 
době jednoho z největších hradů v zemi, vý-
stup na vyhlídku u obce Čížov v Národním 
parku Podyjí.
Odpoledne turistika kaňonem Dyje ke zří-

vodou pět obcí. Nad hladinou zůstal malý ko-
pec, nyní Slanický ostrov. Krátká procházka 
k přehradní nádrži a pokračování podél toku 
řeky do Oravského Podzámku k Oravskému 
hradu. Prohlídka hradu (pozor – přes 500 
schodů). Po prohlídce hradu odjezd do Brna.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | jízda vláčkem cca 5 €, vstupné 
do hradu cca 7 €.

cenině pohraničního hradu Kaja (Chýje), 
případná prohlídka.
17.30 odjezd z obce Markersdorf do Brna.
19.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | vstupné na Hardegg 10  €, 
děti 6–15 let 5 € – ceny z předchozí sezóny.

05.15 odjezd směr Praha, Děčín, Hřensko.
Dopoledne Kö nigstein – prohlídka monu-
men tální pev nosti a  okolí s  možností 2  km 
turistického 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. Je  ze ro Amselsee, 
hory bizarních tvarů a  vodopád Amselfall. 

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Laxenburg. Zámek Laxenburg je 
jedním z nejpůsobivějších zámeckých areá-
lů v Evropě s parkem o rozloze 280 ha. Vedle 
nového zámku Blauer Hof (Modrý dvůr) je 
množství letohrádků, tajemných jeskyní, 
chrámů nebo i rytířské kolbiště. Nejznámější 
je hrad Franzensburg, napodobenina stře-

Největší turistickou atrakcí je vyhlídkový 
skalní most Basteibrücke přes hlubokou 
propast Mardertelle (Kuní jáma). Vyhlídky 
na skalní útvary Lilienstein, Pfaffenstein aj. 
Návrat trajektem do Rathen, odjezd.
23.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Königstein 10 €, děti 6 €, 
vláček z Königsteinu do Rathen 2,20 €, tra-
jekt zpáteční 1,50 €.

dověkého hradu na ostrůvku uprostřed ryb-
níka. Prohlídka zámeckého areálu. Přejezd 
do Maria Enzersdorf - malebného městeč-
ka na úpatí Vídeňského lesa s dvěma zámeč-
ky rodu Hunyadi a kostelem sv. Gabriela.
17.00 odjezd 20.00 předpokládaný návrat.
Fakultativně plavba po jezeře 10 € , vstupy 
do zámeckých budov 9 € (děti 3–18 let 5 €).
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Ptačí soutěska | Nejdelší soutěska v Horním Rakousku!
Cena | 830 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 810 Kč 
Termíny | 23. května | 13. června | 11. července | 29. srpna | 27. září

Alpská jezera a vodopád Hohenzollern
Cena | 995 Kč | Slevy | 965 Kč děti do 14 let | Termíny | 30. května | 4. července | 15. srpna | 19. září

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 

Mariazell a výstup na Burgeralpe
Cena | 790 Kč | Slevy | 750 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let Termíny | 16. 5. | 5. 7. í | 27. 9. 

Dřevěná vodní stezka v údolí řeky Mendling
Cena | 660 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 610 Kč | Termíny | 16. 5. | 20. 6. | 1. 8. | 19. 9.

5.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(Znojmo), Mariazell. Procházka městečkem, 
poté celodenní turistika po horských stez-
kách Burgeralpe. Zájemci mohou nahoru 
vyjet přímo z centra kabinovou lanovkou (10 
€). Přibližně čtyřhodinový turistický okruh 
nabízí výhledy do různých stran, na jezera 

5.15 z Brna směr Mikulov, Solná komora.
Dopoledne zastávka u jezera Traunsee, pro-
cházka k  zámku Ort. Dále Traunkirchen 
u  jezera Traunsee (v  kostelíčku ojedinělá 
kazatelna ve tvaru rybářské loď  ky). Průjezd 
kolem jezera Wolfgangsee do městečka 
St.  Wolfgang. Procházka historickým cent-
rem s možností výstupu ke křížové cestě nad 

jezerem. Bad Ischl, prohlídka lázeňského 
města ležícího v centru Solné komory. Upro-
střed lesoparku stojí krásná cí  sař ská vila, 
kterou si prohlédneme. Pro zájemce nená-
ročný výstup s krásnými výhledy k vodopádu 
Hohenzollernwasserfall (6 km).   
23.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Císařská vila v Bad Ischl 15 €.

i pohoří oblasti Mariazellerland.  
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 skupinou. 
Zastávka u jezera před cestou domů.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

Romantické údolí Wachau | s plavbou lodí 
Cena | 690 Kč | Slevy | 660 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 12. 4. | 23. 5. | 20. 6. | 1. 8. | 19. 9.

6.30 z Brna směr Pohořelice, Mikulov, Melk.
10.00 Melk, procházka dostupnými prosto-
rami kláštera (UNESCO), který je mistrov-
ským dílem vrcholného baroka. Klášterní 
kostel s  freskami od Michaela Rottmayra 
a  Paula Trogera. Sestup od kláštera do pů-
vabného městečka pod ním. Přesun auto-
busem do Spitz. Zájemci mohou vystoupat 
na hrad Hinterhaus s  krásnými výhledy 
na Dunaj. Přejezd do Dürnstein – výstup 

na hrad nebo prohlídka krásného staro-
bylého městečka, posezení v  hospůdce 
nebo procházka podél Dunaje. Přejezd do 
souměstí Krems-Stein. Zájemci o  plavbu 
lodí mohou plout buď z  Melku (cca 27 €) 
nebo ze Spitz do Kremže (cca 18 €). Lodní 
lístky nejsou zahrnuty v  ceně zá jezdu. 
S  možnými variantami seznámí účastníky 
průvodce zájezdu.
16.30 odjezd z Krems. 20.00 návrat 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 9 €, děti 6 €.

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 5 € –
prů  vodce vybere v autobuse v eurech.
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Payerbašské příkopy
Cena | 690 Kč | Slevy | 640 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 25. 4. | 6. 6. | 12. 9.

Gottweig a zámek Artstetten
Cena | 610 Kč | Sleva | 580 Kč děti, stud. a senioři nad 60 let | Termíny | 13. 6. | 5. 7. í | 8. 8. | 19. 9.

Dobývání ametystů
Cena | 480 Kč | Slevy | 380 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | ne 19. dubna | ne 10. května | ne 26. července | ne 20. září

Kouzlo Adventu na zámku Rosenburg
Cena | 470 Kč | Sleva | 450 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termín | 28. listopadu

07.00 odjezd z Brna směr Pohořelice – Miku-
lov – Gottweig.
Dopoledne Gottweig, prohlídka staroby-
lého benediktinského kláštera z  11. století, 
který se nachází na okraji údolí Wachau. Pod 
klášterem na svazích Dunkelsteinského lesa 
najdeme množství vinic. 
Odpoledne prohlídka zámku Artstetten 
stojícího vysoko nad Dunajem. Je znám svý-
mi sedmi věžemi a je místem posledního od-

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo. 
10.30 příjezd do Maissau – Amethyst Welt. 
Ametystový svět Maissau s největší obnaže-
nou ametystovou žílou na světě leží na hoře 
Manhartsberg. Ukázkové štoly, přírodní park 
s  atrakcemi, ametystové pole s  příležitostí 
pro hledače pokladů, kteří si zde mohou najít 
svůj šťastný kámen. V ceně vstupného je za-
hrnuto zapůjčení kutacího nářadí a plná hrst 
ametystů, kterou si může návštěvník najít na 

10.00 odjezd z Brna – Pohořelice a Znojmo. 
Návštěva romantického Eggenburgu a  be-
nediktinského kláštera Altenburg. Zámek 
Rosenburg je proslulý i kouzelnou advent-
ní atmosférou, kdy tisíce svíček rozzáří celý 
areál do pohádkové krásy. Ani v zimě nepři-

07.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znoj-
mo – Eggenburg. 
Dopoledne Eggenburg – hledání kamen-
ných hnízd a  útvarů ve volné přírodě, pro-
cházka historickou částí městečka na řece 
Schmidě se zachovalým systémem měst-
ského opevnění. Renesanční zámek Gre-
illenstein – roku 1618 zde spojená vojska 
císaře Ferdinanda II. a  bavorského vévody 
Maxmiliána I. Bavorského a  vojevůdci zde 
několik dnů plánovali taktiku boje s revoltu-
jícími českými stavy. 

počinku habsburského arcivévody Františka 
Ferdinanda d'Este a  jeho manželky Žofie 
Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu, kteří 
zahynuli v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. 
Na zpáteční cestě krátká zastávka u  kostela 
Maria Lach – Marie Sedmiprstá – výhledy na  
zříceninu Jauerling a na meandry Dunaje.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně klášter: cca 3 €, vstupné do za-
hrad zámku 3,50 €, vstupné do zámku 8,50 € 

ametystovém poli během 1 hodiny kutání.
Odpoledne Národní park Leiser Berge. Pře-
jezd na nejvyšší kopec Buschberg – výstup 
na vyhlídky, ke slunečním hodinám a  rada-
rové stanici. Přejezd do městečka Staatz, 
výstup na hrad, odkud se nabízí malebné po-
hledy do údolí, na Pálavské kopce.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně kombinované vstupné 11.50 € 
(ceny z předchozí sezóny).

jdete o populární sokolnickou show. 
17.00 odjezd zpět do ČR. 
21.00 předpokládaný návrat do Brna. 
Fakultativně skupinové vstupné do zámku 
cca 12 €, děti do 15 let 8 €, prezentace soko-
lů cca 4 € (ceny z předchozí sezóny).

Odpoledne Schrems a  Waidhofen – pro-
hlídka jednoho z  nejkrásnějších městeček 
rakouského Waldviertlu. Skulptury v zahra-
dě Eden a  kaple řeckého architekta Efthy-
miose Warlamise, který žil do roku 2016 
ve Schrems. Za mládí byl blízkým přítelem 
Friedensreicha Hundertwassera a  oba se 
proslavili pitoreskní architekturou. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně zámek Greillenstein 5 €, děti 
do 16 let 2,50 €, zahrada Eden 7 €. Ceny 
z předchozí sezóny.

Eggenburg – Schrems – Waidhofen  
Cena | 580 Kč | Slevy | 550 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 1. 5. í | 4. 7. | 28. 9. í

05.30 odjezd z Brna směr Pohořelice – Mi-
kulov – Payerbach.
Turistika horskými loukami s  vyhlídkami na 
vrcholy masivů Rax a  Schneeberg, který je 
svou nadmořskou výškou 2 076 metrů nej-
vyšší horou Dolního Rakouska. Na stezce 
uvidíme semmeringské viadukty, po kterých 

dodnes vede první evropská horská železnice 
(UNESCO) se standardním rozchodem. V „so-
kolí jeskyni“ objevíme několik stalagnitů – 
nezapomeňte si baterku! Trasa od 12 do 16 
kilometrů podle zvolené náročnosti.
17.30 odjezd směr Brno.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
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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 pro-
cházka horskými loukami ve výšce 800 m. Se-
stup podél potoka Griessenbach soutěskou 
Tichých skal, v níž se nachází mnoho kamen-

Vlčí rokle a Tiché skály
Cena | 650 Kč | Slevy | 620 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 18. dubna | 11. července | 8. srpna | 10. října

Soutěska Rosslochklamm ve Štýrsku
Cena | 690 Kč | Slevy | 650 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 20. 6. | 11. 7. | 27. 9.

Soutěska Ysper | Krajem bludných kamenů
Cena | 640 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 610 Kč | Termíny | 18. 4 | 11. 7. | 22. 8. | 10. 10.

ných útvarů s tvářemi mlčících obrů, k vodo-
pádu pod tajemnou zříceninu hradu Werfen-
stein. Uvidíme několik technických památek, 
starý železniční viadukt, vodní mlýn a  jiné 
zajímavosti. U  ústí potoka do Dunaje si od-
počineme v romantické hospůdce ve Starém 
mlýně. Možnost delší a kratší trasy.
18.00 odjezd zpět do ČR.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

05.30 odjezd z Brna směr Pohořelice – Mi-
kulov – Mürztal. 
Kaiserliches Jagdschloss Mürzsteg – oblí-
bený lovecký zámeček Františka Josefa I., 
postavený ve švýcarském stylu, ve kterém 
císař hostil cara Mikuláše II., od roku 1947 
letní sídlo rakouských prezidentů, prohlídka 

exteriéru (pokud bude otevřeno, možnost 
prohlídky interiéru). Turistika údolím Mürz 
pod vrcholy horských masivů Schneealpe. 
Soutěska, vodopády a naučná stezka, vhod-
ná také pro rodiny s dětmi od 6 let.
17.00 odjezd směr Brno.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

6.00 z Brna směr Pohořelice, Mikulov, Ysper.
10.00–16.30 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. Na 
stezce uvidíme Labutí chrám, Sfingu, různé 
viklany, obětní kameny se stopami krve, 
Keltského psa – stáří více než 4000 let, ka-
meny se starodávným runovým písmem 
a jiné zajímavosti (vstupné do soutěsky 5 €).
16.30 odjezd do Brna.
21.00 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 Břeclav (možnost 
přistoupení), Eisenstadt. Prohlídka historic-
ké části hlavního města Burgenlandska se 
slavným zámkem uherského šlechtického 
rodu Esterházy. Přejezd do Mörbisch am 
See, procházka městečkem na břehu Nezi-
derského jezera. Dále pokračování do Rustu, 
malebného vinařského městečka. Okružní 

Okolím Neziderského jezera 
Eisenstadt - Mörbisch - plavba lodí po jezeře - zámek Halbturn
Cena | 620 Kč | Slevy | 590 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 27. 6. | 18. 7. | 15. 8.

plavba lodí (70 minut). Přejezd k barokní per-
le Burgenlandska, zámku Halbturn. Zámek 
byl postaven dle návrhu Johanna Lucase von 
Hildebrandt, možnost prohlídky exteriéru 
zámku a procházka zámeckým parkem.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | lodní lístek cca 10 € (skupino-
vá sleva), zámek Halbturn cca 10 €.

Kamenná stěna a vodopády řeky Pernitz
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let
Termíny | 8. května í | 23. května | 27. června | 24. 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. Kombinované v stupné do soutěsky 
a k vodopádům Myrafälle  činí 7 €. 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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Národní hřebčín Kladruby nad Labem a zámek Žleby
Cena | 520 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 490 Kč | Termíny | 2. 5. | 20. 6. | 17. 10.

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Hev lín, 
Národní park Leiser Berge. Drezínu vymy-
slel v  roce 1815 baron Karl-Friedrich Drais 
von Sauerbronn (1785–1851). Zpočátku jen 
silou svalů poháněná vozidla byla po dalším 
zdokonalování využita i  v  železničním pro-
vozu. Zábavným způsobem poznáte na sta-
rých železničních drahách NP Leiser Berge. 
Před startem proběhne v češtině podrobná 
instruktáž o  ovládání drezíny a  o  bezpeč-
nostních podmínkách jízdy. Cestou uvidíte 
ve větru se vlnící obilné lány a  romantické 
lesní pasáže. Na zastávce drezín se nachází 
chovná stanice s lamami a alpakami. V hos-

7.30 odjezd z Brna do Kladrub nad Labem.
Dopoledne prohlídka jednoho z  nejstar-
ších hřebčínů na světě. Zdejší koně vozili 
císaře, krále a  prezidenty. Uvidíme napří-
klad kočár císaře Ferdinanda V. nebo kočár 
prezidenta Masaryka, barokní roubenku, 
překrásné komnaty císaře Františka Josefa 
a  jeho manželky Sissi, můžeme vystoupat 
na vodárenskou věž s krásnými výhledy.

Dolním Rakouskem na šlapací drezíně nebo do vlčí zoo
Cena | 390 Kč | Slevy | 350 Kč děti do 14 let | Termíny | ne 19. 4 | ne 10. 5. | ne 26. 7. | ne 20. 9.

půdce 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. 
20.00 plánovaný příjezd do Brna.
Fakultativně: skupinová cena za 1 místo na 
drezíně (platba průvodci v autobuse) – jízda 
tam a zpět cca 24 km 16 €.

Odpoledne zámek Žleby. Původně gotický 
hrad, který prošel barokní a později roman-
tickou přestavbou v 19. století s krásným zá-
meckým parkem o rozloze 24 hektarů.
18.00 odjezd 20.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně | hřebčín a kočárovna 210 Kč,  
od 6 do 18 let a  senioři nad 60 let 140 Kč, 
děti do 6 let a senioři nad 80 let zdarma, zá-
mek Žleby 150 - 240 Kč dle okruhu.

05.30 odjezd z Brna směr Pohořelice – Mi-
kulov – Mitterbach.
Mitterbach – fakultativně výjezd lanovkou 
do cca 1600 m n. m. (zdatnější mohou pěšky) 
k horské chatě Terzer haus a Gemeindealpe 
(1626 m). Vyhlídka na vrchol hory Ötscher 
(1893 m) s  hřebenovkou Rauher Kamm, do 

Výstup na horu Gemeindealpe
Cena | 790 Kč | Slevy | 750 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 13. 6. | 25. 7. | 3. 10.

soutěsek Předních a Zadních ötscherských 
příkopů, do údolí řeky Erlauf, na jezero Er-
laufsee a jiné nádherné pohledy na Ötscher-
land a  Mariazellerland. Sestup k  Erlaufsee, 
kde bude čekat autobus. 
17.00 odjezd směr Brno.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

7.30 odjezd z Brna směr Zlín, ZOO Lešná.
Dopoledne individuální program v  areálu 
zoologické zahrady a  možnost individuál-
ního oběda. Na děti čeká kromě zvířat i  la-
nové centrum, skluzavky, dřevěné hrady 
a prolézačky, japonská zahrada, unikátní zá-
toka rejnoků, která je chloubou zlínské ZOO. 
Odpoledne pokračování v  cestě do slav-
ných moravských lázní Luhačovice, které 

ZOO Lešná a lázně Luhačovice
Cena | 480 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 450 Kč | Termíny | 13. 4. í | 1. 5. í | 4. 7.

svými pobyty proslavil i Leoš Janáček. Pro-
cházka centrem lázní a  lázeňským parkem 
s kolonádou, slavné stavby slovenského ar-
chitekta Dušana Jurkoviče. Možnost ochut-
nat zdejší léčivé vody či posedět v cukrárně.
18.00 odjezd z Luhačovic zpět do Brna.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně vstup do zoo: dospělí 80 Kč, 
senioři nad 60 let 60 Kč, děti 3–14 let 40 Kč.

7.30 odjezd z  Brna a  cesta přes Buchlovské 
kopce ke gotickému hradu Buchlov, možnost 
prohlídky hradu. Pokračování na Velehrad, 
nejvýznamnější křesťanské poutní místo Mo-
ravy, možnost prohlídky barokní baziliky na 
románských základech.
Odpoledne Kroměříž – prohlídka historic-

Hrad Buchlov, Velehrad a Kroměříž
Cena | 480 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 450 Kč | Termíny | 12. 4. | 27. 6. | 22. 8.

kého centra (UNESCO). Možnost prohlídky 
arcibiskupského zámku včetně slavné obra-
zárny, dále Podzámecké a Květné zahrady.
18.00 odjezd zpět do Brna.
19.30 předpokládaný návrat do Brna.
Cena nezahrnuje | vstupy do hradu, do ba-
ziliky na Velehradě, do zámku a zahrad.
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Haná | Olomouc, tvarůžky v Lošticích, Bouzov, Javoříčko
Cena | 410 Kč | Slevy | 390 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 11. 4. | 5. 7. | 10. 10. 

Malé Karpaty – Bradlo – Čachtický hrad
Cena | 550 Kč | Slevy | 520 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 11. 4. | 15. 8. | 17. 10.

07.15 odjezd z Brna, cesta po dálnici do Olo-
mouce. Prohlídka hanácké metropole: Čest-
ný sloup (památka UNESCO), orloj, radnice, 
Horní náměstí a přilehlé uličky. Pokračování 
v  cestě do Loštic, návštěva Muzea Olomo-
uckých tvarůžků firmy A.  W. – jediného 
funkčního výrobce tohoto věhlas ného níz-
kotučného sýra. Možnost nákupů výrobků 
v podnikové prodejně za zvýhod něné ceny. 
Možnost prohlídky památníku malíře Adol-
fa Kašpara – ilustrátora Babičky od Boženy 

07.00 odjezd z Brna směr Hodonín.
Výlet do pohoří Bílé Karpaty, Brezová. Ces-
ta na vyhlídkový vrch Bradlo s  mohylou 
Milana Rastislava  Štefánika. Památník 
je úžasným dílem známého slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče. Odjezd do 
Čachtic  – Čachtický vrch a  zřícenina hradu 

Němcové. Po kra čování v  cestě k  romantic-
kému hradu Bouzov založenému ve 13. sto-
letí, prohlídka hradu. Z Bouzova cesta k ne-
dalekým krápníkovým jeskyním v Javoříčku 
– prohlídka jeskyní. 
20.30 příjezd do Brna.
Fakultativně | muzeum tvarůžků: dospě-
lí 50  Kč, děti od 6–15 a  senioři od 65  let 30 
Kč; Bouzov: dospělí 170Kč, snížené 120 Kč; 
Javoříčko dospělí 130 Kč, snížené 90 Kč (ceny 
z předchozí sezóny).

hraběnky Alžběty Báthoryové, nechval-
ně proslulé jako Čachtická paní. Prohlídka 
zříceniny hradu a  obce Čachtice (vstupné 
2,50 €). Zastávka v  Piešťanech, procházka 
lázeňským areálem, individuální volno na 
občerstvení.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

06.30 odjezd z Brna směr Uherské Hradiště, 
Trenčín, Žilina.
10.30 příjezd do obce Terchová, turistické-
ho centra Malé Fatry a  rodiště zbojníka Ju-
raje Jánošíka, a  poté přejezd přes Vrátnou 
Dolinu do obce Štefanová, odtud  možnost 
různě náročných túr v Jánošíkových dierách 
(dle doporučení průvodce) přes Horné, Dol-

07.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava 
a dále po Žitném ostrově až do obce Gabčí-
kovo. Prohlídka monumentální vodní nádr-
že na Dunaji z přehradní hráze s pohledem 
na plavební komory. Odpoledne společná 
plavba vyhlídkovou lodí Ondava po vodním 
díle s proplutím plavebními komorami. Ná-
sledně přejezd do starého koryta. Přejezd 

Malá Fatra | turistika na Slovensku
Cena | 690 Kč | Slevy | 670 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 20. 6. | 25. 7. | 26. 9. 

Bratislava s plavbou lodí po vodním díle Gabčíkovo
Cena | 530 Kč | 510 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let |Termíny | 23. května | 1. srpna | 26. září

né a Nové Diery (soutěsky s vodopády, žeb-
říky a  řetězy a  nezapomenutelná scenérie 
skalních útvarů, nejkrásnější části národní-
ho parku Malá Fatra). Možnost posezení ve 
stylové kolibě v Bielem potoce. 
17.00 sraz na parkovišti u autokaru a odjezd 
zpět do Brna po stejné trase. 
21.00 návrat do Brna.

do Bratislavy a okruh historickým centrem 
po nejvýznamnějších pamětihodnostech 
města s  průvodcem nebo osobní volno 
k občerstvení či k posezení v kavárně.
18.30 odjezd zpět do Brna.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | lodní lístek dospělí 410 Kč, 
děti 290 Kč.

6.30 odjezd z Brna směr Náchod, Kudowa.
10.30 lázně Kudowa Zdrój na okraji Ná-
odního parku 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 národního parku. Do-
minantou oblasti je horský hřbet, který eroze 
přetvořila do dnešních bizarních útvarů, 
při po mí na jí cích zvířata, lidské bytosti i  nej-

Bludné skály v Polsku
Cena | 595 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 555 Kč Termíny | 1. 5. í | 24. 8. | 19. 10.

různější předměty. Jednotlivé bloky jsou od-
děleny labyrintem hlu  bokých a velmi úzkých 
roklí, průchodů a tunelů. Méně náročná turis-
tika a výstup na skalní plošiny s výhledem do 
Broumov ského vý běžku, dále mezi skalami 
k je di neč ným skalním útvarům (Sedlo, Slepi-
čí noha, Pokladna, Bludiště, Tunel a další). 
 17.00 odjezd směr Náchod, Ústí nad Orlicí,  
a Českou Třebovou do Brna.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně: vstupné do Bludných skal 
(7 PLN), ochutnávka vody v Ku dové (1 PLN).
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Konopiště a Kutná Hora
Cena | 620 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 590 Kč | Termíny | 4. 4. | 16. 5. | 1. 8. | 24. 10.

5.15 odjezd z Brna směr Praha, Drážďany.
10.30 návštěva mezinárodní výstavy orchi-
dejí, jedné z nejrozsáhlejších v Evropě. Výsta-
va se rozkládá na ploše 5 000 m2, účastní se jí 
vystavovatelé ze čtyř kontinentů a vystavují 
cca 100  000 odnoží orchidejí. Součástí vý-
stavy je také zahradnický veletrh, přehlídka 
ručních řemesel a výstava předvelikonočních 
oslav Dresdner Ostern.

15.00 odjezd od výstaviště do historického 
centra – prohlídka s průvodcem.
17.15 odjezd do Brna, cca 23.00 příjezd.
Fakultativně | vstupné na výstavu orchidejí 
cca 8,50 €, děti 6–14 let 3 €
Poznámka | zájezdu se mohou účastnit 
i zájemci, kteří nechtějí navštívit výstavu or-
chidejí, ale podívat se do historického centra 
Drážďan s průvodcem.

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. soukro-
mé pokoje arcivévody Františka Ferdinanda 
d'Este. 12:00 odjezd do Kutné Hory, 13.00 
Kutná Hora (UNESCO), procházka s průvod-
cem, Kamenný dům, Kamenná kašna, Vlaš-

ský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, 
chrám sv. Barbory. Odjezd do Sedlce, ná-
vštěva kostnice, 18.00 odjezd směr Čáslav, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, cca 21.00 příjezd do 
Brna. Fakultativně | Konopiště 1. a 2. okruh 
180 Kč, 3. okruh 250 Kč, Vlašský dvůr 85 Kč, 
chrám sv. Barbory a  Kostnice 220 Kč (slevy 
pro děti, studenty a seniory).

Britský historický seriál Tři mušketýři 
se natáčel na desítkách českých hradů, 
zámků i zřícenin.
6.30 odjezd z  Brna směr Jihlava, příjezd na 
Dobříš – prohlídka rokokového zámku s fran-
couzským a anglickým parkem. Pokračování 
na Svatou Horu u  Příbrami, barokní poutní 
místo s  kostelem Nanebevzetí Panny Marie, 
zdobené četnými sochami J. Brokoffa, K. I. Di-

6.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
11.00 příjezd ke Křivoklátu, pro hlíd ka hradu, 
jehož počátky sahají do 12. století. Za vlády 
Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý králov-
ský hrad, jenž byl přestavěn Václavem IV. 
a dobudován Vladislavem Jagellonským. 
Odpoledne přejezd ke hradu Karlštejn, vy-
budovanému císařem Karlem IV. jako králov-
ská pokladnice. Před prohlídkou hradu mož-
nost individuálního oběda.

6.00 odjezd z Brna.
Dopoledne prohlídka jihočeské vesnice Ho-
lašovice s unikátními zachovalými stavbami 
selského baroka (UNESCO). Nevšední zážitek 
nabízí Holašovický kruh, zvaný Jihočeský 
Stonehenge – novodobý energetický kruh 
o  průměru 30  metrů, pro jehož stavbu bylo 
použito 26  žulových menhirů postavených 

Po stopách Tří mušketýrů | Dobříš – Orlík – Zvíkov
Cena | 650 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 610 Kč | Termíny | 2. 5. | 27. 6. | 19. 9.

Karlštejn a Křivoklát
Cena | 690 Kč | Slevy | 660 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 18. 4. | 9. 5. | 12. 9. | Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1)

Jihočeský Stonehenge a Stezka v korunách stromů
Cena | 780 Kč | Slevy | 730 Kč děti do 14 let, stud. a sen. nad 60 let | Termíny | 11. 4. | 8. 8. | 28. 10. í

entzenhofera a  dalších. Odpoledne cesta 
k Orlické přehradě, prohlídka romantického 
zámku Orlík a poté i gotického královského 
hradu Zvíkov nad soutokem Vltavy s Otavou. 
18.00 odjez směr Jihlava, Brno
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně Dobříš 140  Kč, snížené 90 Kč; 
Orlík 150 Kč, snížené 100 Kč, Zvíkov 100, sní-
žené 70 Kč.

17.00 odjezd zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Vstupné na Karlštejn: dospělí 
190 Kč, děti od 6 let, studenti, důchodci od 
65 let, invalidé 130 Kč + 20 Kč/os. rezervační 
poplatek (platí všichni bez rozdílu); vstupné 
na Křivoklát: dospělí 210 Kč, děti, studenti 
a senioři nad 65 let 150 Kč + rezervační po-
platek 20 Kč/osoba (platí všichni bez rozdílu), 
pojištění storna zájezdu za 10 Kč.

do útvaru zvaného kromlech s jedním kame-
nem uprostřed, podobně jako u  megalitic-
kých památek v Anglii. Opodál stojící megalit 
váží 19 tun a  síla všech kamenů působí ve 
vzájemné synergii. 
Odpoledne odjezd k  nádrži Lipno – turis-
tická atrakce Stezka v korunách stromů.
16.30 předpokládaný odjezd do Brna.

Drážďany | mezinárodní výstava Svět orchidejí
Cena | 860 Kč | Slevy | 830 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Termín | 4. dubna | Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1), Praha
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05.30 odjezd z Brna.
Dopoledne: Prohlídka vodního zámku 
Wojnowice. Romantický renesanční zámek 
obklopený vodním příkopem náleží k hlav-
ním turistickým atrakcím Dolního Slezska. 
Je vybudován na vyvýšenině uprostřed list-
natého lesa. Zámek je v  soukromém vlast-
nictví, majitel je spisovatel a jeho chloubou 
je zámecká knihovna. Zámecký hotel ubyto-
val mnoho významných osobností. 
Odpoledne Přejezd do Vratislavi, čtvrtého 
největšího města Polska a historické metro-

07.00 odjezd z Brna.
Dopoledne zámek Nové Hrady, rokoková 
stavba nazývaná Malý Schönbrunn nebo 
České Versailles. Celý zámecký areál je za-
sazen do krásné a  dosud civilizací poměrně 
málo dotčené krajiny. Pro veřejnost je otevře-
na Zámecká restaurace a Zámecká kavár-
na. Muzeum cyklistiky. 
Odpoledne: zámek v  Moravské Třebové 
patří k  nejvýznamnějším renesančním pa-

Vodní zámek Wojnowice a Vratislav – polské Benátky
Cena | 790 Kč | Slevy | 760 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 8. května í | 13. června | 8. srpen | 26. září 

Zámek Nové Hrady a Moravská Třebová
Cena | 490 Kč | Slevy | 460 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 8. května í | 28. října í 

Zámek Náchod a turistika ve Stolových horách
Cena | 650 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 630 Kč
Termíny | 9. května | 29. srpna | 28. října í

pole Dolního Slezska. Město ležící na řece 
Odře si navzdory bouřlivé historii zachovalo 
unikátní gotickou architekturu – hlavní ná-
městí zvané Rynek je jedním z  největších 
středověkých náměstí v  Evropě, katedrála 
sv. Jana Křtitele na Tumském ostrově pa-
tří mezi nejokázalejší církevní stavby Pol-
ska. Pokud vás prohlídka historických pa-
mětihodností unaví, můžete si  odpočinout 
v krásných poříčních parcích.
Odpoledne odjezd z Wroclawi.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

mátkám ve střední Evropě. Zámek proto 
nechybí v žádné české učebnici dějin umě-
ní. Soubor šesti slunečních hodin na nádvoří 
zámku byl vytesán do pískovcových bloků 
roku 1558. 
17.00 odjezd směr Brno.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně vstupné Nové Hrady zámek 
a zahrada 150 Kč, děti a senioři 120 Kč, vstup-
né Mor. Třebová 70 Kč, děti a senioři 40 Kč.

5.15 odjezd z Brna směr Blansko, Svitavy, Li-
tomyšl, Horní Mísečky.
10.00 Horní Mísečky – turistická trasa s vý-
hledem na vodopády: pohled z Ambrožovy 
vyhlídky na Hančův vodopád a  na Pan-
čavský vodopád – nejvyšší český vodopád 
s výškou 148 metrů. Na trase jsou také skvělé 
výhledy do Labského dolu. Možnost výjezdu 
sedačkovou lanovkou z  Horních Míseček na 
Medvědín. V případě zájmu pokračování až 
k pramenu Labe. Pramen Labe je symbolické 
místo: roku 1684 místo požehnal královéhra-

Krkonošský národní park 
Cena | 690 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 630 Kč
Termíny | 20. června | 29. srpna | Nástupní místa | Brno | Blansko | Svitavy | Litomyšl

decký biskup Kryštof z  Talmberka, od roku 
1968 je zde kamenná stěna s  vyobrazením 
znaků významných měst, jimiž Labe na své 
cestě k  moři protéká. Od Vrbatovy boudy 
kyvadlovou autobusovou dopravou zpět do 
Horních Míseček. Možnost výběru náročné 
i jednodušší trasy dle osobní zdatnosti. 
17.30 odjezd z Horních Míseček. 
22.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | lanovka cca 230 Kč (170 Kč 
děti od 6 let, 210 Kč senioři), kyvadlová do-
prava cca 40 Kč.

6.30 odjezd z Brna směr Svitavy a Náchod.
Dopoledne prohlídka zámku v Náchodě – 
okruh s interiéry ze 17. a 18. století, kdy zá-
mek patřil rodu Piccolomini. Dále prohlídka 
Piccolominské zahrady, založené v  roce 
1751. Medvědárium – největší výběh pro 
medvědy v Čechách. 
Odpoledne přejezd do Polska do NP Stolo-
vé hory. Turistika v okolí stolové hory Szcze-
liniec Wielki (919 m). Výstup vede po scho-
dech a balvanech až na vrchol s nádhernou 

vyhlídkou, kde je vstup do bludiště pískov-
cových skal. Prohlídka skal bizarních tvarů 
a názvů jako například Ucho jehly, Velbloud, 
Slon aj. Dále pokračování tajuplnou skalní 
rozsedlinou až na druhou stranu hory, kde 
se nacházejí dvě úžasné vyhlídkové skalní 
plošiny s dalekým rozhledem do krajiny.
17.00 odjezd zpět do ČR. 
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | zámek 120 Kč, senioři, děti 
a studenti 80 Kč, vstup do skalního města.
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kami, vodopádem a  tobogánem, restauraci, 
ka várnu s ob čer stvením, vodní bar v bazénu. 
17.30 odjezd zpět do ČR. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Celodenní vstupné: dospělí 3900 Ft, stu-
denti 3300 Ft, děti do 18 a senioři nad 62 let 
3000 Ft (platit lze kartou nebo ve forintech, 
ceny z předchozí sezóny, aktuální na www.
rabaquelle.hu, k dispozici v českém jazyce).

7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) směr Břec-
lav, Bratislava, Mošoň. 
9.30 předpokládaný příjezd do termálních 
lázní, koupání (sedací bazén 38 °C, dětský 
bazén, krytý bazén, plavecký bazén), fakul-
tativně lze využít saunu, masáže. K dispozici 
je bohatá nabídka občerstvení přímo v areálu 

Mosonmagyaróvár | nejoblíbenější lázně roku 2019
Cena | 440 Kč | Slevy | děti do 14 let 395 Kč
Termíny | 4. 1. | 11. 1. | 18. 1. | 25. 1. | 1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 29. 2. | 7. 3. | 14. 3. | 21. 3. | 28. 3. | 4. 4. | 
11. 4. | 13. 4. | 18. 4. | 25. 4. | 1. 5. í | 8. 5. í | 16. 5. | 23. 5. | 30. 5. | 6. 6. | 13. 6. | 20. 6. | 11. 7. | 25. 7. | 8. 8. | 
22. 8. | 5. 9. | 12. 9. | 19. 9. | 26. 9. | 28. 9. í | 3. 10. | 10. 10. | 17. 10. | 24. 10. | 28. 10. í | 31. 10. | 7. 11. | 
14. 11. | 17. 11. | 21. 11. | 28. 11. | 5. 12. | 12. 12. | 19. 12. | 27. 12.
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Győr | lázně pro všechny generace
Cena | 495 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 460 Kč 
Termíny | 4. 1. | 11. 1. | 18. 1. | 25. 1. | 1. 2. | 8. 2. | 15. 2. | 22. 2. | 29. 2. | 7. 3. | 14. 3. | 21. 3. | 28. 3. | 4. 4. | 
11. 4. | 13. 4. | 18. 4. | 25. 4. | 1. 5. í | 8. 5. í | 16. 5. | 23. 5. | 30. 5. | 6. 6. | 13. 6. | 20. 6. | 11. 7. | 25. 7. | 8. 8. | 
22. 8. | 5. 9. | 12. 9. | 19. 9. | 26. 9. | 28. 9. í | 3. 10. | 10. 10. | 17. 10. | 24. 10. | 28. 10. í | 31. 10. | 7. 11. | 
14. 11. | 17. 11. | 21. 11. | 28. 11. | 5. 12. | 12. 12. | 19. 12. | 27. 12.
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

lázní za při jatelné ceny.  
18.15 odjezd z Mošoně. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Celodenní vstupné: dospělí 12 €, děti do 
18 let 8,50 € (ceny z předchozí sezóny, aktuál-
ní na www.thermal-movar.hu, k dispozici 
také ve slovenském jazyce).

7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) směr Břec-
lav a Bratislava. 
10.30 příjezd do Győru, pro zájemce indivi-
duální pro hlídka histo rické části města: dóm, 
Bis kup ský hrad, kostel Karmelitánů; nákupy. 
Po poledni koupání. V  léčebné části lázní 
kryté i venkovní sedací bazény s termální vo-
dou, v zábavní části kryté i venkovní bazény 
s  perličkovými láz němi, podvodními trys-

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. 7 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

Dyje a Morava | od rybářských sítí po ptačí křídla  
Cena | 450 Kč | Sleva | 420 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Termíny | 10. dubna | 1. srpna | 28. září í

08.00 odjezd z Brna směr – Pohořelice – Mi-
kulov do Rakouska.
Dopoledne zřícenina hradu Falkenstein 
u stejnojmenné obce. Hrad leží na vysokém 
skalním návrší, ze kterého lze přehlédnout 
téměř celou jižní Moravu. Jde o místo arche-
ologického nálezu pravěké sošky zvané Fal-
kenštejnská Venuše. Zřícenina se skládá ze tří 
podlaží a  nabízí pohled do skalních otvorů, 
používaných jako vězení Habánů, nyní mu-
zejní prostory. Výhledy na lesní oblast Leiser-
berge. Vinařská obec s kostelem sv. Jakuba, 
jeskyně Panny Marie, krypty vládnoucích 
rodů. Hohenau – soutok řek Dyje a Moravy. 
Místo je sice prosté, ale má zajímavou atmo-

sféru lužních lesů, kde se dotýkají hranice tří 
států – Česka, Slovenska a Rakouska. 
Odpoledne March egg – čapí stezka. Pro-
hlídka zámku, původně hradu vybudova-
ného Přemyslem Otakarem II. Kolonie čápů, 
kterých každoročně přiletí z  jižní Afriky až 
stovka. Pozorování hnízdícího ptactva je nej-
lepší z vysokých posedů. Schlosshof – nová 
turistická atrakce Most svobody (Brücke der 
Freiheit) vedoucí přes řeku Moravu do De-
vínské Nové Vsi. Procházka po mostě a  ko-
lem zámku. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Fakultativně vstupné do hradu Falkenstein 
s popisem hradu v češtině 5 €.
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Bükfürdő | koupání v termálních lázních
Cena | 580 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 550 Kč | Termíny | 8. 2. | 7. 3. | 12. 4. | 1. 5. | 
10. 10. | 21. 11. | 26. 12. | Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

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 

Termální park Veľký Meder je moderní 
rekre ační komplex v  příjemném prostředí 
lesoparku. Má de vět bazénů, z toho tři ven
kovní, čtyři vnitřní a dva po lo kryté s teplo
tou termální vody 26–37  °C s  pří znivými 
účinky na pohybové ústrojí. V  areálu se 
nachází pět tobogánů, volejbalové a  fot
balové hřiště.
7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) po dálnici 

Sárvár | koupání v termálních lázních
Cena | 590 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 570 Kč | Termíny | 8. 2. | 7. 3. | 12. 4. | 1. 5. | 
10. 10. | 21. 11. | 26. 12. | Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

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, Sárvár.
Dopoledne kou pání v  termálních lázních. 
Na ploše o více než 5400 m2 se nachází ba-
zény s  léčivou i  obyčejnou vodou, tobogá-

ny, zážitkové bazény, například s  vodním 
hradem a klouzačkou či vlnobitím. Termální 
voda je bo hatá na minerály, fakultativně lze 
využít saunu, masáže. K  dispozici bohatá 
nabídka občerstvení přímo v areálu lázní za 
při ja telné ceny. 
17.30 odjezd, cca 21.30 návrat do Brna.
Vstupné do lázní: 380 Kč, děti do 14 let 
180 Kč, lze si předplatit v cestovní kanceláři.

Veľký Meder | Thermal Corvinus
Cena | 470 Kč | Slevy | děti a senioři 450 Kč | Termíny | 15. 2. | 14. 3. | 28. 3. | 10. 4. | 25. 4. | 1. 5. | 23. 5. | 
6. 6. | 18. 7. | 15. 8. | 19. 9. | 27. 9. | 10. 10. | 28. 10. | 7. 11. | 21. 11. | 12. 12 | 26. 12.

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: individuálně na místě, dospělí 10 €, 
senioři nad 62 let 8,50 €, děti 3–15 let 7 €.

Dunajská Streda | Thermalpark 
Cena | 450 Kč | Slevy | děti a senioři 425 Kč | Termíny | 15. 2. | 14. 3. | 28. 3. | 10. 4. | 25. 4. | 1. 5. | 23. 5. | 
6. 6. | 18. 7. | 15. 8. | 19. 9. | 27. 9. | 10. 10. | 28. 10. | 7. 11. | 21. 11. | 12. 12 | 26. 12.

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 9 €, senioři nad 62 let 8  €, děti do 
14 let 6 €. Lehátka k dispozici za 2 €.

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 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, Bükfürdő.
Dopoledne příjezd, koupání v  termálních 
lázních, fakultativně lze využít saunu, masá-

že. K  dispozici bohatá nabídka občerstvení 
přímo v areálu lázní za přijatelné ceny.
18.00 odjezd zpět do Česka.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Celodenní vstupné: léčivé lázně a  kou-
paliště (1. zóna): dospělí a  senioři 360 Kč, 
studenti 220 Kč, děti 6–14 let 170 Kč, lze si 
předplatit v naší cestovní kanceláři.

Podhájska | slovenské Mrtvé moře 
Cena | 630 Kč | Slevy | 600 Kč děti do 14 let
Termíny | 1. února | 7. března | 18. dubna | 28. září | 17. listopadu

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.
Vstup do lázní: individuálně na místě, cca 
3 €/hodina (cena z předchozí sezóny).
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Budapešť
Cena | 795 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti 
a senioři nad 60 let 765 Kč
Termíny | 18. července | 29. srpna | 12. pro-
since (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 bašta 
s  vyhlídkami na město, Ma ty ášův chrám, 
bazilika sv.  Štěpána, Ná městí hr dinů, po-

dle programu průvodce. In dividuálně volno 
k  nákupům, možnost kou pání v  ter mál-
ních Széchenyiho lázních, náv štěvy Mu zea 
krásných umění, zoologické zahrady nebo 
romantické kopie sedmihradského středově-
kého 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 
1500 HUF. 
Széchenyiho lázně | vstupné bez časového 
omezení 5700 HUF (cena z předch. sezóny).
Výměna peněz možná v trž nici nebo pou-
ličních směnárnách.

STŘEDOEVROPSK Á MĚSTA

Drážďany 
Florencie na Labi
Cena | 860 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 830 Kč 
Termíny | 9. 5. | 25. 7. | 12. 9. | 12. 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 obrazárnu 

Zwinger, Historické mu zeum, Semperovu 
operu, barokní ka ted rálu z  roku 1764, Al-
bertinum 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 €.

Graz
Hlavní město Štýrska
Cena | 790 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 760 Kč 
Termíny | 30. května | 12. prosince (advent)

5.15 odjezd z Brna směr Vídeň a Graz.
Dopoledne příjezd k  zámku Eggenberg 
(UNESCO) na okraji města. Okázalý zámek, 
jeho bohaté vybavení i  zahrady jsou dů-
kazem bohatství a  moci šlechtického rodu 
Eggenbergů. Po prohlídce  odjezd do centra.

Odpoledne prohlídka centra Grazu (česky 
Štýrský Hradec), umělý ostrov Murinsel, la-
novkou, vláčkem nebo pěšky na Schlossberg 
s  hradem, Hodinovou věží a  vyhlídkami na 
město. Sestup do historického centra zvané-
ho Stadtkrone, ve kterém se nachází radni-

ce, mauzoleum Friedricha III., secesní domy, 
hlavní náměstí, stará zvonkohra a  malebné 
uličky plné obchůdků a kaváren. Volno.
17.00 odjezd, 22.30 před po klá daný návrat.
Fakultativně | zámecké zahrady 2 €, zámec-
ké komnaty 11,50 €, lanovka 1,50 €.

8.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Kittsee.
Dopoledne návštěva rakouské čokoládov-
ny Hauswirth nedaleko Bratislavy, která se 
svými výrobky proslavila nejen v Rakousku, 
ale po celém světě. V  podnikové prodejně 
Schoko-Csárda můžete zakoupit široký sor-
timent čokoládových výrobků za skutečně 

Bratislava
Advent s návštěvou čokoládovny
Cena | 490 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 460 Kč
Termíny | 21. 11. | 6. 12. | 19. 12.

výhodné ceny a většinu výrobků bezplatně 
ochutnat přímo v  prodejně. Prohlídka vý-
robny dle možností provozovny. 
Odpoledne: Prohlídka předvánočně vy-
zdobené slovenské metropole s  průvod-
cem  – Hlavní náměstí se Starou radnicí, 
Primaciální palác, Michalská brána, chrám 
Sv.  Martina a  jiné památky. Návštěva ad-

ventních trhů s  ukázkami tradičních řeme-
sel, kulinářskými specialitami a  kulturními 
vystoupeními, nebo individuální volno 
s možností nákupů tradičních výrobků u po-
uličních stánků a ochutnávky místních spe-
cialit.
18.00 odjezd do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd.
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Salcburk
Mozartovo město
Cena | 1 100 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři 
nad 60 let 1 050 Kč 
Termíny | 6. 6. | 11. 7. | 8. 8. | 5. 9. | 5. 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 | 450 Kč
Slevy | děti, studenti a senioři 430 Kč
Termíny | 1. 5. | 18. 7. | 15. 8. | 19. 9. 

11.45 prohlídka zříceniny legendárního hra-
du Děvín (v stupné cca 5 €). 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.

Odpoledne přístaviště u Reichsbrücke, ná-
stup na výletní loď. Pro zájemce plavba po 
Dunaji mezi Vídní a Bratislavou (1,5 hod.), 
ostatní pokračují do Bratislavy autobusem.
Navečer prohlídka historického centra slo-
venské metropole s průvodcem, pro cházka 
po nábřeží Dunaje, výhled na Bratislavský 
hrad, most SNP, Michalská brána, Národní 

divadlo 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 a  času odplutí vyhrazena). Pro-
dej zájezdu včetně plavby lodí možný pouze 
do vyprodání kapacity míst na lodi.

ra Grubera a kam každoročně přijdou tisíce 
náv štěvníků. V  blíz kosti se nalézá muzeum 
(2,50 €) s de  sít kami partitur této písně a s ži-
votopisy jejích autorů.
Fakultativně | pevnost Hohensalzburg včet-
ně výjezdu lanovkou 12 €, bez lanovky 8 €, 
Mozartův rodný dům 10 €, Mozartův obytný 
dům 10 €, kombinace obou 17 €, Rezidenční 
galerie 7 € (ceny z předchozí sezóny). Dopo-
ručujeme pořídit si Salzburgercard na všech-
ny vstupy za 28 €. 

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Linec, okraj 
Salc burku, poté MHD do centra (jízdné v ceně).
11.00 Salcburk – procházka po významných 
pa mátkách: staré město, středověká ulička 
Getreide gasse, Kollegienkirche, Mo  zartův 
rodný dům, radnice, Stará rezidence, Nová 
re zi dence, Dom platz (místo známé hudeb-
ními slavnostmi Salzburger Fest spiele), 
Nep tu nova kašna, za řekou Salzach zámek 
Mirabell, Mozarteum, kostel sv.  Trojice, 
Zemské di vadlo, vyhlídka na vrchy Mönchs-

berg a Fes tung sberg. Na Hohen salz burg se 
do  sta neme lanovkou či pěšky. Volno po do-
hodě s prů vodcem.
18.30 odjezd do ČR.
00.30 předpokládaný návrat do Brna.
V  předvánočním termínu odjezd ze Salc-
burku v 16.00 do Oberndorfu, kde v kaplič-
ce 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  tele Františka Xave-

Vídeň – Bratislava
Plavba lodí po Dunaji
Cena | 520 Kč
Slevy | děti do 14 let 490 Kč 
Termíny | 16. 5. | 6. 6. | 25. 7. | 22. 8.

17.45 sraz účastníků a odjezd zpět do ČR.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | plavba lodí Brati slava–Dě vín 
a zpět 340 Kč, děti do 14 let 170 Kč , na lodi 
je možno zakoupit malé ob čerstvení (káva, 
limonády, pivo, sladkosti) za eura.

pro dávaly látky, Mariánského kostela a ná-
břeží řeky Visly.
Odpoledne prohlídka slavných krá lov-
ských solných dolů ve Věličce, které jsou 
památkou UNESCO. Pěší prohlídka unikát-
ních prostor nacházejících se v hloubce 100 
až 120 metrů pod zemí – kap lička, pod zemní 
jezero, chodby a schodiště v délce více než 

5.00 sraz na stanovišti Čebusu naproti hote-
lu Grand v Brně. 
5.15 odjezd z Brna směr Olomouc, Ostrava, 
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 765 Kč
Termíny | 4. července | 28. listopadu 
(předvánoční)

dvou kilometrů.
18.30 odjezd Ostrava – 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 590 Kč; děti do 
14 let a studenti do 25 let s indexem 460 Kč; 
(v červenci a srpnu 620/480 Kč).
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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, 
a u všech leteckých zájezdů činí základní stornovací poplatek sku-
tečně vzniklé náklady, minimálně však 2000 Kč za osobu v době 
od uzavření smlouvy o zájezdu 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 a u le-
teckých zájezdů 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 zá-
jezdu 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 sku-
tečně vynaložené náklady, ke kterým došlo změnou rezervace 
budou vyšší než 150 Kč na osobu, je zákazník povinen uhradit 
tento rozdíl. U leteckých zájezdů je k částce účtován i manipu-
lační poplatek dle podmínek letecké společnosti a eventuálně 
další náklady spojené se změnou;

• Zákazník má v souladu s § 2532 OZ 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 ZCR pro případ 
svého úpadku. CK je povinna předat zákazníkovi současně s ces-
tovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, 
podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento 
doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zá-
jezdu. Na jednodenní akce se toto pojištění ze zákona 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 fa-
kultativní (dobrovolnou) záležitostí a je zajišťováno jen na výslovné 
přání klienta. U CK není nikdy zahrnuto toto pojištění v ceně zájezdů. 
Fakultativní cestovní pojištění je sdružené pojištění účastníků hro-
madných zájezdů, které za účastníky příslušné akce sjednává CK se 
společností Kooperativa pojišťovna, a. s. CK seznámí s pojistnými 
podmínkami, rozsahem a výší pojistného krytí. Z provozních 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 odmítnout zařadit do 
skupiny klienta, který nebude mít řádně uzavřené výše uvedené po-
jištění. CK kromě svého produktu nabízí svým klientům i produkty 
některých tuzemských i zahraničních touroperátorů. Tito většinou 
pojišťují klienty přímo. Povinností CK je seznámit klienta s rozsahem 
pojištění a pokud není součástí akce, nabídnout 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 

1. Smlouva na zájezd či pobyt (potvrzení zájezdu dle § 2525 OZ)
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 uzavřením 
smlouvy podle ustanovení § 2521 OZ. Nedílnou součástí smlouvy 
jsou tyto Všeobecné podmínky ve smyslu § 1751 a násl. OZ. Smlou-
vou se CK zavazuje zákazníkovi poskytnout zájezd a zákazník se za-
vazuje zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva vždy obsahuje označení 
účastníků včetně jména (názvu), bydliště nebo sídla, data narození 
nebo identifikačního čísla, vy mezení zájezdu, zejména termín akce 
a rozsah poskytovaných služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny 
zájezdu, pokud neodkáže na číslo zájezdu v katalogu zpřístupněném 
zákazníkovi, cenu zájezdu včetně výše záloh. V souladu se zněním 
§ 2525 OZ plní smlouva vystavená CK i funkci „potvrzení zájezdu“ 
(viz znění druhého odstavce). Smlouvu lze měnit jen pí semnými 
dodatky. Zákazník je povinen při uzavření smlouvy složit zálohu ve 
výši nejméně 50 % z ceny zájezdu, není-li dohodnuto jinak. Nebude-
-li záloha zaplacena v hotovosti nebo zaslána na účet CK převodním 
příkazem, složenkou nebo jinou formou bezhotovostního styku 
v den uzavření smlouvy, platí, že smlou va zaniká, jestliže záloha ne-
bude připsána na účet CK do 7 dnů od uzavření smlouvy. V případě 
zániku smlouvy je CK oprávněna prodat zájezd jinému zákazníkovi. 
Doplatek ceny zájezdu zákazník 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 zákazníkovi 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 jiného zájezdu nejméně ve srovnatelné kva-
litě. Tento nárok má i v případě, že CK odstoupí od smlouvy z důvodů 
zrušení zájezdu. Nárok je nutné uplatnit do 5 dnů od doručení ná-
vrhu na změnu smlouvy. CK je oprávněna jednostranně změnit cenu 
zájezdu písemným oznámením zákazníkovi odeslaným nejpozději 
21 dní před zahájením zájezdu, jestliže dojde ke zvýšení ceny za 
dopravu včetně cen pohonných hmot anebo ke zvýšení plateb spo-
jených s dopravou zahrnutých v ceně zájezdu anebo směnného kursu 
Kč použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (§ 2530 OZ). 
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 budou klientům všemožně nápomocni během tohoto 
inkasa na místě samém
CK je podle § 2528 odst. 1 OZ oprávněna v těch případech, kdy pod-
mínila uskutečnění zájezdu dosažením určitého minimálního počtu 
zákazníků, zájezd zrušit, přičemž minimálním počtem se rozumí – 
není-li v katalogu u příslušného zájezdu uvedeno jinak – alespoň:

• 20 osob u zájezdů s leteckou dopravou s lhůtou oznámení o zru-
šení do 20 dnů před odletem u zájezdů trvajících déle než 6 dní 
a do 7 dnů před odletem u zájezdů trvajících do 6 dní.

• 30 osob u zájezdů s autokarovou dopravou s lhůtou oznámení 
o zrušení do 20 dnů před odjezdem u zájezdů trvajících déle než 
6 dní a do 7 dnů před odjezdem u zájezdů trvajících do 6 dní a do 
48 hodin před odjezdem u zájezdů trvajících méně než 2 dny.

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, 
politické změny, válka, stávky a podobně). Dále CK může odstoupit 
od smlouvy, když zákazník neplní své finanční závazky k CK podle 
těchto podmínek.

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

spokojen, je povinností průvodce nebo delegáta sepsat s klientem 
reklamační protokol, který oba podepíší. Klient musí své právo na 
reklamaci uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskuteč-
nil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, ji-
nak právo zaniká. Reklamace se uplatňují zásadně písemnou formou 
s přiložením dokladů o závadách. Ředitel CK je povinen reklamaci 
řešit a s výsledkem řešení seznámit klienta do 30 dnů od doručení 
reklamace. Stejnou lhůtu má ředitel CK na vyřešení reklamačních 
protokolů, které mu odevzdají průvodci (povinností průvodce je 
odevzdat reklamační protokol nejpozději do 3 dnů po návratu).
V případě zamítnutí reklamace má zákazník v soulasu s ustanovením 
§ 14 odst. 1 a části čtvrté zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebi-
tele ve znění pozdějších předpisů právo obrátit se se svým nárokem 
na subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Ště-
pánská 15, internetová adresa www.coi.cz, a to nejpozději do 1 roku 
ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CK 
poprvé; právo obrátit se se svým nárokem na soud tím není dotčeno.

6. Obchodní zastoupení anebo zprostředkování služeb
cestovního ruchu
Je-li CK pouze zprostředkovatelem smlouvy o zájezdu nebo po-
bytu jiného pořadatele anebo jen obstarává prodej zájezdu nebo 
pobytu jiného pořadatele, tyto Všeobecné podmínky se pro vztah 
mezi CK a zákazníkem nepoužijí. 

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/příjezdová či odletová/příletová místa:

• u autobusových zájezdů vždy jedno z těchto měst: Brno, nebo 
Olomouc, případně Praha;

• u akcí s  leteckou dopravou odletovou halu příslušného letiště, 
jehož název (nebo alternativy) musí být vždy uveden v cestovní 
smlouvě. Místo příletu a odletu nemusí být totožné a lety mohou 
být s přestupem.

Jsou-li u zájezdů CK ČEBUS (i ostatních akcí této CK) klientům nabí-
zeny transfery (na letiště či do přístavů) či svozy a rozvozy z jiných 
míst ČR i  SR, pak určení formy těchto transferů, svozů a rozvozů 
(osobním automobilem, minibusem, autokarem, nebo pravidelnými 
autobusovými či vlakovými spoji) je výlučně v kompetenci CK – ne-
souhlas s formou těchto transferů a svozů nebude považován za ak-
ceptovatelný důvod ke stornování účasti na akci. Cestující ze svozo-
vých míst musí počítat s možností přestupu, při příjezdu z dovolené 
a následných rozvozech musí počítat i s čekací dobou (v ojedinělých 
případech až do 2 hodin). CK ČEBUS upozorňuje na možnost vzniku 
zpoždění při přepravě, neručí však za něj a cestujícímu nevzniká 
nárok na náhradu případné škody. Upozorňujeme, že toalety v auto-
busech od začátku listopadu do konce března nemusí být v provozu.

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, zákon o ochraně osobních údajů. 
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  podpisem 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. 2020

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. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu ve znění pozdějších předpisů (dále „ZCR“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
„OZ“) a je dále upraven těmito Všeobecnými a záručními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“), které tvoří nedílnou součást každé smlouvy.


