
2021
poznávací zájezdy 

putování po česku



nástupní místa
Pro všechny vícedenní zájezdy po Česku platí tato nástupní místa:

– Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno zdarma*

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

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

U vybraných vícedenních zájezdů po Česku je možné po domluvě s CK  
přistoupit i na těchto místech, pokud leží na trase zájezdu:

– Letovice, Svitavy, Velké Meziříčí (dálnice), Jihlava (dálnice), Praha zdarma*

                          * pokud není uvedeno jinak

putování po česku

8 % do 31. ledna 
5 % do 28. února 
3 % do 31. března

10 % do 31. ledna 
7 % do 28. února 
5 % do 31. března

4 % do 31. ledna
6 % do 31. ledna 
pro stálé klienty

Podmínkou je složení zálohy nejméně 
1000 Kč. 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 
zálohy nejméně 1000 Kč. Sleva platí 
pro autobusové zájezdy a nevztahuje 
se na jednodenní a letecké zájezdy.  
Maximální výše slevy je 800 Kč.

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

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

Vážené dámy, vážení pánové, milí klienti,

vzhledem k současné výjimečné situaci v cestovním ruchu vydáváme katalog 
zájezdů na rok 2021 pouze v elektronické podobě.

Katalog je pro snazší orientaci rozdělen na několik částí. Oproti katalogu z roku 
2020 se téměř neliší, neboť loňská sezóna v podstatě neproběhla. Výjimkou jsou 
pouze zájezdy po Česku, které jste si právě otevřeli. Věřím, že vás zaujmeme 
pestrou nabídkou novinek, kterou jsme na letošní rok připravili.

Za kolektiv zaměstnanců CK ČEBUS vám přeji pevné zdraví a těšíme se na vás 
na našich zájezdech!

Mgr. Miroslav Polák, ředitel CK ČEBUS

U jednodenních výletů je základním nástupním místem pouze Brno,  
případně místa na trase, uvedená v programu výletu.



Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 3 × 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 | 19.–22. srpna | Cena | 4 690 Kč

Šumava z české i německé strany

1. den: Ráno odjezd do Kašperských Hor 
s  muzeem a  hradem, odpoledne příjezd 
na Špičák – volno k  procházkám, možnost 
výjezdu sedačkovou lanovkou na Pancíř 

1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách 
směr Praha a Karlovy Vary. Procházka lázeň
skou kolonádou v Karlových Varech s mož
ností občerstvení nebo oběda. Přesun na 
nádraží a  odjezd motorovým vláčkem po 
trati nazývané Krušnohorský Semmering 
do Horní Blatné (cca 50 minut). Jedná se 
o druhou nejvýše položenou trať u nás, jejíž 
součástí je unikátní oblouk, díky němuž vlak 
v  rozmezí 15 km překonává výškový rozdíl 
365 metrů a dostane se tak postupně do nad
mořské výšky 915 metrů. Odpoledne příjezd 
do hornické krajiny Horní Blatná, která je za
psána na seznamu UNESCO. Městečko tvoří 
památková zóna – celistvě zachovaný rene
sanční celek. Možnost návštěvy muzea, které 

s  výhledy na celou oblast přes Šumavu až 
na Alpy, nebo pěší turistika na Černé jezero 
a Čertovo jezero, večer ubytování v Železné 
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 
autobusem k jezeru Velký Javor, procházka, 
odpoledne pokračování do městečka Boden-
mais, proslaveného sklárnami. Volno, mož
nost vycházky k vodopádům, k večeru návrat 
do Železné Rudy, procházka, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd od hotelu k  nej
vyšší hoře Šumavy Boubínu (1 362 m). Krátká 
zastávka v obcích Kašperské Hory a Vimperk 
(prohlídka, možnost občerstvení) a pokračo
vání v  jízdě autobusem až do Kubovy Hutě. 
Odtud pěší túra po modré značce přes Ba
sumské louky na Srní vrch a dále do Boubín
ského pralesa (je to třetí nejstarší česká pří
rodní rezervace o rozloze 666 ha založená už 
v r. 1858). Cesta rezervací až k Boubínskému 
jezírku a odtud dále po naučné stezce kolem 
„krále smrků“ až na vrchol Boubín. Zde se na
chází nejvýše položená dřevěná rozhledna 

pojednává o dějinách těžby a zpracování cí
nových rud v Horní Blatné a na Božím Daru. 
Pro zájemce procházka naučnou stezkou Vlčí 
jámy (5 km), která vede po stopách horníků 
a  propadlými cínovými doly. Možnost vy
stoupat i  na Blatenský vrch s  rozhlednou 
s  krásnými výhledy do okolí. Večer přejezd 
hornickou krajinou Abertamy na ubytování 
v oblasti Jáchymova, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka tzv. Rudé věže 
smrti (národní kulturní památka a  součást 
UNESCO), která v 50. letech 20. století sloužila 
jako třídírna uranové rudy v  komunistickém 
pracovním táboře Vykmanov II. Následuje 
výjezd do Božího Daru – nejvýše polože
ného města v ČR (1028 m). Zájemci si mohou 
projít naučnou stezku Božídarské rašeliniště 
(3,2 km), která vede částí národní přírodní re
zervace vyhlášené mezinárodně významným 
mokřadem. Přejezd do saského lázeňského 
střediska Oberwiesenthal. Procházka nej
výše položeným městem Německa (914 m), 
ležícím na jihovýchodním úbočí hory Fichtel-
berg (1215 m), která je nejvyšší horou Saska 
a  někdejší NDR. Pokračování do malebného 
krušnohorského města Annaberg-Buchholz 
známého největším gotickým halovým chrá
mem Saska – kostelem svaté Anny. Návrat na 
ubytování. Večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani prohlídka Jáchymova, 

ČESKO

Termíny | 9.–11. července | 3.–5. září 
Cena | 3 690 Kč

Krušnohorská mozaika | Karlov y Vary • Krušnohor ský Semmering • Boží Dar
Annaberg-Buchholz • Jáchymov • Klínovec • Kadaň

někdejšího svobodného horního města a vý
znamného střediska těžby stříbra. Prohlídka 
města s kostelem sv. Jáchyma, prvními rado
novými lázněmi na světě, dolem Svornost, 
z jehož smolince izolovala radium Marie Cu-
rie-Skłodowská, nebo replikou komunistic
kého pracovního tábora při zdejších urano
vých dolech. Návštěva Královské mincovny, 
kde se razíval slavný jáchymovský tolar (Jo
achimsthaler), od kterého je odvozeno jméno 
amerického dolaru. Prohlídka hornického 
muzea ve Štole č. 1. Následuje výjezd lanov
kou na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec 
(1 244 m). Pokračování malebnou krajinou 
řeky Ohře do Kadaně – jednoho z nejpěkněj
ších městeček v ČR. Po prohlídce odjezd zpět 
do Brna. Návrat kolem 22. hodiny.

v Česku vysoká 21 m, z níž je nádherný výhled 
téměř na celou Šumavu. Pokračování v  pěší 
túře až do Zátoně, kde bude na skupinu čekat 
autobus. Lze se také zastavit v  informačním 
středisku v  Idině Pile, kde je možné získat 
informační materiál o  Boubínském pralesu. 
Pozdě odpoledne návrat do Železné Rudy, 
procházka, večeře, nocleh.
4. 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 odpole
dne přejezd přes Modravu a Kvildu, zastávky 
u rázovitých lidových staveb. Příjezd do Brna 
v pozdních večerních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2 × noc
leh v hotelu s polopenzí, služby průvodce.

Termíny | 25.–27. června | 17.–19. září
Cena | 3 650 Kč

Šumava | Špičák • Černé jezero • Čertovo jezero • Boubínský prales • Antýgl

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 Železné 
Rudě, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd od hotelu k  nej
vyšší hoře Šumavy Boubínu (1 362 m). Krátká 
zastávka v  obcích Kašperské Hory a  Vim-

perk (prohlídka, možnost občerstvení) a po
kračování v  jízdě autobusem až do Kubovy 
Hutě. Odtud pěší túra po modré značce 
přes Basumské louky na Srní vrch a  dále 
do Boubínského pralesa (třetí nejstarší 
česká přírodní rezervace o  rozloze 666 ha 
založená už v  roce 1858). Cesta rezervací až 
k Boubínskému jezírku a odtud dále po na
učné stezce kolem „krále smrků“ až na vrchol 
Boubín. Zde se nachází nejvýše položená dře
věná rozhledna v Česku vysoká 21 m, z níž je 
nádherný výhled téměř na celou Šumavu. Po
kračování v pěší túře až do Zátoně, kde bude 
na skupinu čekat autobus. Lze se také zasta
vit v informačním středisku v Idině Pile, kde 
je možné získat informační materiál o  Bou
bínském pralesu. Pozdě odpoledne 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 odpole
dne přejezd přes Modravu a Kvildu, zastávky 
u rázovitých lidových staveb. Příjezd do Brna 
v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem, 2 × noc
leh ve tříhvězdičkovém hotelu se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | exkurze v Plzeňském 
Prazdroji (nutno objednat předem) 250 Kč, 
studenti a senioři nad 70 let 150 Kč, exkurze 
s degustací ve firmě Bohemia sekt (nutno 
objednat předem) 190 Kč, ostatní vstupy, 
pojištění.

Termíny | 16.–18. dubna | 10.–12. září
Cena | 3 390 Kč

Plzeňsko a Santini | Plzeň • Koněpruské jeskyně • Bohemia sekt • Plzeňský Prazdroj •  
Stříbro • Plasy • Kladruby • Mariánská Týnice • Domažlice • Horšovský Týn • Lány

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. 
Cesta směr Praha a  dále směr Plzeň. V  Be
rouně sjezd do Českého krasu a  zde náv
štěva Koněpruských jeskyní, pokračování 
v  cestě do Starého Plzence. Zde pro zá
jemce návštěva vinařských závodů Bohe-
mia sekt, exkurze s  degustací šumivého 
vína. Ostatní si mohou udělat procházku 
k  románské rotundě sv. Petra a  Pavla nebo 

výšlap ke zřícenině hradu Radyně nad měs
tem. Odpoledne příjezd do Plzně. Prohlídka 
centra města  – náměstí Republiky a  okolí, 
katedrála sv.  Bartoloměje s  nejvyšší věží 
v  ČR (102  metrů, možnost výstupu), rene
sanční radnice, biskupská rezidence, ma
riánský sloup, tři kašny, plzeňské podzemí, 
Velká synagoga – druhá největší v  Evropě 
po budapešťské, Stará synagoga… Ubyto
vání v hotelu, volný večer.
2. den: Po snídani cesta autobusem do 
Stříbra, návštěva Hornického skanzenu 
s  Královskou dědičnou štolou Prokop. 
Pokračování do Kladrub, návštěva benedik
týnského kláštera s  kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, který ve stylu barokní gotiky 
přestavěl Jan Blažej Santini-Aichel. Pokra
čování do Horšovského Týna – možnost 
prohlídky renesanční perly, kterou je místní 
hrad a  zámek. Poslední zastávka bude 
v  hlavním městě Chodska – Domažlicích. 
Prohlídka centra města, městské památkové 
rezervace  – zámek s  původním gotickým 
opevněním, chrám Narození Panny Marie 
s věží, Dolní brána. Možnost večeře. Návrat 
do hotelu, nocleh. 
3. den: Po snídani osobní volno v  Plzni 
nebo pro zájemce exkurze v  pivovaru Pl-
zeňský Prazdroj spojená s  ochutnávkou. 
Cesta auto busem na sever od Plzně, ná
vštěva a prohlídka tří památek spojených se 
jménem geniálního architekta Jana Blažeje 

SantinihoAichla – klášter Plasy, na jehož 
přestavbě se podílel, bývalý cisterciácký 
klášter a  poutní místo Mariánská Týnice 
(dnes Muzeum a  galerie severního Plzeň
ska) a  malebný barokní hospodářský dvůr 
v  Hubenově. Odjezd směr Praha, zastávka 
u zámku v Lánech a návštěva lánského hřbi
tova, kde je pochován T. G. Masaryk s man
želkou, jejich syn Jan Masaryk a dcera Alice 
Masaryková. Návrat do Brna. Příjezd kolem 
22.00 hodiny. 
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Cena zahrnuje |  dopravu autobusem, 2 × noc
leh v hotelu*** se snídaní ve dvoulůžkovém 
pokoji, služby průvodce.
Cena nezahrnuje |  vstupy, pojištění.

Termíny | 23.–25. dubna | 26.–28. září
Cena | 3 190 Kč

Praha už volá! | Průhonice • Praha • Lány • Veltrusy • Nelahozeves • Mělník

1. den: Odjezd z Brna v 7.00 směr Praha. První 
zastávka v  Průhonicích, prohlídka slavného 
parku v okolí zámku (základní okruh cca 2 ho
diny). Pokračování ke staroslavné pevnosti 
Vyšehrad založené prvním českým králem 
Vratislavem v 11. století. Pěší procházka are
álem  – románská rotunda sv.  Martina, go
tická bazilika sv. Petra a Pavla. Místní hřbi
tov s  českým Slavínem, kde jsou pohřbeny 
významné osobnosti z  oblasti kultury, vědy 
i společenského života. Poté parkem až k vy
šehradské skále, z  níž dle pověsti skočil vla
dyka Horymír na koni Šemíkovi. Pokračování 
v cestě busem na levý břeh Vltavy. Příjezd na 
Pohořelec, začátek pěšího okruhu – Hrzán-
ský palác, Černínský palác, Loreta, Nový 
Svět, vojenský kostel sv. Jana Nepomuc-
kého, Martinický palác, Hradčanské ná-
městí se Schwarzenberským, Salmovským 
a  arcibiskupským palácem. Pražský hrad, 
katedrála sv.  Víta, třetí nádvoří se sochou 
sv. Jiří a  obeliskem, románský kostel sv.  Jiří. 
Starými zámeckými schody dolů na Klárov 

a  přes stanici metra Malostranská k  Vald-
štejnskému paláci. Přesun na ubytování do 
hotelu. Individuální večeře a volno v Praze.
2. den: Po snídani individuální volno v Praze 
nebo půldenní výlet do Lán – letního sídla 
českých prezidentů. Zde zastávka u místního 
hřbitova a  návštěva hrobu prvního čs. pre
zidenta T. G. Masaryka a  jeho rodiny. Poté 
procházka zámeckým parkem. Kolem pole
dne návrat do Prahy. Pokračování prohlídky: 
cesta na Újezd, odtud pozemní lanovkou na 
Petřín, zde prohlídka bludiště, síně křivých 
zrcadel, možnost výstupu na Petřínskou 
rozhlednu. Pěší přechod z  Petřína ke Stra-
hovskému klášteru a  odtud Nerudovou 
ulicí na Malou Stranu, prohlídka interiéru 
chrámu sv. Mikuláše. Parlament České re-
publiky – Senát a  Poslanecká sněmovna, 
Malostranské náměstí. Kostel Panny Ma-
rie Vítězné – Pražské jezulátko, Maltézské 
náměstí, Lennonova zeď, Čertovka, ostrov 
Kampa s  vilou Jana Wericha a  Sovovými 
mlýny, Karlův most, Novotného lávka, 
kostel křížovníků s  červenou hvězdou, Kle-
mentinum, Betlémská kaple, Staroměstské 
náměstí s orlojem a chrámem Panny Marie 
před Týnem. Dále Celetná ulice, Karolinum, 
Stavovské divadlo, Rytířská ulice, Můstek, 
ulice Na Příkopě, Národní třída, Václavské 
náměstí, Národní muzeum. Návrat do ho
telu. Individuální volno.
3. den: Po snídani individuální volno v Praze 
nebo půldenní výlet do Veltrus, Nelahozevsi 
a Mělníka. Veltrusy – procházka nádherným 
zámeckým parkem. Nelahozeves – exteriéry 
zámku, rodný dům a pomník Antonína Dvo-
řáka. Pokračování v cestě do Mělníka. Mož

nost individuální prohlídky zámku, sídla rodu 
Lobkoviců, a  případně i  vinných sklepů. Po 
prohlídce možnost oběda na terase s vyhlíd
kou na soutok Labe a Vltavy nebo prohlídka 
města. Návrat do Prahy. Volné odpoledne, 
které lze využít například k  návštěvě expo
zice Národní galerie ve Veletržním paláci, 
návštěvě Národního muzea, prohlídce Ži-
dovského města, návštěvě pražské zoo, pro
jížďce lodí po Vltavě apod. K  večeru odjezd 
z Prahy do Brna, příjezd kolem 21. hodiny.

Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
1 × noc leh se snídaní, služby průvodce.
Cena nezahrnuje |  vstupy, pojištění.

Termín | 28.–29. srpna | Cena | 1 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 340 Kč

1. den: Odjezd z Brna v 8.00, cesta autobu
sem směr Třebíč. První zastávka v obci Kra-
lice, návštěva Památníku Bible kralické, 
která zde byla sestavena a  vytištěna roku 
1613. Pokračování v  cestě busem do města 
Třebíč, prohlídka centra města s  důrazem 
na památky UNESCO – židovská čtvrť, zadní 
synagoga, dům Seligmanna Bauera, židovský 
hřbitov a  benediktinský klášter s  bazilikou 
sv. Prokopa). Pokračování v  cestě do Telče, 

Víkend na Vysočině | Jihlava • Třebíč • Telč • Zelená Hora • Pernštejn

městské památkové rezervace a  od roku 
1992 i  památky UNESCO. Prohlídka historic
kého centra sevřeného rybníky – náměstí Za
chariáše z  Hradce, radnice, kostel sv.  Ducha 
s  věží, kostel sv. Jakuba s  věží, kostel jména 
Ježíš. Návštěva a  prohlídka renesančního 
státního zámku s místním průvodcem. Volno 
pro individuální prohlídku města. Odpoledne 
přejezd autobusem do Jihlavy se zastávkou  
v malebném městečku Brtnice, rodišti archi
tekta Josefa Hoffmanna. Ubytování v hotelu 
nebo penzionu, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka jihlavského 
podzemí a pěší okruh centrem – Masarykovo 
náměstí, radnice, měšťanské domy s  máz
hausy, kostel sv. Ignáce, kostel sv.  Kříže… 
Cesta busem s  krátkou zastávkou v  centru 
Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou. 
Ve Ždáru volno na prohlídku města nebo na 
oběd. Po obědě cesta na blízkou Zelenou 
horu, prohlídka zámku (bývalého kláštera) 

a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 
(památka UNESCO) od stavitele Jana Blažeje 
SantinihoAichla, odtud ke hradu Pern-
štejn – prohlídka gotického hradu s místním 
průvodcem. Poslední zastávka v  Předkláš-
teří u  Tišnova u  cisterciáckého kláštera se 
slavnou Porta coeli – bránou nebes a s mož
ností ochutnat pivo z  klášterního pivovaru. 
Příjezd do Brna kolem 20. hodiny.
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Cena zahrnuje | 2 × nocleh v hotelu*** se 
snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, plavbu lodí 
po Brněnské přehradě, společný oběd ve 
Valticích, služby průvodce CK ČEBUS, dopravu 
autokarem CK.
Cena nezahrnuje | dopravu do Brna a zpět, 
případné vstupy v Brně, vstupenku do 
zahrady vily Tugendhat 50 Kč, vstupné do 
Punkevní jeskyně v Moravském krasu (nutno 
objednat předem: plné vstupné 210 Kč, 
snížené 180 Kč, dětské 100 Kč), pojištění.

Termín | 27.–29. srpna (pro skupiny od 15 osob v libovolném termínu) | Cena | 3 190 Kč

Brno je zlatá loď. Já chcu do Brna! – pro návštěvníky z Čech, severní Moravy, Slezska a ze Slovenska 
Brno • Lednicko-valtický areál (UNESCO) • Moravský kras • vila Tugendhat (UNESCO)

1. den: Příjezd ze všech koutů ČR kolem 
10:00 do Brna na hlavní nádraží nebo na 
autobusové nádraží naproti hotelu Grand 
(CK ČEBUS na přání klientů zajistí zpáteční 
jízdenky), kde vás již bude očekávat místní 
průvodce. Uložení zavazadel do autobusu 
a  pěší okruh městem po trase – Denisovy 
sady s výhledem na Staré Brno a Výstaviště, 
katedrála sv.  Petra a  Pavla, Petrská ulička, 
divadlo Husa na provázku, Zelný trh s kaš
nou Parnas, možnost prohlídky brněnského 
podzemí, Dietrichsteinský palác (Moravské 
zemské muzeum), Biskupský dvůr, Kapucín-
ské náměstí, Stará radnice („brněnský drak“ 
a  kolo), Dominikánské náměstí s  Novou 

radnicí, kostel sv. Michala, náměstí Svo-
body, kostel sv. Jakuba s  černou madonou 
a hrobem obránce Brna Raduit de Souches, 
kostnice, Moravské náměstí – místodržitel
ský palác, kostel sv. Tomáše, Komenského 
náměstí – JAMU, lékařská fakulta MU, tzv. 
Červený kostel, Ústavní soud), Janáčkovo 
divadlo a  Mahenovo divadlo. Poté přejezd 
do Bystrce k přístavišti lodí na Brněnské pře-
hradě. Plavba lodí s elektrickým pohonem až 
ke hradu Veveří. Pěší výstup na hrad a  pro
hlídka této památky, kde např.  strávil svou 
svatební cestu Winston Churchill. Odjezd 
od hradu do hotelu, ubytování. Večerní pro
cházka centrem města a  exkurze po brněn
ských hospodách nebo volný program.
2. den: Po snídani v  hotelu odjezd auto
busem CK ČEBUS do Lednicko-valtického 
areálu, od r. 1992 památky UNESCO. Pro
hlídka interiéru lednického zámku s místním 
průvodcem – návštěva zámeckého skleníku, 
prohlídka francouzské zahrady, přechod an
glickým parkem až k minaretu (možno i lodí), 
výstup na vyhlídkovou plošinu, cesta kolem 
zámeckého rybníka až k  barokní jízdárně, 
dále jízda busem směr Valtice, cestou za
stávka u jednoho nebo dvou saletů (drobné 
architektonické skvosty v krajině). Příjezd do 
Valtic, společný oběd v restauraci (moravské 
speciality). Odpoledne prohlídka zámeckého 
parku a  poté i  interiéru zámku s  místním 
průvodcem. Přejezd kolem rybníka Nesyt 
do Mikulova – procházka městem. Pokračo
vání v cestě přes Pálavu do vinařské vesnice 
Pavlov. Možnost výstupu ke zřícenině hradu 
Děvičky s krásným výhledem na jižní Moravu 
nebo posezení u sklenky vína v kterémkoliv 
z mnoha místních sklípků. Návrat přes Novo-
mlýnské nádrže do Brna. Nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem 
CK ČEBUS směr Blansko do Moravského 
krasu. Příjezd ke Skalnímu mlýnu a  odtud 
cesta ekovláčkem nebo pěšky k  Punkevní 
jeskyni. Návštěva jeskyně s  místním prů
vodcem, sestup až na dno propasti Maco-
cha. Plavba lodí po podzemní řece Punkvě. 
Po výstupu z lodě jízda lanovkou od jeskyně 
nahoru k chatě Macocha. Zde prohlídka Hor-
ního i  Dolního můstku s  výhledy do pro
pasti. Návrat busem do Brna. Cestou zastávka 
v obci Křtiny – prohlídka místního poutního 
kostela, vrcholného díla stavitele Jana Bla-
žeje Santiniho. Dokončení prohlídky města: 
výjezd ke hradu Špilberk, zde možnost pro
hlídky kasemat. Pro zájemce prohlídka za
hrady vily Tugendhat (památka UNESCO). 
Po 17. hodině odjezd hostů zpět domů.

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

Termíny | 21.–23. května | 17.–19. 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 

Zámky jižních Čech – památky UNESCO

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 
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 do 
nedaleké obce Holašovice (UNESCO), která 
je nejpěknější ukázkou tzv. jihočeského sel
ského baroka. Následuje cesta do středo

věkého kláštera Zlatá Koruna založeného 
králem Přemyslem Otakarem II., prohlídka. 
Cestou zpět zastávka v Telči, prohlídka města. 
Návrat do Brna ve večerních hodinách.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem,  
3 × ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu 
nebo v penzionu se snídaní ve dvoulůžkovém 
pokoji, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění.

Termín | 12.–15. srpna | Cena | 4 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 050 Kč

Hrady, zámky a další krásy jižních Čech — s ubytováním v Českém Krumlově
Tábor • Zvíkov • Orlík • Blatná • Český Krumlov • Rožmberk • Třeboň • Landštejn

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách 
do husitského města Tábora. Procházka kři
volakými uličkami Starého Města na hlavní 
náměstí, kde se nachází množství krásně 
zdobených měšťanských domů, pomník 
Jana Žižky z Trocnova, děkanský kostel 
a  Husitské muzeum v  budově radnice, je
hož expozice je možné navštívit. Cenný ar
chitektonický soubor tvoří také Bechyňská 
brána, původní hradby a hrad Kotnov, z je
hož věže je krásná vyhlídka na město. Odtud 
lze krátkou procházkou dojít k  baroknímu 
poutnímu chrámu Klokoty. Poté přesun au
tobusem ke hradu Zvíkov, který se vypíná 
na vysokém skalním ostrohu nad soutokem 
Otavy a  Vltavy. Pokračování k  Orlické pře
hradě na Orlík (zájemci mohou cestu ab
solvovat i  lodí po Vltavě). Prohlídka zahrad 
a  také bohatých interiérů zámku rodiny 
Schwarzenberků. Pozdě odpoledne odjezd 
na ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka vodního zámku 
Blatná, na kterém se mj. natáčela pohádka 
Šíleně smutná princezna. Přejezd do Písku – 
prohlídka krásného města na řece Otavě 
s  rozsáhlým středověkým historickým já
drem zahrnujícím královský hrad, gotický 
kostel Narození Panny Marie s  hodinovou 
věží, jež tvoří dominantu města, úseky 
středověkých hradeb a  nejstarší kamenný 
most v ČR ze 13. století. Volno na oběd. Od
poledne přejezd do Hluboké nad Vltavou. 
Možnost prohlídky romantického zámku 
Hluboká a  také návštěvy vynikající Alšovy 
jihočeské galerie. V  podvečer odjezd na 
ubytování do Českého Krumlova. Volný ve
čer, nocleh.
3. den: Po snídani pěší okruh Českým 
Krumlovem: městské divadlo, vyhlídková 
terasa nad Vltavou, chrám sv. Víta, náměstí 
Svornosti, galerie Egona Schieleho, parkán, 
krumlovské kláštery, státní hrad a  zámek 
(prohlídka zámku – I. okruh), průchod všemi 
pěti nádvořími přes Plášťový most až k  jíz
dárně a  dále do francouzského a  následně 
i  anglického parku s  divadlem v  přírodě. 
Možnost oběda. Po obědě cesta busem 
proti proudu Vltavy ke hradu Rožmberk – 
prohlídka hradu. Odpoledne prohlídka sta
robylého cisterciáckého kláštera ve Vyšším 
Brodě. Cestou zpět na ubytování průjezd 
kolem vodní nádrže Lipno se zastávkou. 
Návrat do hotelu v Českém Krumlově. Volný 
večer, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd z Českého Krum
lova. Možnost vyjet lanovkou na Kleť 
(1 083  m), nejvyšší vrchol Blanského lesa 
s  nejstarší kamennou rozhlednou v  Česku 
z  roku 1825. Z  výšky je možné obdivovat 
Českobudějovickou a  Třeboňskou pánev, 
Novohradské hory, značnou část Šumavy 
a  za jasného počasí lze odtud dohlédnout 
až na alpské vrcholky. Odjezd do Třeboně, 

krásného města uprostřed jihočeských 
rybníků, vystavěného kolem zámku, který 
byl posledním sídlem rodu Rožmberků. 
Procházka centrem města s  malebným ná
městím i uličkami plnými rybích restaurací, 
zámeckým parkem i  kolem rybníka Svět 
k  jedné z  nejzajímavějších staveb jižních 
Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. Od
poledne cesta malebným krajem České Ka
nady na mohutnou zříceninu hradu Land-
štejn. Prohlídka románského jádra hradu 
nebo procházky kouzelným okolím. Na 
závěr dne zastávka v městečku Slavonice – 
renesanční perle na pomezí Čech, Moravy 
a Rakouska. Návrat do Brna do 22. hodiny.
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Cena zahrnuje | dopravu autoka rem,  
2 × noc leh se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně | 2 večeře za 320 Kč.

Termíny | 11.–13. června | 30. července – 1. srpna | Cena | 3 490 Kč

Český ráj a Liberecko | Jičín • Prachovské skály • Bedřichov • Frýdlant • Sychrov • Kost

1. den: Ráno odjezd do Českého ráje – pro
hlídka města Jičín, které je pro množství pa
mátek, od gotických až po prvorepublikové, 
stejně jako pro polohu v Českém ráji, považo
váno za jedno z nejkrásnějších měst v Česku. 
Následuje turistika za krásami Prachovských 
skal, procházka roklemi a  labyrintem skal
ního města (velký okruh 3,5 km, asi dvě ho
diny klidné chůze). Odpoledne odjezd do Li-
berce, výjezd lanovkou na Ještěd, panorama 
Jizerských hor, krátká turistická vycházka. 
Ubytování v Jablonci nad Nisou, nocleh.

2. den: Po snídani výlet do Jizerských hor, 
dopoledne turistika v  oblasti Bedřichova, 
kolem poledne odjezd do lázní Libverda, 
procházka, volno (možnost oběda v  restau
raci Obří sud), odpoledne návštěva zámku 
ve Frýdlantě. V  podvečer krátká prohlídka 
Liberce. Návrat do Jablonce, zájemci se mo
hou vrátit tramvají Liberec–Jablonec (nejdelší 
meziměstská úzkorozchodná tramvajová trať 
v ČR). Po večeři možnost procházky po Jab
lonci. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Sychrova, pro
hlídka novogotického zámku, kolem pole
dne průjezd oblastí pod Troskami (zastávka 
k prohlídce hradu) do Vesce u Sobotky, chrá
něné vesnické památkové rezervace. Ve vsi se 
dochovalo mnoho krásných roubených sta
veb a je vyhledávaná filmaři (mj. filmy Jára Ci-
mrman ležící, spící nebo Jak dostat tatínka do 
polepšovny). Následuje pohodová procházka 
malebným údolím Plakánek (cca 3,5 km), 
na jehož konci se nachází hrad Kost, volno 
k náv štěvě. Pozdě odpoledne odjezd, příjezd 
do Brna ve večerních hodinách.

Termíny | 7.–9. května | 23.–25. července | 24.–26. září | Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

Krásy západních Čech | Karlov y Vary • Mariánské Lázně • Bečov nad Teplou 
Loket • Kynžvart • Františkov y Lázně • Cheb

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 zámkemhradem Bečov 
nad Teplou – prohlídka sbírek včetně uni
kátního románského relikviáře sv. Maura. 
Přes Horní Slavkov (nejstarší česká porce
lánka) a hrad Loket návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do lázní 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 | 30. dubna – 2. května | 16.–18. července | 1.–3. října | 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 

Královské hrady středních Čech | Český Šternberk • Karlštejn • Křivoklát • Točník

české observatoře. Přejezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd na hrad Křivoklát, 
prohlídka, přestávka na oběd. Přejezd na 
hrad Točník, prohlídka a  zastávka u  hradu 
Žebrák. Pokračování do Koněpruských jes-
kyní – prohlídka jeskynního systému. 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.
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × noc
leh v hotelu nebo v penzionu se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | zámek Velké Losiny  
(nutná rezervace předem, platba v CK): dospělí 
140 Kč, mládež do 18 let, studenti a senioři nad 
65 let 100 Kč, děti do 6 let zdarma, papírna 
Velké Losiny (nutná rezervace předem, platba 
v CK): dospělí 130 Kč, mládež do 15 let, studenti 
a senioři nad 65 let 95 Kč, děti do 6 let zdarma, 
ostatní vstupy, pojištění.
Poznámka |  pro výstup na Praděd je nutná 
turistická obuv.

Termín | 18.–20. června | Cena | 3 190 Kč

Jeseníky s turistikou i bez
Velké Losiny • Dlouhé stráně • Dolní Morava • Karlova Studánka • Praděd

1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách 
směr Velké Losiny. Prohlídka zámku s  prů
vodcem nebo Ruční papírny s muzeem pa
píru. Kolem poledne přejezd do Koutů nad 
Desnou. Volné odpoledne k  pěší túře na 
Dlouhé stráně (cca 6 km jedním směrem) 
nebo společný výlet s průvodcem: sedačko
vou lanovkou se vyvezeme na úbočí Medvědí 
hory. Zde můžeme navštívit rozhlednu U Tet-
řeví chaty, která je vysoká 18 metrů a volně 
přístupná. Dále trvale stoupáme po červené 
značce (zájemci mohou využít kyvadlový 
autobus od horní stanice lanovky k  horní 
nádrži elektrárny – 60 Kč jedním směrem) 
k vrcholu Mravenečníku. Zhruba 400 metrů 
pod vrcholem cesta odbočuje vlevo, odkud 
pokračuje až na rozcestí v sedle pod Mrave
nečníkem, odkud opět stoupáme (tentokrát 
již mírně) až k vyhlídce u horní nádrže elek
trárny Dlouhé stráně. Kocháme se pohledem 
nejen na zcela unikátní dílo, umístěné na vr
cholu seříznutého kopce, ale také na okolní 
vrcholky Jeseníků včetně nejvyšší hory Pra-
děd (1491 m). Chceteli si cestu zpátky zpří
jemnit, přímo u horní nádrže Dlouhé stráně 
si můžete půjčit koloběžku a  vychutnat si 
sjezd dlouhý 17 kilometrů. Další variantou 
je možnost objednání exkurze do elektrárny 

a k dolní i horní nádrži (nutná rezervace pře
dem, informace v CK). Odjezd na ubytování. 
Individuální večeře a nocleh.
2. den: Po snídani odjezd směr Dolní Mo
rava. Cestou exkurze v  pivovaru Holba Ha-
nušovice s  možnou ochutnávkou. Příjezd 
do Dolní Moravy. Známý lyžařský areál 
nabízí spoustu možností vyžití i  v  letním 
období. Na své si zde přijdou jak turisté, tak 
rodiče s  dětmi, prarodiče s  vnoučaty nebo 
vyznavači různých adrenalinových zážitků. 
Uprostřed krásné horské přírody, v údolí řeky 
Moravy, se nachází množství různých atrakcí 
i  široký výběr turistických tras. Největšími 
atrakcemi jsou Stezka v  oblacích (55 me
trů vysoká vyhlídková konstrukce otevřená 
v  roce 2015, dílo architekta Zdeňka Fránka) 
a  Mamutí horská dráha, která je svou dél
kou přes 3 kilometry a 25 zatáčkami největší 
v ČR. Pro děti i dospělé je zde několik zábav
ních parků – například Mamutíkův vodní 
park nebo Lesní zážitkový park a  adrena
linové lanové centrum nebo půjčovna hor
ských koloběžek u horní stanice lanovky. La
novkou je možné vyjet do nadmořské výšky 
1 116 metrů, kde se nachází horská chata 
Slaměnka s odpočinkovou terasou nebo pa
noramatická restaurace Skalka. Odtud také 
vede několik značených turistických tras, 
například okružní hřebenová túra na vrchol 
Králického Sněžníku (1 424 m) a zpět údo
lím řeky Moravy (cca 20 km). Další možností 
je túra z údolí na rozhlednu na kopci Klepáč 
do výšky 1 144 m n. m. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do lázeňského měs
tečka Karlova Studánka. Zájemci o turistiku 
mohou podniknout výstup na Praděd – nej
vyšší vrchol Moravy, který láká kaž doročně 
tisíce turistů. Nabízíme vám výběr několika 
možných tras od klasického výstupu z  Kar
lovy Studánky údolím Bílé Opavy přes málo 

známé trasy ze severní strany přes vrchol 
do Karlovy Studánky. Průvodce vás seznámí 
s  jednotlivými trasami a každý si vybere dle 
své zdatnosti. Klienti, kteří nemají zájem 
o  horskou turistiku, mohou podniknout vý
let s průvodcem: prohlídka Karlovy Studánky 
s vodopádem, Bruntál s prohlídkou historic
kého náměstí a barokního zámku. Rozhledna 
na vrcholu bývalé sopky Velký Roudný 
(780  m), ke které vede nenáročná cesta asi 
1 kilometr. Z  rozhledny jsou krásné výhledy 
na okolní hory a  na vodní nádrž Slezská 
Harta pod vámi. Prohlídka hradu Sovinec, 
založeného koncem 13. století. V  pozdních 
odpoledních hodinách odjezd z Karlovy Stu
dánky. Návrat do Brna kolem 21. hodiny.   

Termíny | 4.–6. června | 24.–26. září  | Cena | 3 290 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách 
směr Svitavy a  Litomyšl. Příjezd do Litomy-
šle (UNESCO). Krátká prohlídka náměstí s po
mníkem Bedřicha Smetany, ulička Josefa 
Váchala se sgrafity z Váchalova Krvavého ro-

Kouzlo východních Čech | Litomyšl • Hradec Králové • Babiččino údolí • Broumov
Adršpašsko-teplické skály • Kuks • lanovka na Sněžku

mánu. Prohlídka nádherného renesančního 
zámku. Procházka Klášterními zahradami 
se sochami Olbrama Zoubka a  s  barokním 
chrámem Nalezení sv. Kříže a gotickým kos
telem Povýšení sv. Kříže. Zájemci mohou 
navštívit nedaleké Portmoneum – dům Jo
sefa Portmana, který v letech 1920–1924 po
věřil Josefa Váchala, aby mu dům vymaloval 
a vybavil originálním nábytkem. Pokračování 
do Hradce Králové, prohlídka města nazý
vaného Salon republiky, na jehož výstavbě 
se podíleli naši nejvýznamnější architekti: 
brněnský rodák Jan Kotěra, Josef Gočár 
a  Oldřich Liska. Okruh historickým centrem 

s  kostelem sv. Ducha, Bílou věží na Velkém 
náměstí a po významných stavbách moderní 
architektury první poloviny 20. století. Po
kračování do malebného Babiččina údolí, 
do kterého Božena Němcové umístila děj ro
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Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × uby
tování v hotelu nebo penzionu se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy, jízdné lanovkou na 
Sněžku, pojištění.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × uby
tování ve tříhvězdičkovém hotelu nebo penzio
nu se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, služby 
průvodce.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, pojištění.

mánu Babička. Podvečerní procházka kolem 
ratibořického zámku, Rudrova mlýna k  po
mníku Babičky s vnoučaty a údolím řeky Úpy 
ke Starému bělidlu a  k  Viktorčinu splavu. 
Přejezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do CHKO Brou-
movsko s  krátkou zastávkou v  Hronově 
u rodného domku Aloise Jiráska. Prohlídka 
města Broumov včetně unikátního dřevě
ného kostelíka Panny Marie, který je jednou 
z nejstarších dochovaných dřevěných staveb 
v ČR. Možnost prohlídky nádherného barok
ního Broumovského kláštera. Odpoledne 

přejezd do Adršpašsko-teplických skal, 
kde lze podniknout nenáročnou turistiku: 
klasická trasa po zelené značce vás provede 
fascinujícími zákoutími skalního města Adr-
špach. Je dlouhá cca 3,5 km a  trvá zhruba 
2 hodiny + možnost projet se lodí po jezírku 
nebo okruh Adršpašskoteplickými skalami 
po zelené a žluté značce vás provede oběma 
skalními městy, která odděluje hluboká Vlčí 
rokle. Celý okruh je dlouhý asi 15 km a  bu
dete potřebovat asi 6 hodin. Je možné si jej 
zkrátit a dojít jen do Teplic nad Metují a vrá
tit se do Adršpachu 5 km vlakem (busem ne
lze, protože silnice je dlouhodobě uzavřená 
kvůli rekonstrukci). Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Kuksu. Pro
hlídka barokního areálu, kdysi slavného 
komplexu lázní, zámku a dalších staveb. Lze 
navštívit barokní špitál milosrdných bratří 
s  kostelem Nejsvětější Trojice a  unikátní ba
rokní lékárnou. Součástí prohlídky je i  lapi
dárium s  rozsáhlou sbírkou soch Matyáše 
Bernarda Brauna představující lidské ctnosti 

a  neřesti. Pokračování do Krkonoš do Pece 
pod Sněžkou – možnost pěšího výstupu 
nebo výjezdu lanovkou na Sněžku (1603 m),  
královnu našich hor a  nejvyšší vrchol České 
republiky, nebo osobní volno k procházkám. 
Kolem 18. hodiny odjezd zpět do Brna. Pří
jezd kolem 22. hodiny.

Termíny | 14.–16. května | 6.–8. srpna | 10.–12. září  | Cena | 3 390 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních ho
dinách směr Praha a dále směr Ústí nad La
bem. První zastávka pod horou Říp – nená
ročný výšlap na vrchol k románské rotundě 
sv. Jiří a sv. Vojtěcha, která patří k nejstarším 
stavbám v  ČR. Pokračování do Ploskovic, 
možnost prohlídky jednoho z  našich nej
krásnějších zámků s  nádhernou zahradou. 
Přejezd do Litoměřic – malebného města na 
soutoku Labe a Ohře. Individuální volno na 
pozdní oběd nebo prohlídku města. Průjezd 
malebným údolím Labe, zastávka u zdyma
dla Střekov, známého též jako Zdymadlo 
T. G. Masaryka, které v  době svého vzniku 
patřilo k největším a nejmodernějším v Ev

Severní Čechy a NP České Švýcarsko | Říp • Ploskovice • Střekov • Ústí nad Labem
Teplice • Duchcov • zámek Jezeří • Most • Děčín • Pravčická brána • Hřensko

ropě. Pokračování do Ústí nad Labem. Mož
nost vyjet lanovkou od obchodního centra 
Forum na Větruši – vyhlídkový vrch nad 
městem se zámečkem a  panoramatickou 
restaurací. Ubytování v hotelu. Volný večer.
2. den: Po snídani prohlídka Teplic, kdysi 
světoznámého lázeňského města, které 
v  minulosti navštívila celá řada slavných 
osobností a  kterému se pro svou vysokou 
kulturní úroveň říkávalo Malá Paříž. Pokra
čování do Duchcova. Možnost prohlídky 
zámku, kde ke konci života působil jako kni
hovník slavný italský spisovatel, cestovatel 
a svůdník Giacomo Casanova. Pokračování 
k zámku Jezeří, který jako by zázrakem zů
stal stát na okraji uhelné pánve, posloužil 
jako jedna z kulis v seriálu Pustina a byl or
ganizací UNESCO zařazen na seznam sedmi 
nejohroženějších památek Evropy. Možnost 
prohlídky. Pokračování do Mostu, prohlídka 
města, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
který proslul v  roce 1975, kdy byl přesunut 
po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn 
z  města, které bylo srovnáno se zemí kvůli 
těžbě uhlí. Zastávka v  restauraci Severka, 
proslavené seriálem ČT Most. Návrat do ho
telu, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Národního 
parku České Švýcarsko se spoustou skal
ních útvarů, vyhlídek, turistických tras atd. 
Procházka tzv. Tichou a  Divokou soutěs-
kou, jednou z  nejstarších turistických tras 
v Čechách, která byla oblíbená už v 19. sto
letí (součástí je i  plavba na loďkách). Dále 
pro zdatnější Pravčická brána – největší 

pískovcový skalní most v  Evropě. Na závěr 
prohlídky volno v  malebném městečku 
Hřensko, sevřeném mezi vysokými skalními 
stěnami na březích říčky Kamenice. Přejezd 
do Děčína, procházka na nádvoří zámku 
s krásnou barokní růžovou zahradou. K ve
čeru odjezd zpět do Brna. Návrat kolem 
22. hodiny.
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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.

Kuks – perla českého baroka
Hospitál Kuks – Braunův Betlém - Dvůr Králové n/L. – Les Království
Termíny | 24. dubna | 3. července | 14. srpna | 18. září 
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno, Letovice, Svitavy

Karlštejn a Křivoklát
Termíny | 10. dubna | 22. května | 31. července
Cena | 690 Kč | Slevy | 660 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1)

Jednodenní v ýlety po Česku

7.00 odjezd z Brna směr Letovice, Svitavy, 
Hradec Králové.
10.15 příjezd do Kuksu. Prohlídka barokního 
areálu, kdysi slavného komplexu lázní, zám-
ku a dalších staveb. Lze navštívit barokní špi-
tál milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější 
Trojice a unikátní barokní lékárnou. Součástí 
prohlídky je i lapidárium s rozsáhlou sbírkou 
soch Matyáše Bernarda Brauna představují-
cí lidské ctnosti a neřesti. 
Odpoledne nenáročná turistika (spíše pro-
cházka) – Braunův Betlém, cesta vede nej-
dříve kolem Labe a poté lesem, v  němž se 
nachází unikátní soubor Braunových soch, 
který organizace UNESCO zařadila na seznam 
100 nejohroženějších světových památek. 
Přesun autobusem do centra Dvora Králové 
nad Labem – starobylého věnného města 

českých královen, procházka městskou pa-
mátkovou rezervací a poté ještě krátká za-
stávka u 6 km vzdálené přehradní nádrže Les 
Království – národní kulturní památky, která 
byla dokončena v roce 1919 a je jednou z nej-
krásnějších přehrad v Čechách.
17.30 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.   
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, služby 
technického průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupy: Hospitál (základ-
ní okruh) dospělí 160 Kč, mládež do 18 let, 
studenti s ISIC a senioři nad 65 let 110 Kč, děti 
do 6 let zdarma (nutná rezervace předem, 
platba v CK), dále je možné navštívit Šporkov-
skou hrobku (40/30 Kč), historickou barokní 
lékárnu (80/60 Kč) nebo muzeum historie vý-
roby léků (40/30 Kč).

6.00 odjezd z Brna po dálnici 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.

17.00 odjezd zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Vstupné na Karlštejn: dospělí 
220 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři od 
65 let a invalidé 150 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, pojištění storna 
zájezdu za 10 Kč.
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Národní hřebčín Kladruby nad Labem a zámek Žleby
Termíny | 8. května | 19. června | 7. srpna 
Cena | 520 Kč | Slevy | 490 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Zoo a safari park Dvůr Králové nad Labem
Možnost prohlídky i centra města a přehrady Les Království
Termíny | 24. dubna | 3. července | 14. srpna | 18. září 
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno, Letovice, Svitavy

Adršpašsko-teplické skály
Termíny | 8. května | 7. srpna
| Cena | 670 Kč | Slevy | 630 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno, Letovice, Svitavy

7.00 odjezd směr Svitavy, Hradec Králové, 
Dvůr Králové nad Labem.
10.30 návštěva zoo (pěšky nebo vyhlídko-
vým vláčkem), která se již od konce 60. let 
20. století přednostně orientuje na africká 
zvířata (jedna z největších kolekcí v Evropě). 
Vedle klasické pěší pochůzky mezi expozi-
cemi tradiční zoo umožňuje v  části safari 
také projížďky mezi zvířaty buď upravenými 
turistickými autobusy (cca 25 minut) nebo 
tzv. Afrika truckem s výkladem (cca 60 minut) 
Součástí zoo je také galerie obrazů Zdeňka 
Buriana, ilustrátora pravěku. V  areálu mů-
žete strávit celý den, případně využít bus 
k  přesunu do centra Dvora Králové – sta-
robylého věnného města českých královen, 
a poté ještě krátká zastávka u 6 km vzdálené 

přehradní nádrže Les Království, která byla 
dokončena v roce 1919, je jednou z nejkrás-
nějších přehrad v Čechách a byla prohlášena 
národní kulturní památkou.    
17.30 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.   
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, služby 
technického průvodce.
Cena nezahrnuje | vstupné do zoo (dospělí 
cca 230 Kč, děti 4-15 let, senioři a studenti do 
26 let cca 180 Kč), doplatek za jízdu po safari 
(cca 80 Kč za Afrika truck, cca 50 Kč za Safari 
bus), jízdu vláčkem, občerstvení v  restau-
racích. Možnost zakoupení i  kombinované 
vstupenky včetně jízdy po Safari. Vstupné 
lze objednat předem v CK nebo zakoupit na 
místě u pokladny.

6.10 odjezd směr Svitavy, Náchod, Adršpach.
10.00 příjezd do Adršpašsko-teplických 
skal. Klasická trasa po zelené značce vás pro-
vede fascinujícími zákoutími skalního města. 
Je dlouhá cca 3,5 km a trvá zhruba 2 hodiny. 
Možnost projet se lodí po jezírku. Zbytek dne 
je možné využít k prohlídce okolí. Například 
dojít k zámku v Adršpachu nebo vystoupat 
ke zřícenině hradu Adršpach.
Okruh Adršpašsko-teplickými skalami po ze-
lené a žluté značce vás provede oběma skal-
ními městy, která odděluje hluboká Vlčí rok-
le. Celý okruh je dlouhý asi 15 km a budete 
potřebovat asi 6 hodin. Je možné si jej zkrátit 
a  dojít jen do Teplic nad Metují a  vrátit se 
do Adršpachu 5 km vlakem (busem nelze, sil-
nice je uzavřená kvůli rekonstrukci). Zastávka 

v Adršpachu je u vchodu do skalního města.
Přechod národní přírodní rezervace Adršpaš-
sko-teplické skály je celodenní túra dlouhá 
asi 18 km. Zájemci vystoupí už v  Horních 
Vernéřovicích  a vydají se po červené značce 
do osady Skály. Odtud výstup na rozhlednu 
Čáp s  úchvatnými výhledy. Pokračování po 
modré značce, která se napojí na žlutou a po 
ní Teplickými skalami do skalního města 
Adršpach, kde bude čekat autobus.
17.30 odjezd do Brna.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.   
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, služby 
technického průvodce.
Cena nezahrnuje | vstup do skalního města: 
120 Kč dospělí, 70 Kč děti, studenti do 26 let 
a senioři nad 65 let.  

Výlet za turistikou do skalních měst národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické 
skály s výběrem různých tras dle zdatnosti účastníků. Od jednoduchého základního 
okruhu skalním městem Adršpach, přes okruh po Adršpašských i Teplických skalách až 
po celodenní túru napříč rezervací přes Jiráskovy skály, rozhlednu Čáp, Teplické skály 
do Adršpachu. Tolik fascinujících zákoutí jako zde uvidíte jen málokde. 

7.30 odjezd z Brna do Kladrub nad Labem.
Dopoledne prohlídka jednoho z nejstarších 
hřebčínů na světě. Zdejší koně vozili císaře, 
krále a  prezidenty. Uvidíme například kočár 
císaře Ferdinanda V. nebo kočár prezidenta 
Masaryka, barokní roubenku, překrásné 
komnaty císaře Františka Josefa a jeho man-
želky Sisi, můžeme vystoupat na vodáren-
skou věž s krásnými výhledy.

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 | stáje 200 Kč, od 6–18 let a se-
nioři nad 60 let 140 Kč; kočárovna, postrojov-
na a muzeum 90 Kč, od 6–18 let a senioři nad 
60 let 60 Kč; Žleby 160–190 Kč dle okruhu.
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Po stopách Tří mušketýrů | Dobříš – Orlík – Zvíkov
Termíny | 29. května | 10. července | 18. září
Cena | 650 Kč | Sleva | 610 Kč děti do 14 let, studenti a senioři

Údolím Metuje přes Peklo k pevnosti Dobrošov
Termíny | 1. května | 24. července | 11. září
Cena | 570 Kč | Slevy | 530 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno, Letovice, Svitavy, za příplatek 150 Kč i Mikulov, Pohořelice a Znojmo. 
Z Břeclavi vlakový spoj: odjezd ve 4.45 a příjezd v 5.49 do stanice Brno – Hlavní nádraží.

Nové Město nad Metují – Babiččino údolí – Náchod
Termíny | 1. května | 24. července | 11. září
Cena | 570 Kč | Slevy | 530 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno, Letovice, Svitavy

6.10 odjezd směr Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Nové Město nad Metují.
9.00 příjezd do Nového Města nad Metují, 
které je městskou památkovou rezervací. 
Město bylo založeno v  roce 1501 na vyso-
kém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou 
Metují. Většina domů na náměstí byla posta-
vena podle jednotného renesančního plánu 
v  letech 1526–1548 za majitele panství Voj-
těcha z  Pernštejna. Prohlídka zámku, který 
vznikl přestavbami původního hradu během 
16. a 17. století. V letech 1909–1913 byl upra-
ven podle plánů Dušana Jurkoviče pro prů-
myslníky Josefa a Cyrila Bartoně z Dobenína. 
Jurkovič navrhl také originální zámeckou 
zahradu s dřevěnými stavbami ve stylu valaš-
ské lidové architektury. Následuje nenáročná 
turistika romantickým údolím řeky Metuje 
do osady Peklo (cca 5 km), kde se při soutoku 
s  říčkou Olešenkou nachází výletní restau-
race Bartoňova útulna, kterou architekt Du-

šan Jurkovič v roce 1912 přestavěl ze starého 
mlýna pro majitele novoměstského zámku. 
Možnost občerstvení. Dále pokračování buď 
oblíbenou procházkou Aloise Jiráska k  Ji-
ráskově chatě na kraji Dobrošova (3,5 km) 
s rozhlednou a s krásnými výhledy na Krko-
noše, Orlické hory a  vodní nádrž Rozkoš 
nebo tzv. Starou vojenskou cestou k  pev-
nosti Dobrošov (cca 5 km). Z  Dobrošova 
přejezd do Náchoda – individuální volno 
s  možností výšlapu k  náchodskému zámku 
s medvědím příkopem.
17.30 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.   
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupy: zámek v Novém Měs-
tě nad Metují (nutno objednat předem, plat-
ba v CK) 140 Kč dospělí, 90 Kč děti a studenti 
do 26 let, 100 Kč senioři nad 63 let, zahrady 
zdarma.

6.10 odjezd směr Svitavy, Náchod, Adršpach.
9.00 příjezd do Nového Města nad Metují, 
které je městskou památkovou rezervací. 
Město bylo založeno v roce 1501 na vysokém 
ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují. 
Většina domů na náměstí byla postavena po-
dle jednotného renesančního plánu v letech 
1526–1548 za Vojtěcha z Pernštejna. Prohlídka 
zámku, který vznikl přestavbami původ-
ního hradu během 16.  a  17. století. V  letech 
1909–1913 byl upraven podle plánů Dušana 
Jurkoviče pro průmyslníky Josefa a  Cyrila 
Bartoně z  Dobenína. Jurkovič navrhl také 
originální zámeckou zahradu s  dřevěnými 
stavbami ve stylu valašské lidové architek-
tury. Pokračování do malebného Babiččina 
údolí, ve kterém se odehrával děj známého 
románu Boženy Němcové. Procházka kolem 
Rudrova mlýna k pomníku Babičky s vnou-

čaty a údolím řeky Úpy ke Starému bělidlu 
a k Viktorčinu splavu. Individuálně lze také 
navštívit zámek v  Ratibořicích. Přejezd do 
Náchoda, možnost individuální prohlídky 
zámku – okruh s  interiéry ze 17. a  18. sto-
letí, kdy zámek patřil rodu Piccolomini. Dále 
prohlídka Piccolominské zahrady, založené 
v roce 1751. Medvědárium – největší výběh 
pro medvědy v Čechách.
17.30 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.   
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupy: zámek v Novém Městě 
nad Metují (nutno objednat předem, platba 
v CK) 140 Kč dospělí, 90 Kč děti a studenti do 
26 let, 100 Kč senioři nad 63 let, zahrady zdar-
ma; zámek v Náchodě 140 Kč dospělí, 100 Kč 
děti, studenti s ISIC a senioři nad 65 let. 

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-
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 / 100 Kč, Zvíkov 100 / 70 Kč.

Britský historický seriál Tři mušketýři se natáčel na desítkách českých hradů, zámků 
i zřícenin. Vydejme se po stopách filmařů a poznejme při tom kus naší historie.
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Jihočeský Stonehenge a Stezka v korunách stromů
Termíny | 29. května | 28. srpna 
Cena | 780 Kč | Slevy | 730 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

Krkonošský národní park 
Termíny | 5. června | 4. září
Cena | 690 Kč | Slevy | 630 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Blansko | Svitavy | Litomyšl

Zámek Nové Hrady, Litomyšl a Moravská Třebová
Termín | 15. května 
Cena | 490 Kč | Slevy | 460 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Konopiště a Kutná Hora
Termíny | 1. května | 5. června | 21. srpna 
Cena | 620 Kč | Sleva | 590 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

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-

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.

7.00 odjezd z Brna.
Dopoledne zámek Nové Hrady, rokoková 
stavba nazývaná Malý Schönbrunn nebo 
České Versailles. Celý zámecký areál je zasa-
zen do krásné krajiny a obklopen tematický-
mi zahradami. V areálu zámku je také Mu-
zeum motokol, Galerie klobouků, kavárna 
a restaurace. Zastávka v Litomyšli. Litomyšl 
patří mezi nejhezčí a architektonicky nej-
oceňovanější města v ČR (UNESCO). Procház-
ka městem nebo návštěva zámku (UNESCO). 

Odpoledne zámek v Moravské Třebové, 
který patří k nejvýznamnějším renesančním 
památkám ve střední Evropě.
17.30 odjezd směr Brno.
19.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Nové Hrady zámecký areál 
60  Kč, zámek 120 Kč (děti a senioři 80 Kč), 
muzeum motokol 80 Kč (děti a senioři 50 Kč), 
zámek Litomyšl 160 Kč, senioři 110 Kč, vstup-
né zámek Moravská Třebová 120 Kč, děti a se-
nioři 80 Kč.

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, pro jehož stavbu bylo pou-
žito 26  žulových menhirů postavených do 
útvaru zvaného kromlech s jedním kamenem 

uprostřed, podobně jako u  megalitických 
památek v Anglii. Opodál stojící megalit váží 
19  tun,  síla všech kamenů působí ve vzá-
jemné synergii. 
Odpoledne odjezd k  nádrži Lipno – turis-
tická atrakce Stezka v korunách stromů.
16.30 odjezd zpět do Brna.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.

6.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
9.00 příjezd na Konopiště – zdejší zámek 
je romantickou novogotickou přestavbou 
původního gotického hradu, kterou v letech 
1889–1894 provedl architekt Josef Mocker 
pro následníka trůnu rakousko-uherského, 
arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. 
Prohlídka zámku, výběr ze tří okruhů: 1. sa-
lony jižního křídla zámku, 2. salony severního 
křídla, 3. soukromé pokoje arcivévody. 
12:00 odjezd do Kutné Hory. 
13.00 Příjezd do Kutné Hory (UNESCO), pro-
cházka historickým centrem s  průvodcem  – 
Kamenný dům, Kamenná kašna, Vlašský 

dvůr, kostel sv. Jakuba, jezuitská kolej a pře-
devším unikátní pětilodní gotický chrám 
svaté Barbory, jehož stavba byla zahájena 
v roce 1388 a který ve své době architektonic-
ky konkuroval pražské svatovítské katedrále. 
Odjezd do Sedlce, návštěva kostnice. 
18.00 odjezd zpět směr Čáslav, Havlíčkův 
Brod, Jihlava.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna. 
Fakultativně | Konopiště 1.  nebo  2.  okruh 
210 Kč (děti a mádež do 18 let, studenti a se-
nioři nad 65 let 150 Kč), 3. okruh 250 Kč, Vlaš-
ský dvůr 85 Kč, chrám sv. Barbory a Kostnice 
220 Kč (slevy pro děti, studenty a seniory).
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Dolní Morava
Den plný zážitků a zábavy pro malé i velké pod Králickým Sněžníkem
Termíny | 19. června | 21. srpna
Cena | 550 Kč | Slevy | 490 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Rousínov | Vyškov | Prostějov | Olomouc

Termální lázně Velké Losiny
Termíny | 17. dubna | 12. června | 24. července | 25. září
Cena | 490 Kč | Sleva | 460 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Rousínov | Vyškov | Prostějov | Olomouc

6.10 odjezd směr Vyškov, Olomouc, Zábřeh.
9.00 příjezd do areálu Dolní Morava. Prů-
vodce vás před příjezdem seznámí s  nabíd-
kou areálu a  s  možnostmi turistických tras. 
Největšími atrakcemi jsou Stezka v oblacích 
(55 metrů vysoká vyhlídková konstrukce 
otevřená v roce 2015, dílo architekta Zdeňka 
Fránka) a  Mamutí horská dráha, která je 
svou délkou přes 3 kilometry a 25 zatáčkami 
největší v Česku. Pro děti i dospělé je zde ně-
kolik zábavních parků – například Mamutí-
kův vodní park nebo Lesní zážitkový park 
a  adrenalinové lanové centrum nebo půj-
čovna horských koloběžek u horní stanice la-
novky. Lanovkou je možné vyjet do nadmoř-
ské výšky 1 116 metrů, kde se nachází horská 
chata Slaměnka s  odpočinkovou terasou 
nebo panoramatická restaurace Skalka. Od-
tud také vede několik značených turistických 
tras, například okružní hřebenová túra na 
vrchol Králického Sněžníku (1 424 m n. m.) 
a zpět údolím řeky Moravy (cca 20 km). Další 
možností je túra z  údolí na rozhlednu na 
kopci Klepáč do výšky 1 144 m. n. m.
18.00 odjezd zpět do Brna.

21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupné (platba na místě):
Stezka v  oblacích | vstup bez lanovky: do-
spělý 240 Kč, dítě 3-14 let 170 Kč; vstup s la-
novkou tam: dospělý 390 Kč, dítě 3-14 let 
290 Kč; vstup s lanovkou tam a zpět: dospělý 
490 Kč, dítě 3-14 let 370 Kč; rodinné vstupné 
bez lanovky (2 dospělí + max 3 děti) 720 Kč; 
rodinné vstupné s  lanovkou tam 790 Kč; ro-
dinné vstupné s lanovkou tam a zpět 990 Kč, 
tobogán 1 jízda 50 Kč, tobogán 5 jízd 200 Kč.
Mamutí horská dráha | 1 jízda dolů: dospělý 
230 Kč, dítě 3-14 let 170 Kč; 1 jízda nahoru: do-
spělý 150 Kč, dítě 3-14 let 120 Kč; 1 jízda zpá-
teční: dospělý 380 Kč, dítě 3-14 let 290 Kč.
Půjčovné koloběžek Dlouhé stráně | každá 
osoba 350 Kč (koloběžka + přilba), možnost 
zapůjčení chráničů, rukavic i ochranné vesty.
Lanovka Sněžník | 1 jízda: dospělý 150 Kč, 
dítě 3-14 let 120 Kč, jízda tam a zpět: dospělý 
300 Kč, dítě 3-14 let 240 Kč, rodinné jízdné 
1 jízda (2 dospělí + 1-3 děti do 15 let): 490 Kč, 
rodinné jízdné tam a zpět: 690 Kč.

Známý lyžařský areál Dolní Morava nabízí spoustu možností vyžití i v letním období. 
Na své si zde přijdou jak turisté, tak rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty nebo vyzna-
vači adrenalinových zážitků. Uprostřed krásné horské přírody v údolí řeky Moravy se 
nachází množství různých atrakcí i široký výběr turistických tras.

6.10 odjezd směr Vyškov, Olomouc, Zábřeh.
8.45 Velké Losiny – prohlídka zámku s prů-
vodcem nebo Ruční papírny s muzeem pa-
píru. Renesanční zámek ve Velkých Losinách 
postavil na konci 16. století rod pánů ze Že-
rotína. Fasády zdobí psaníčkové sgrafito, 
v době baroka byl zámek honosně vybaven 
a  bez úhony přežil třicetiletou válku. Ná-
vštěvníci mohou spatřit zachovalé interiéry 
zdobené výjimečnou kolekcí gobelínů a ko-
žených tapet. Losinské panství je spojeno 
s  čarodějnickými procesy, které zde probí-
haly v letech 1678–1692. Kolem zámku v prů-
běhu 19. století vyrostl anglický park. V roce 
1969 zde byl natočen film podle stejnojmen-
né knihy Kladivo na čarodějnice. Velkolosin-
ská manufaktura na výrobu papíru dnes pa-
tří k nejstarším dosud fungujícím podnikům 
svého druhu v  Evropě. Ruční papír se zde 
od konce 16. století stále vyrábí tradičním 
postupem z bavlny a  lnu. Pro svou vysokou 
kvalitu a  trvanlivost se používá zejména ve 
výtvarném umění, pro reprezentační účely, 
k tisku bibliofilií a v knižní umělecké a restau-

rátorské praxi. Možnost nákupu suvenýrů.
11.30 volné odpoledne ke koupání v termál-
ních lázních, procházkám v lázeňském parku 
a k občerstvení. Unikátní termální park, který 
jako jediný v ČR nabízí relaxační a regenerač-
ní vodní svět, 5 vnitřních a 4 venkovní bazény 
napouštěné přírodní termální vodou a sauny.
17.50 odjezd od lázní zpět do Brna.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | zámek Velké Losiny (nutná 
rezervace předem, platba v CK): dospělí 140 
Kč, mládež do 18 let, studenti a  senioři nad 
65 let 100 Kč, děti do 6 let zdarma; papírna 
Velké Losiny (nutná rezervace předem, plat-
ba v CK): dospělí 130 Kč, mládež do 15 let, stu-
denti a senioři nad 65 let 95 Kč, děti do 6 let 
zdarma; termální lázně Velké Losiny (platba 
na místě): dospělí 350 Kč na 3 hodiny, 50 Kč 
každá další hodina, celodenní 450 Kč, děti do 
100 cm, studenti a senioři nad 62 let 300 Kč 
na 3 hodiny, 50 Kč každá další hodina, celo-
denní 400 Kč, sauny za příplatek 100 Kč.
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Jeseníky: Velké Losiny a vodní dílo Dlouhé stráně
Termíny | 12. června | 24. července
Cena | 550 Kč | Sleva | 490 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Rousínov | Vyškov | Prostějov | Olomouc

Valašskem a Lašskem
Rožnov pod Radhoštěm – Pustevny – Radhošť – Štramberk – Hukvaldy
Termíny | 22. května | 17. července | 4. září 
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Rousínov | Vyškov | Prostějov | Olomouc

6.10 odjezd směr Vyškov, Olomouc, Zábřeh.
8.45 Velké Losiny – prohlídka zámku s prů-
vodcem nebo Ruční papírny s muzeem pa-
píru. Renesanční zámek ve Velkých Losinách 
postavil na konci 16. století rod pánů ze Že-
rotína. Fasády zdobí psaníčkové sgrafito, 
v době baroka byl zámek honosně vybaven 
a  bez úhony přežil třicetiletou válku. Ná-
vštěvníci mohou spatřit zachovalé interiéry 
zdobené výjimečnou kolekcí gobelínů a ko-
žených tapet. Losinské panství je spojeno 
s  čarodějnickými procesy, které zde probí-
haly v letech 1678–1692. Kolem zámku v prů-
běhu 19. století vyrostl anglický park. V roce 
1969 zde byl natočen film podle stejnojmen-
né knihy Kladivo na čarodějnice. Velkolosin-
ská manufaktura na výrobu papíru dnes pa-
tří k nejstarším dosud fungujícím podnikům 
svého druhu v  Evropě. Ruční papír se zde 
od konce 16. století stále vyrábí tradičním 
postupem z bavlny a  lnu. Pro svou vysokou 
kvalitu a  trvanlivost se používá zejména ve 
výtvarném umění, pro reprezentační účely, 
k tisku bibliofilií a v knižní umělecké a restau-
rátorské praxi. Možnost nákupu suvenýrů.
11.30 přejezd cca 20 minut do Koutů nad 
Desnou. Volné odpoledne k  pěší túře na 
Dlouhé stráně (cca 6 km jedním směrem) 
nebo společný výlet s  průvodcem – sedač-
kovou lanovkou se vyvezeme na úbočí Med-
vědí hory. Zde můžeme navštívit 18  metrů 
vysokou rozhlednu U  Tetřeví chaty, která 
je volně přístupná. Dále trvale stoupáme po 
červené turistické značce (zájemci mohou 

využít kyvadlový autobus od horní stanice 
lanovky k horní nádrži elektrárny – 60 Kč jed-
ním směrem) k vrcholu Mravenečníku. Zhru-
ba 400 metrů pod vrcholem cesta odbočuje 
vlevo, odkud pokračuje téměř po vrstevnici 
až na rozcestí v  sedle pod Mravenečníkem, 
odkud opět stoupáme (tentokrát již mírně) 
až k vyhlídce u horní nádrže elektrárny Dlou-
hé stráně. Kocháme se pohledem nejen na 
zcela unikátní dílo, umístěné na vrcholu se-
říznutého kopce, ale také na okolní vrcholky 
Jeseníků včetně nejvyšší hory Praděd (1 491 
m n. m.). Pokud si chcete cestu zpátky zpří-
jemnit, přímo u horní nádrže Dlouhé stráně 
si můžete půjčit koloběžku a  vychutnat si 
sjezd dlouhý 17 kilometrů. Další variantou 
je možnost objednání exkurze do elektrárny 
a k dolní i horní nádrži (nutná rezervace pře-
dem, informace v CK).
17.30 odjezd přes Velké Losiny zpět do Brna.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | zámek Velké Losiny (nutná re-
zervace předem, platba v CK): dospělí 140 Kč, 
mládež do 18 let, studenti a senioři nad 65 let 
100 Kč, děti do 6 let zdarma; papírna Velké 
Losiny (nutná rezervace předem, platba v CK): 
dospělí 130 Kč, mládež do 15 let, studenti a se-
nioři nad 65 let 95 Kč, děti do 6 let zdarma; la-
novka zpáteční (platba na místě): dospělí 350 
Kč, děti 7–17 let, studenti do 26  let a  senioři 
nad 63 let 320 Kč, děti do 6 let 90 Kč. 
Upozornění | turistická obuv nezbytná.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších 
divů České republiky. Horní nádrž je člověkem vytvořené jezero, které je nejvýše polo-
ženou vodní plochou v Česku (1 350 m n. m.). 

7.00 odjezd směr Vyškov, Olomouc. 
9.00 Rožnov pod Radhoštěm – prohlídka 
Valašského muzea v přírodě (skanzenu) po-
případě individuální prohlídka centra města.
Pokračování autobusem do Trojanovic, od-
kud výjezd sedačkovou lanovkou na Pustev-
ny. Zde volno na občerstvení, pro zájemce 
procházka na vrch Radhošť (1 129  m n. m.) 
k  soše slovanského boha Radegasta. Návrat 
lanovkou zpět k autobusu. Odjezd do maleb-
ného města Štramberk s  tradiční dřevěnou 
architekturou, prohlídka centra včetně pro-
slavené Štramberské Trúby. V prodejnách na 
náměstí je možné zakoupit tradiční štram-
berské uši. Lašská obec Hukvaldy je rodiš-
těm hudebního skladatele Leoše Janáčka, 

možnost návštěvy jeho rodného domu, po-
případě i  zříceniny mohutného hradu Huk-
valdy – třetí největší hradní zříceniny v  ČR, 
nebo Památníku Leoše Janáčka. 
18.15 odjezd z Rožnova zpět do Brna.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupy: Památník Leoše Ja-
náčka 70 Kč, děti, studenti a  senioři 40 Kč; 
hrad Hukvaldy 90 Kč, děti do 14 let, studenti 
a senioři nad 65 let 50 Kč; Štramberská Trúba 
40 Kč, zlevněné 20 Kč; skanzen v Rožnově 60–
100 Kč dle výběru trasy; lanovka na Pustevny 
200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 150 
Kč, děti do 5 let zdarma.

je
d

n
o

d
e

n
n

í
 v

ý
le

t
y

16



Hrad Buchlov, Velehrad a Kroměříž
Termíny | 22. května | 14. srpna
Cena | 480 Kč | Slevy | 450 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Výstup na Praděd pro zdatnější i méně zdatné
Termíny | 26. června | 28. srpna
Cena | 580 Kč | Slevy | 540 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Rousínov | Vyškov | Prostějov | Olomouc

Výstup na Lysou horu
Termíny | 22. května | 17. července | 4. září
Cena | 590 Kč | Sleva | 550 Kč děti do 14 let, senioři nad 60 let
Nástupní místa | Brno | Rousínov | Vyškov | Prostějov | Olomouc

6.10 odjezd směr Vyškov, Olomouc, Malá Mo-
rávka, Karlova Studánka (příjezd cca v 8.45).
Trasa, kterou zvládne každý: kyvadlovým 
busem z Karlovy Studánky na Ovčárnu a od-
tud cca 3 km po asfaltové cestě s  mírným 
stoupáním asi 3 km až na vrchol. Zpět stej-
nou cestou nebo sestup údolím Bílé Opavy 
do Karlovy Studánky.
Klasická trasa z  Karlovy Studánky údolím 
Bílé Opavy, možnost zvolit fyzicky náročnější, 
ale krásnou cestu po žluté nad vodopády 
Bílé Opavy nebo méně náročnou po modré 
k chatě Ovčárna nebo Barborka a odtud na 
vrchol (cca 9 km). Zpět kyvadlovým busem 
od Ovčárny nebo pěšky do Karlovy Studánky.
Pradědská lesní cesta kolem toku Střední 
Opavy z osady Vidly cca 6 km k chatě Švý-
cárna a odtud cca 4 km na vrchol. Cesta zpět 
na Ovčárnu (cca 3 km) a odtud kyvadlovým 

busem nebo pěšky údolím Bílé Opavy (cca 
6 km) do Karlovy Studánky.
Trasa ze sedla Videlský kříž cca 3 km s vel-
kým převýšením na Švýcárnu a odtud asi 4 km 
na vrchol. Cesta zpět na Ovčárnu (cca 3  km) 
a odtud kyvadlovým busem nebo pěšky údo-
lím Bílé Opavy (cca 6 km) do Karlovy Studánky.
Trasa přes Vysoký vodopád z  Bělé pod 
Pradědem údolím Studeného potoka nad 
nejvyšší vodopád Jeseníků (45 metrů) na Švý-
cárnu (cca 6 km) a odtud cca 4 km na vrchol. 
Cesta zpět na Ovčárnu (cca 3 km) a  odtud 
kyvadlovým busem nebo pěšky údolím Bílé 
Opavy (cca 6 km) do Karlovy Studánky.
18.00 odjezd z Karl. Studánky zpět do Brna.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Upozornění | turistická obuv nezbytná.

Nejvyšší vrchol Moravy láká každoročně tisíce turistů. Nabízíme vám výběr několika 
možných tras od klasického výstupu z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy přes málo 
známé trasy ze severní strany přes vrchol do Karlovy Studánky. Průvodce vás cestou 
seznámí s jednotlivými trasami a každý si vybere dle své zdatnosti.

Lysá hora (1 323 m n. m.) je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a Těšínska.  
Tento vrch byl také v letech 1939–1945 nejvyšším bodem Protektorátu Čechy a Morava 
(ačkoliv se nachází ve Slezsku). Na holém (lysém) vrcholu se nachází charakteristický 
telekomunikační vysílač, meteorologická stanice a několik horských chat. 

7.00 odjezd směr Vyškov, Olomouc, Frýdek-
-Místek, Ostravice, příjezd cca v  9.30. Re-
kreační středisko Ostra vice je nejznámějším 
nástupním místem pro výšlap na Lysou horu. 
Nabízíme vám několik tras.
Trasa z Ostravice do Ostravice po červené 
značce je nejoblíbenější. Říká se jí Bezručův 
výplaz podle básníka Petra Bezruče. Ten si 
oblíbil zdejší krajinu, zakoupil si v  Ostravi-
ci–Hamrovicích na tzv. Ďábelském ostrově 
usedlost a až do vysokého věku odtud pod-
nikal výstupy zvané „výplazy“ na Lysou horu.
Trasa Mazák – Lysá hora – Ostravice vede 
nejdříve po modré značce kolem potoka Ma-
zák, poté se spojí s červenou značkou Bezru-

čova výplazu. Zpět po červené do Ostravice. 
Zájemci o  tuto trasu vystoupí na křižovatce 
Mazák a vrátí se do Ostravice.
Trasa z  hráze přehrady Šance na Lysou 
horu a zpět do Ostravice vede po žluté značce 
lesem přes národní přírodní rezervaci Mazác-
ký Grúnik na vrchol Lysé hory a odtud zpět 
po červené značce tzv. Bezručovým výplazem 
do Ostravice. Zájemci o  tuto trasu vystoupí 
u přehrady Šance a vrátí se do Ostravice.
17.30 odjezd z Ostravice zpět do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Upozornění | turistická obuv nezbytná.

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-

kého centra (UNESCO). Možnost prohlídky 
arcibiskupského zámku včetně slavné ob-
razárny, dále Podzámecké a Květné zahrady.
18.00 odjezd zpět do Brna.
19.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstupy do hradu, do baziliky 
na Velehradě, do zámku a zahrad.
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Zoo Lešná a lázně Luhačovice
Termíny | 17. dubna | 12. června 
Cena | 480 Kč | Slevy | 450 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

Haná | Olomouc, tvarůžky v Lošticích, Bouzov, Javoříčko
Termíny | 24. dubna | 26. června | 11. září 
Cena | 410 Kč | Slevy | 390 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

Nízký Jeseník | po stopách Řádu německých rytířů
Termíny | 5. června | 10. července | 25. září
Cena | 570 Kč | Slevy | 530 Kč děti do 14 let, senioři nad 60 let

Turistika národním parkem Podyjí
Termíny | 15. května | 17. července
Cena | 420 Kč | Slevy | 450 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let

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 

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 100 Kč, 
senioři nad 60 let 80 Kč, děti 3–14 let 60 Kč.

07.15 odjezd z Brna do Olomouce. Prohlídka 
města: Čestný sloup (UNESCO), orloj, radnice, 
Horní náměstí a  přilehlé uličky. Pokračování 
do Loštic, návštěva Muzea olomouckých 
tvarůžků firmy A.  W. – jediného funkčního 
výrobce tohoto věhlas ného níz kotučného 
sýra. Možnost nákupů výrobků za zvýhod-
něné ceny, dále možnost prohlídky památní-
ku malíře Adolfa Kašpara – ilustrátora Babič-
ky od Boženy Němcové. Po kra čování v cestě 

k  romantickému hradu Bouzov založenému 
ve 13. století, prohlídka hradu. Z  Bouzova 
cesta k  nedalekým krápníkovým jeskyním 
v Javoříčku – prohlídka jeskyní. 
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | muzeum tvarůžků: dospělí 
60 Kč, děti od 6–15 a senioři od 65 let 40 Kč; 
Bouzov: dospělí 200  Kč, snížené 140 Kč; Ja-
voříčko dospělí 130 Kč, snížené 90 Kč (ceny 
z předchozí sezóny).

7.10 odjezd směr Olomouc.
Dopoledne prohlídka hradu Sovinec v  Níz-
kém Jeseníku, jednoho z  nejrozsáhlejších 
hradních komplexů na Moravě. Většina hra-
deb byla postavena v  17.  století, kdy hrad 
vlastnil Řád německých rytířů. Přejezd do 
obce Rešov. Krátká nenáročná turistika v ná-
rodní přírodní rezervaci Rešovské vodopády. 
Zdatnější turisté mohou po lávkách, kame-
nech a žebřících vystoupat až nad vodopády.
Odpoledne prohlídka zámku v  Bruntále. 
Pozdně gotický hrad byl přestavěn v 16. století 
ve stylu severské renesance v  honosné sídlo 
pánů z Vrbna (nádvoří zámku s krásnými ar-
kádovými ochozy a zámeckou věží). Po bitvě 
na Bílé hoře zámek získal Řád německých ry-
tířů. V 18. století proběhla poslední přestavba 

zámku do dnešní barokní podoby. Na zámku 
se zachovalo cenné vybavení původních inte-
riérů s  bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí 
a knihovnou. Přejezd do obce Roudno k vodní 
nádrži Slezská Harta. Výstup na rozhlednu 
na vrcholu bývalé sopky Velký Roudný 
(780  m n. m.), ke které vede nenáročná, asi 
1 km dlouhá cesta. Z rozhledny jsou krásné vý-
hledy na celé Jeseníky a na vodní nádrž.
18.00 předpokládaný odjezd zpět do Brna.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupné hrad Sovinec 120 Kč, 
děti do 15 let, studenti a  senioři nad 65 let 
60 Kč; zámek v Bruntále 120 Kč, děti, studenti 
a senioři nad 65 let 60 Kč.

7.10 odjezd směr Pohořelice, Znojmo, Vranov 
nad Dyjí. Příjezd k hrázi Vranovské přehrady. 
Odtud už se lze vydat podél řeky Dyje přes 
Vranov nad Dyjí (možnost prohlídky zámku) 
napříč NP Podyjí. Cesta vede po červené turi-
stické značce nejdříve podél řeky, v Zadních 
Hamrech je třeba přejít lávku a  pokračovat 
dále po levém břehu řeky. Cesta odbočuje 
do lesa a  po stoupání pokračuje po vrstev-
nici nad kaňonem řeky s  krásnými vyhlíd-
kami. Vyplatí se zahnout na Hardeggskou 

vyhlídku s úžasným výhledem na městečko 
Hardegg s  impozantním hradem. Po mostě 
pro pěší se přejde do Rakouska a zbytek času 
lze věnovat prohlídce Hardeggu nebo se ob-
čerstvit v útulné hospůdce hned za mostem.
18.00 odjezd z Hardeggu zpět do Brna.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupné zámek ve Vranově 160 
Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 110 Kč.
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