
2021
poznávací zájezdy 

putování po evropě



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

Itálie 3
Francie 13
Španělsko 23
Portugalsko 27
Madeira 28
Malta 28
Benelux 29
Anglie 31
Skotsko 32
Island 33
Skandinávie 34
Finsko 35
Pobaltí 37
Rusko 39
Ukrajina 43
Bělorusko 44
Polsko 45 
Německo 47
Švýcarsko 52 
Rakousko 54
Slovinsko 58
Chorvatsko 59
Bosna a Hercegovina 60
Albánie / Černá Hora 61
Řecko 62
Rumunsko / Moldavsko 62
Maďarsko 64
Slovensko 68

putování po evropě

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. Programy 
zájezdů i ceny tak zůstávají stejné, mění se pouze termíny. 

Pokud tedy máte náš tištěný katalog z loňska, stačí si na stránkách www.cebus.cz 
dohledat aktuální termín.

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

Mgr. Miroslav Polák, ředitel CK ČEBUS



Termín | 3.–6. července | Cena | 13 800 Kč

Miláno letecky       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 
autobusem, dvoudenní jízdenku MHD v Mi-
láně, služby průvodce, případný transfer na 
letiště a zpět, 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 z Brna (případně z Prahy nebo 
Vídně s transferem z Brna na letiště zdarma) 
na letiště Miláno-Bergamo, transfer do ho-
telu 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), odjezd na letiště, 
odlet do Brna (případně do Prahy nebo Vídně 
s následným transferem do Brna zdarma).

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 | 6.–9. května | 24.–28. září 
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 | 4.–9. května | 1.–6. července | 23.–28. září | 26.–31. října
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 | 30. září – 4. 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 | zájezd připravujeme | 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 | 9.–13. června | 6.–10. 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 | 24.–29. 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 | 7.–9. května | 11.–13. června | 17.–19. září | 29.–31. 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 | 6.–9. 5. | 10.–13. 6. | 16.–19. 9. | 28.–31. 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 | zájezd se v roce 2021 nekoná

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.

Legendární karneval v Benátkách | s výletem na ostrovy Murano a 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 | 21.–26. 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 Si gnorelliho 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 nádhe      rnou 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. 

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

8



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 | 27. dubna – 2. května | 17.–22. srpna | 14.–19. září | 12.–17. 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 | 14.–18. července | 18.–22. 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 | 31. srpna – 5. 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 | 12.–16. května | 8.–12. 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 | zájezd se v roce 2021 nekoná
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 | 5.–9. května | 2.–6. července | 24.–28. září | 27. – 31. října
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 
EmiliaRomagna, 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 | 10.–21. září | Cena | 17 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 400 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 SacréCœur, 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
créCœur, 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 | 13.–17. května | 22.–26. července | 16.–20. 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 NotreDame 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 | 26.–30. května | 2.–6. července | 18.–22. srpna | 25.–29. září
Cena | 7 990 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 | 20.–25. července | Cena | 9 790 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 NotreDame, 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 | 17.–25. 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 atraktivním 
místům se verní Bretaně – na Pobřeží růžo-
vého granitu. Průjezd lázněmi Perros-Guirec 
na ma lebné pobřeží v  okolí malého rybář-

ského přístavu Plou ma nac'h. Procházka ko-
lem skal bizarních tvarů. Průjezd bretaňským 
venkovem s  prohlíd kou unikátních farních 
usedlostí z 16. a 17. století: Saint-Thégonnec, 
Guimilliau – kostel, hřbi tov, kal várie, kostnice 
a  brána. Landerneau – historické centrum, 
Rohanův most zastavěný domy, možnost 
večeře v  místních palačinkárnách. Nocleh 
u Brestu.
5. den: Dopoledne Brest – procházka pří-
stavním městem, možnost návštěvy Ná-
mořního muzea. Průjezd přírodním parkem 
Armorique na poloostrov Crozon: Cama-
ret-sur-Mer – hřbitov lodí, Vaubanova Zlatá 
věž (UNESCO), kaple Panny Marie Rocama-
dourské. Lagatjar – řady menhirů, výběžek 
Pointe Pen-Hir s dechberoucími výhledy na 
rozeklané útesy a oceán, poté zastávka v ma-
lebném přístavu Morgat s množstvím tradič-
ních 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 na nejzápadnější výběžek 
Francie – úchvatný skal natý mys Pointe du 
Raz. Odtud procházkou nebo autokarem 
do zátoky Baie de Trépassés s možností kou-
pání. Degustace bretaňských specialit – cidre, 
destiláty, sušenky. Večerní procházka přísta-
vem Douarnenez. 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. Podle počasí zastávka na 
carnackých plážích s možností koupání. Nave-
čer 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 | 15.–20. 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 | 9.–13. 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 
HautesAlpes, 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 Simianela
Rotonde s  hradem a  rotundou, působiště 
malíře Otakara Kubína (1883–1969). Přejezd 
do kraje Vaucluse do obce SaintSaturnin
lèsApt 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
enProvence, 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 SainteRéparate, 
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 | zájezd připravujeme | 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 | 7.–13. června | 26. července – 1. 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 
SainteMèreÉglise s interaktivním muzeem, 
Americký hřbitov v CollevillesurMer zbudo-
vaný nad nejkrvavější pláží vylodění Omaha 
Beach, poté Muzeum vylodění v Arroman
cheslesBains 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 DignelesBains 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 SaintChristol do vesnice Simiane
laRotonde, 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 
SaintTropez, velmi vyhledávanou destinaci 
Azurového pobřeží. Návštěva hvězdami mi-
lovaného letoviska SaintTropez, 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 PortGrimaud – 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 | 8.–12. 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 HautKœnigs
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 SaintMichel, perly gotické architek-
tury. Přejezd na bretaňské Smaragdové 
pobřeží, procházka pirátským městečkem 
SaintMalo, 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 
NotreDame 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 BeauxArts 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.
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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 | 20.–25. 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 BoisduFour, 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 | 18.–27. 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 | 13.–19. 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
pagneArdenne. 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 | 12.–18. 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 | 1.–6. července | 14.–19. září | 26.–31. října
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 AixenPro
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 quesaYvese 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 SaintTropez, zastávka ve vesničce 
Ramatuelle, ve které žil a  je pochován ne-
zapomenutelný herec Gérard Philippe. Do-
poledne prohlídka městečka SaintTropez: 
věhlasná četnická stanice Louise de Funèse, 
jachtový přístav, výstup k Vaubanově cita
dele, dnes muzeu města. Plavba lodí do 
uměle vytvořeného lagunového městečka 
PortGrimaud: 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

Nice

Marseille
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Termín | 26. července – 2. 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 NotreDamelaGrande, 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 RivedouxPlage 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 SaintÉmilionu, 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 SaintJean
deLuz – 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 SaintJean
PieddePort u španělských hranic, oblíbené 
zastávky středověkých poutníků na cestě 
do Santiaga de Compostella –  typický 
fronton (hřiště) baskické národní hry pelota, 
kostel NotreDameduBoutduPont 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  Pasde
laCasa (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 
SaintesMariesdelaMer, 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
MarieMajeure, 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.

AntibesCamargue
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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 | 29. května – 5. června | 18.–25. 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 VitoriaGasteiz, 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 | 2.–6. června | 15.–19. 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 | 27. srpna – 5. 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 | 20.–24. května | 16.–20. 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 ThyssenBornemisza, 
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 | zájezd připravujeme | 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 | zájezd připravujeme | 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 | 8.–12. října | Cena | 13 990 Kč | příplatek za jednolůž kový pokoj 2 870 Kč

Termín | 19.–27. 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, příruční zavazadlo do 8 kg, 
služby průvodce, transfer z letiště do hotelu a zpět, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné vstupy a fakultativní výlety, spropitné místním 
průvodcům a řidičům při výletech, odbavené zavazadlo do 20 kg za 1300 Kč, 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 | 3.–8. června | 7.–12. října 
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: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s možným přestupem na Made
iru (pro zájemce možnost transferu z Brna na 
letiště). Ve večerních hodinách přílet do Fun
chalu a následný transfer do hotelu. Ubyto
vání je zajištěno ve tříhvězdičkovém hotelu, 
který má jak venkovní, 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: Transfer dle letového řádu na letiště 
ve Fun chalu a  odlet s možným přestupem 
zpět do Prahy nebo Vídně s návazným trans
ferem 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 | 18.–23. 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 | 15.–20. 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 
– GrandPlace, 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 | 10.–15. 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 HanSurLesse, 
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 | 17.–21. září | Cena | 13 690 Kč včetně letištních tax

Termín | 14.–21. 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: Po snídani individuální volno, poté 
odjezd na letiště, odpoledne odlet 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 ve dvoulůžkových pokojích dle programu, 
z toho 3 × v hotelu bez snídaně a 3 × v hotelu ve Skotsku se snídaní, trajekty, služby odborného 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně storna, vstupy do památek.

Termín | 8.–15. 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 | 13.–20. 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 | 7.–11. 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 | 18.–22. 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 | 24.–31. 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 | 18.–22. 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 | 20.–29. 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
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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 
litevskolotyšské 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 | 18.–25. července | Cena | 11 690 Kč 
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | FrýdekMístek | 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 | 29. července – 8. srpna | Cena | 14 890 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | 
Nový Jičín | FrýdekMístek | 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
xandroNěvská 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 | 16.–20. července | 24.–28. července | 17.–21. 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, Vídně či Bratislavy 
(bude upřesněno) 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 u volnění pokojů, dopole
dne individuální volno v Pet rohradě, v od po
ledních hodinách transfer z hotelu na letiště 
Pulkovo a odlet do Prahy/Vídně/Bratislavy.

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 | 16.–23. července | Cena | 27 990 Kč včetně letištních tax

Petrohrad a Moskva letecky

1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy 
(bude upřesněno) do Petro hradu. Transfer do 
hotelu, možnost 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 | 29. července – 2. 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 odpoledních hodinách transfer na letiště 
a odlet do Prahy, Vídně nebo Bratislavy. 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 | 1.–11. srpna | Cena | 14 990 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | 
Nový Jičín | Hranice | FrýdekMístek | 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 SpasoPreobraženský 

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 SpasoJakovlenský 
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 SpasoPreobraženský 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 
SpasoJevfimijův 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 Vladimirskosuzdalského 
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 
zelenobílý 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 | 16.–22. srpna | Cena | 8 890 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | 
Nový Jičín | Hranice | FrýdekMístek | 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 polskoruské 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 | 9.–17. 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 polskoži
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 – KyjevskoPečerské 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 
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Termín | 10.–15. srpna | Cena | 7 490 Kč | Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov |  
Kroměříž | Zlín | Olo mouc | Přerov | Hranice | Nový Jičín | FrýdekMístek | 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 | 13.–18. července | 3.–8. 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 polskolitevského 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 | 20.–25. července | Cena | 8 950 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Hranice | N. Jičín | FrýdekMístek | 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 interiéru 
a krypty pol ských králů a významných osob
ností národa, dále Rynek a  slavné Su kien
nice, ve kterých se ve středověku prodávaly 
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 | 1.–3. 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 | 1.–2. května | 12.–13. června | 3.–4. července | 31. července –1. srpna | 11.–12. září | 
16.–17. října | 27.–28. listopadu | 18.–19. prosince
Cena | 2 290 Kč
Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Přerov | FrýdekMístek | 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 | 17.–20. června | 9.–12. září | Cena | 4 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 620 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 17.–20. června | 2.–5. září | Cena | 6 290 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 
GarmischParten 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 | 23.–27. června | 1.–5. 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 | 24.–29. 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 Desavskowörlitz

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 a užívaná Karlem IV., 
radnice ve stylu německé gotiky), Schön
hausen (od 16.  století v  majetku rodiny 
von Bismarck, rodiště Otta von Bismarck), 
Havelberg (Dóm Panny Marie, bývalé sídlo 

nejstaršího německého biskupství východně 
od Labe), Wittenberge (největší samostat-
ně stojící hodinová věž v Evropě). Příjezd do 
Friedrichsruh, které v roce 1871 obdržel od 
císaře Viléma I. kancléř Otto von Bismarck; 
vystavěl zde rezidenci a  mauzoleum, místo 
svého posledního odpočinku. 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 | 1.–6. července | 23.–28. září | Cena | 8 990 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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, BernkastelKues – 
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 | 29.–31. května | 3.–5. července | 28.–30. srpna | 25.–27. září
Cena | 3 590 Kč děti i dospělí – vstupenka do Legolandu v ceně!
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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, 
LegoXtreme  (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 | 7.–12. září | Cena | 7 890 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 Štětína.
2. 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.
3. 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. Zastávka 
u nacistického rekreačního komplexu Prora, 
největšího na světě. Pokračování do NP Jas-
mund ke křídovým útesům Königsstuhl, 
odkud se z výšky 118 metrů nabízí nádherný 
výhled na Baltské moře. Na závěr návštěva 
mysu Arkona, posvátného místa slovan
ského kmene Ránů. Dodnes se tu zachovaly 
zbytky hradiště, stojí tu socha boha Svanto-
víta, dva majáky a také muzeum vojenských 
bunkrů z  druhé světové války a  z  období 
NDR. Přejezd na ubytování.
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 náv
štěva 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 | 11.–12. prosince | Cena | 2 690 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | za bí lými plážemi Baltského moře
p

u
t

o
v

á
n

í
 p

o
 e

v
r

o
p

ě

50



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 bergBuchholz. 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 | 27.–28. 11. | 18.–19. 12. | Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 560 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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
mánskogotický 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 | 4.–5. prosince | Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 560 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 ThurnTaxisů, také zde ná vštěva 
místních proslulých adventních trhů. V od
poledních hodinách od jezd zpět do Česka, 
příjezd do Brna kolem 23. hodiny.

Termín | 11.–12. prosince | Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 560 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 1.–6. června | 27. července – 1. srpna | 24.–29. srpna | Cena | 9 690 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 | 9.–13. června | 1.–5. 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 | 14.–18. července | 11.–15. srpna 
Cena | dospělí 11 790 Kč | děti do 16 let 8 990 Kč (platí pouze v doprovodu min. jednoho rodiče)
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 11.–16. května | 1.–6. července | 7.–12. září | Cena | 8 290 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 ScuolTaraspu, 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
nauTamins. 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 | 28. července – 1. srpna | Cena | 10 640 Kč | děti 5–17 let 9 540 Kč 
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 15.–16. května | 4.–5. září | 4.–5. prosince (předvánoční)
Cena | 2 790 Kč | Nástupní místa Ostrava | FrýdekMístek | 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 
knížatarcibiskupů. 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 
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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 | 3.–6. června | 2.–5. září | Cena | 6 290 Kč
Nástupní místa Ostrava | FrýdekMístek | 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 – MariaTheresia 
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 EKOBUSem na Kehlstein cca 16,10 €, vstup 
ke Krimmelským vodopádům 3 € (ceny z předchozí sezóny).
Fakultativně | 2x večeře 920 Kč, pojištění.

Termíny | 18.–20. června | 30. července – 1. srpna | 17.–19. září
Cena | 4 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 200 Kč
Nástupní místa Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 11.–12. prosince | Cena | 2 690 Kč 
Nástupní místa Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 9.–11. července | 20.–22. srpna | Cena | 4 190 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 6.–11. 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 | 6.–11. července | 10.–15. 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 | 28.–30. 5. | 3.–5. 9. | Cena | 4 790 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 Pi
ran. Procházka malebnými uličkami přes 
náměstí s  pomníkem houslisty Giu seppa 
Tartiniho – zdejšího rodáka a autora slavné 
sonáty Ďáblův trylek – ke kostelu sv. Jiří 

s benátskou 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 – Mariborský 
hrad z  15. století, nábřeží řeky Drávy, go
tická ka tedrála sv. Jana Křtitele. V  odpo
ledních 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 | 19.–23. května | 29. září – 3. října
Cena | 6 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

59



Rozeklané horské kaňony s průzračnými řekami a vodopády, středověké hrady bosenských 
králů, osmanské mešity a minarety, honosné budovy z dob rakousko-uherské 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 | 13.–19. září | Cena | 8 490 Kč, příplatek na jednolůžkový pokoj 3 200 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 
chorvatskobosenské 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 Husrevbe
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. 
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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 | 4.–12. září | Cena | 9 890 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 16.–20. 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 | 10.–15. srpna | Cena | 7 490 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 13.–22. srpna | Cena | 12 990 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 moldavskoukrajinském 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
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Zájezd s bohatým programem v Budapešti a v okolí. Máte-li však v maďarské metropoli 
vlastní plány, můžete se programu zúčastnit jen částečně, nebo se věnovat 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 | 2.–4. 4. | 30. 4 – 2. 5. | 4.–6. 6. | 27.–29. 8. | 1.–3. 10. | 5.–7. 11. 
Cena | 3 190 Kč
Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | N. Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | 
Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

Termíny | 2.–4. 4. | 14.–16. 5. | 18.–20. 6. | 9.–11. 7. | 27.–29. 8. | 8.–10. 10.
Cena | 3 590 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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  MiškolcTapolca, 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 | 21.–23. května | 1.–3. října | pro kolektivy termín dle dohody
Cena | 4 590 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 2.–5. 4. (Velikonoce) | 28.–31. 10. | 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 MiškolcTapolca. 
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 | 21.–23. května | 10.–12. září | 8.–10. 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 | FrýdekMístek | 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 | 7.–9. května | 1.–3. října
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 | FrýdekMístek | 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.

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 | FrýdekMístek | 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 | FrýdekMístek | 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 | 22.–23. května | 4.–5. prosince (adventní)
Cena | 2 290 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 ****

½ pokoj přistýlka dítě do 12 let
22.–26. dubna 8690 Kč 6750 Kč 5590 Kč
3.–7. června 8690 Kč 6750 Kč 5590 Kč
4.–8. listopadu 8690 Kč 6750 Kč 5590 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 | 29.–31. října | Cena | 3 950 Kč | Nástupní místa | Ostrava | FrýdekMístek | 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 | 20.–22. 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 Pop
rad, kde se nachází 13 vnějších i  vnitřních 
bazénů s minerálními prameny o teplotě až 
38 °C, vodní atrakce, sauna. Nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd do národního 
parku Vysoké Tatry – výjezd lanovkou z Tat
ranské Lomnice na Skalnaté pleso (1725 m). 
Ze Skalnatého plesa náročnější túra po ma
gistrále přes Velkou Svišťovku (1981 m) k Ze

lenému plesu (1548 m). Občerstvení v Brn
čalově chatě a pokračování až do Tatranské 
Lomnice. Fakultativně lze strávit den v loka
litě Skalnatého Plesa nebo v osadách Starý 
Smokovec a  Tatranská Lomnica (např.  pro
hlídka 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 | FrýdekMístek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

SLOVENSKO

Přírodní krásy Slovenska

p
u

t
o

v
á

n
í

 p
o

 e
v

r
o

p
ě

68



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 | 25.–27. června
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 | 25.–27. června | 10.–12. 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 | 17.–19. 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 | 3.–5. července | 27.–29. 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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