2021
poznávací zájezdy

exotické zájezdy

Vážené dámy, vážení pánové, milí klienti,

exotické zájezdy

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

Gruzie / Arménie
Turecko
Izrael
Izrael / Jordánsko
Omán
Maroko
Brazílie
USA / Kanada
Mexiko
Čína
Čína / Tibet
Hongkong / Čína / Vietnam
Tchaj-wan
Japonsko
Korea
Thajsko
Vietnam
Srí Lanka
Bali
Austrálie / Nový Zéland
Jižní Afrika

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

Dopravu na letiště nechte na nás
CK ČEBUS využívá pro organizování leteckých poznávacích zájezdů letiště
v Bratislavě, ve Vídni a v Praze. Nespornou výhodou je, že ke každému odletu
a příletu letadla zajišťujeme za poplatek transfer autokarem nebo minibusem
z Brna a ihned po příletu zpět do Brna.
Odpadne Vám tak starost, jak se dostat na letiště, zejména když letadlo odlétá
časně ráno a vrací se pozdě večer. Autokar navíc čeká na skupinu i v případě
jakkoliv velkého zpoždění letadla.
Transfery k leteckým zájezdům z Brna:
– Praha, letiště Václava Havla – 500 Kč jedním směrem
– Vídeň, letiště Wien Schwechat – 450 Kč jedním směrem
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– Bratislava, letiště M. R. Štefánika – 400 Kč jedním směrem

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ!

NEPŘEHLÉDNĚ TE NAŠI ŠIROKOU NABÍDKU SLE V

SLEVA
při včasné rezervaci

SLEVA
pro stálé klienty

SLEVA
na letecké zájezdy

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 třikrát 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% zálohy. Sleva
platí pro letecké zájezdy a nev ztahuje
se na jednodenní a autobusové zá
jezdy. Maximální výše slevy je 500 Kč.

exotické dálky

GRUZIE/ARMÉNIE

Nezapomenutelná Gruzie

Termín | 3.–12. září | Cena | 33 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 050 Kč

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

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

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

Gruzie a Arménie | starobylé památky a přírodní krásy
Termíny | 3.–12. září | Cena | 37 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 530 Kč
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1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřes
něno) do Tbilisi, po příletu setkání s místním
průvodcem, ubytování v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani seznámení s gruzínskou
metropolí, která se rozkládá na kopcích po
dél řeky Kura. Návštěva chrámu Metechi
a katedrálního chrámu Nejsvětější Trojice Sameb, prohlídka historického Starého Města
na úpatí kopce Mtacminda, poté výstup
k pevnosti Narikala. Návštěva chrámu Sioni
z 6. století a baziliky Ančischati. Procházka
po rušné Rustaveliho třídě. Odpoledne výlet
do nedaleké Mcchety (UNESCO), starověkého
hlavního města a duchovního centra Gruzie.
Návšteva monumentální katedrály Sveticchoveli z 11. století, uvnitř které najdeme
první gruzínský kostelík ze 4. století. Dále
klášter a kostel Džvari ze 6. století (UNESCO),
nacházející se vysoko nad městem na kopci

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

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

exotické dálky

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

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

jako státním náboženstvím. Odpoledne pro
hlídka kláštera Noravank ze 13. století, který
se nachází v úzkém kaňonu, vyhloubeném
řekou Amaghu. V nedaleké jeskyni objevili
archeo
logové pozůstatky starověkého vi
nařství a další cenné nálezy. Pokračování do
vesnice Areni, prohlídka kostela ze 14. století
a exkurze v místním vinařtví, které produkuje
proslulá ovocná vína – degustace a možnost
nákupu. Návrat do Jerevanu. Večeře a nocleh.
10. den: Po snídani transfer na letiště (dle
letového řádu) a odlet do Prahy nebo Vídně.

Cena zahrnuje | letenku z Prahy/Vídně do
Tbilisi a zpět z Jerevanu, 9 × nocleh se snídaní
v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích,
8 × večeři dle programu, 1 × degustaci vína
v Gruzii, 1 × degustaci koňaku a 1 × degus
taci ovocného vína v Arménii, vstupy podle
programu, výjezd terénními auty ke kostelu
Gergeti, služby průvodce a služby místních
průvodců, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, stravo
vání a vstupy neuvedené v programu.

TURECKO

Istanbul letecky

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

Vítejte v Istanbulu, živoucí pokladnici historie, křižovatce kultur, mostu mezi kontinenty
a náboženstvími. Říkali mu Byzantion, Konstantinopol a Cařihrad, po staletí byl centrem
říší a sídlem císařů a sultánů. Není divu, že v jedenáctimiliónovém velkoměstě naleznete
tolik pamětihodností, barev, vůní a kontrastů. Antické památky se prolínají s raně
středověkými chrámy přetvořenými na mešity a zdobné osmanské baroko kontrastuje
s elegantní moderní architekturou. Kouzlu Istanbulu nelze nepodlehnout...
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1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) do Istanbulu, jediného města
rozprostírajícího se na dvou světadílech a na
březích dvou moří – Černého a Marmarského. První seznámení s městem, procházka
po třídě Istiklal Caddesi s historickou tram
vají. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka starého Istanbulu začíná
návštěvou Koňského náměstí, bývalého
Hippodromu, kde byzantští císaři pořádali
slavnosti. Jen několik kroků od Hippodromu
navštívíme velkolepou mešitu Aya Sofya,
původně chrám Boží moudrosti, mistrovské
dílo byzantské architektury z poloviny 6. sto
letí, a dále mešitu sultána Ahmeta, proslulou

modrou majolikovou výzdobou, díky které je
známa především jako Modrá mešita.
3. den: Pokračujeme v prohlídce Istanbulu
návštěvou sultánského paláce Topkapi s cen
nými uměleckými sbírkami a nádherným po
hledem na záliv Zlatého rohu. Odpoledne
dokončíme prohlídku návštěvou velkole
pého paláce Dolmabahçe, posledního sídla

osmanských sultánů a mistrovského díla
architektury z poloviny 19. století. Poslední
večer navštívíme proslulý istanbulský Velký
bazar – Kappaliçarşi. Nocleh v Istanbulu.
4. den: Po snídani individuální volno, mož
nost nákupů, pro zájemce plavba po Bos
poru, poté odjezd na letiště a odlet. Po pří
letu možnost transferu do Brna.

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň–Istanbul a zpět s kabinovým zavadlem do 8 kg, ubyto
vání v *** hotelu se snídaní, transfery klimatizovaným autobusem nebo minibusem, českého
odborného průvodce, tureckého doprovodného průvodce, povinné pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně pojištění storna.
Fakultativně | odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.
Upozorňujeme na možnost využít za příplatek transfer z Brna na letiště a zpět (informace v CK).

exotické dálky

IZR AEL

Jeruzalém | mimořádná nabídka • skvělá cena • omezený počet míst!
Termíny | 23.–27. května | 15.–19. listopadu | Cena | 15 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

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

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

Skalní chrám

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

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Tel Avivu a zpět s příručním zavazadlem
do 8 kg, 4 × nocleh se snídaní v hotelu *** v centru města nebo v dosahu MHD, transfer z letiště
do hotelu a zpět, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, komplexní pojištění v zahraničí (lze sjednat v CK včetně
pojištění storna), spropitné pro zahraničního průvodce a řidiče (cca 10–15 USD na osobu).
Fakultativně | lze přiobjednat 3 večeře za 1 200 Kč, půldenní výlet do Betléma za 500 Kč,
odbavené zavazadlo do 20 kg za 1 300 Kč, v případě zájmu a dostatečného množství přihláše
ných CK Čebus zajistí společnou cestu z Brna do Prahy na letiště a zpět (informace v CK).
Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Krásy Izraele | klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři
Termíny | 3.–10. března | 4.–11. dubna | 18.–25. dubna | 23.–30. května | 13.–20. června |
4.–11. července | 29. srpna – 5. září | 26. září – 3. října | 10.–17. října | 24.–31. října | 14.–21. listopadu |
28. listopadu – 5. prosince | Cena | 35 600 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

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

5

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

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

exotické dálky

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

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň – Tel Aviv, transport z/na letiště Ben Gurion
v Izraeli, dopravu klimatizovaným autobusem po dobu zájezdu, 7 × ubytování v tříhvězdič
kových ubytovacích zařízeních (pobřeží Středozemního moře, Tiberias u Genezaretského je
zera nebo v okolí, Betlém), dále 6 × (případně 7 ×, podle letového řádu) večeře a 7 × (případně
6 ×, podle letového řádu) snídaně formou bufetu, česky hovořícího průvodce v Izraeli, vstupy
dle programu včetně plavby lodí po jezeře a lanovky na Massadu.
Cena nezahrnuje | obědy (denně přestávka na oběd), nápoje k večeřím, vstupné na pláž
u Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a průvodce 45 € na osobu/pobyt, cestovní pojištění
včetně storna zájezdu, příplatek za hotel vyšší kategorie v Betlémě 1200 Kč za 4 noci.
Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

IZR AEL/JORDÁNSKO

al-Chazne v Petře

Paralely a kontrasty | Jeruzalém • Eilat • Wádí Ram • Petra
Karak • Madaba • Nebo • Ammán • Džeraš • Massada
Termíny | 24. října – 2. listopadu
Cena | 39 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč
Džeráš

1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu.
2. den: Po příletu do Tel Avivu odjezd na
prohlídku Jeruzaléma – jednotlivá zastave
ní Křížové cesty, která se vine napříč sta
rým městem k chrámu Božího hrobu na
vrchu Golgota. Úchvatná vyhlídka na staré
město z Olivetské hory, procházka Getsemanskou zahradou. Odpoledne moderní
část města – izraelský parlament Knésseth
a další zajímavosti, poté odjezd pouštní
cestou do údolí Jordánu, překročení hranic
do Jordánska, ubytování v hotelu v Džeraši
nebo v Ammánu.
3. den: Prohlídka vojenského hradu v Adž
lúnu, který byl postaven armádou sultána
Saladdina ve 12. století na obranu proti
křižákům. Poté přejezd do starověkého
města Gadary (dnešní Umm Kajs), které
leží v severním výběžku země a je zmiňova
né v Bibli. Krásu místa podtrhuje jedinečný
výhled na Golanské výšiny na straně Sýrie
a na Genezaretské jezero neboli Galilejské

6
Wadi Rum

moře na straně Izraele. Odpoledne pro
hlídka Džeraše – antické Gerasy, jednoho
z nejlépe dochovaných římských měst na
Blízkém východě se dvěma divadly, Diovým
a Artemidiným chrámem, hlavní ulicí s ko
rintskou sloupovou kolonádou, procházející
podél pozůstatků veřejných budov, chrámů,
městských lázní. Navečer odjezd do Ammá
nu, nocleh v hotelu.
4. den: Prohlídka Ammánu – malebné zří
ceniny antického Ammánu na Citadele na
kopci nad městem, římské divadlo – nejpů
sobivější antická památka města, procházka
úzkými uličkami starého města s orientál
ními bazary, obchůdky, kavárnami a čilým
ruchem. Odpoledne výlet k Mrtvému moři
s možností koupání, výjezd na vyhlídku
s komplexem Dead Sea Panorama, kde se
lze občerstvit. Fakultativně návštěva Be
tánie v Zajordánsku, biblického místa u řeky
Jordán, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše
Krista. Návrat do hotelu.
5. den: Návštěva Mádaby, města s největší
křesťanskou komunitou v Jordánsku, kte
ré je proslulé nádhernými a z historického
hlediska významnými mozaikami, z nichž
nejúchvatnější je bezpochyby mozaiková
mapa se 157 nápisy označujícími všechna
hlavní biblická místa. Byla objevena v roce
1884 v kostele sv. Jiří. Nedaleko Mádaby
leží posvátná hora Nebo, na kterou Mojžíš dovedl svůj lid a prohlásil, že vidí zemi
zaslíbenou, do které sám nesměl vstoupit.
Z hory se opravdu otevírá nezapomenu
tel
ný pohled na Mrtvé moře, řeku Jordán, město Jericho a za dobré viditelnosti
lze spatřit obrysy Jeruzaléma. Projedeme
úchvatnou krajinou Wádí Múdžib a navští
víme hrad Karak – tato starobylá křižácká
pevnost kdysi byla součástí obranné linie
vybudované křižáky táhnoucí se od Akaby
na jihu až k Turecku na severu a dnes je jed
nou z předních atrakcí Jordánska. Tento ve
čer přespíme v Petře.

6. den: Celodenní prohlídka Petry – tajem
ného města Nabatejců, ve kterém v dobách
největší slávy na počátku našeho letopoč
tu žilo 30 tisíc obyvatel. Do skalního města
vstupujeme asi kilometr dlouhou soutěskou
Sík, na jejímž konci se vynoří nejúžasnější
stavba celého areálu – al-Chazne neboli
Pokladnice. Cesta pokračuje kolem králov
ských hrobek, divadla až do centra bývalého
města. Dle zdatnosti lze podniknout i různé
túry ke vzdálenějším místům – k hlavnímu
obětišti nebo k takzvanému klášteru. V are
álu lze rovněž poobědvat v samoobslužných
restauracích. Návrat do hotelu.
7. den: Odjezd do Wádí Ram – čarokrásné
pouštní krajiny s červeným pískem, ze které
se tyčí bizarní pískovcové útvary. Oblast pa
tří mezi nejkrásnější místa v zemi. Jízda te
rénními vozy pouští. Pokračování do Akaby,
zastávka v jediném jordánském přímořském
letovisku. Navečer přechod izraelsko-jor
dánské hranice, ubytování v hotelu v Eilatu.
8. den: Relaxace, koupání a pobyt na pláži
v Eilatu na břehu Rudého moře. Eilat je ex
kluzívním izraelským letoviskem, které na
bízí celoroční rekreaci. Pro zájemce možnost
návštěvy podmořského akvária nebo plav
by lodí s proskleným dnem s pozorováním
korálových útesů. Nocleh.
9. den: Odjezd z Eilatu, cesta Negevskou
pouští, dále podél Mrtvého moře k legen
dární hoře Massada. Fakultativně výjezd
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lanovkou – návštěva archeologických vyko
pávek starého židovského útočiště před Ří
many a zbytky Herodova královského palá
ce. Další možnost koupání v Mrtvém moři.

Navečer odjezd do Jeruzaléma nebo Tel Avi
vu, nocleh.
10. den: Odlet do Prahy nebo Vídně, po pří
letu pro zájemce transfer do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Tel Avivu a zpět, přepravu autokarem po Izraeli a Jordánsku, služby
průvodce, vstupy do objektů, 8 × nocleh se snídaní v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím, 5 × večeři v Jordánsku, letištní taxy, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, vízum do Jordánského hášimovského království cca
15 USD, hraniční poplatky na izraelsko-jordánské hranici cca 40 USD na osobu v hotovosti, spropitné
cca 40 USD na osobu. Fakultativně | Petra 890 Kč, lanovka na Massadu 580 Kč, 2 večeře v Eilatu
za 1 120 Kč, 1 večeře poslední večer v Tel Avivu/Jeruzalémě za 590 Kč.
Upozornění | Dle letového řádu může být program poskytnut v opačném sledu.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

Jordánské království | biblické památky, odkaz antiky a křižácké hrady
Ammán • Džeraš • Mrtvé moře • Adžlun • Madába• Karak • Petra
Termíny | 5.–11. října
Cena | 35 590 Kč | příplatek za jednolůžkový
pokoj 3 100 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno), přílet do Ammánu v pozdních
večerních hodinách, transfer do hotelu na
ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Ammánu –
hlavního města Jordánského království, které
patřilo již coby antické Rabbat Ammoun po
tisíce let k proslulým centrům civilizace, pro
hlídka Citadely a muzea se starověkými vyko
pávkami, římského amfiteátru, který dodnes
slouží k různým kulturním akcím. Poté odjezd
do Betánie na Jordánu, kde žil a křtil sv. Jan
Křtitel v době Ježíšově. Pokračování k Mrtvému moři, nejnižšímu bodu na planetě, kde
se břeh jezera nachází ve výšce 423 metrů
pod úrovní moře. Koupání, slunění, možnost
i využití bazénu. Návrat do hotelu v Ammánu,
večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd na sever Jordánska,
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návštěva antické Gerasy (dnes Džeraš), nazý
vané Pompeje Východu. Procházka po jed
nom z nejlépe zachovaných římských měst –
Oválné náměstí s kolonádou, římské divadlo
a byzantský kostel s mozaikovou podlahou,
římské Cardo, Nymfeum a další památky.
Poté cesta k ajjúbovskému hradu Adžlun
(Qa'lat ar-Rabad) z 12. století, který byl pev
ností Saladinova vojska po jeho vítězství nad
křižáky. Na další cestě k severu navštívíme
Umm Kais, dříve starověké město Gadara,
které bylo postavené převážně z černého
bazaltu a za Římanů nazýváno Nové Atény.
Z místa je nádherný výhled na Genezaretské
jezero a Golanské výšiny v Izraeli. Navečer
návrat do hotelu v Ammánu, večeře a nocleh.
4. den: Po snídani odjezd 30 km jihozá
padně od Ammánu do Madáby, která je pro
slulá unikátními zachovalými byzantskými
a umajjovskými mozaikami, především vel
kou mozaikovou mapou Svaté země z 6. sto
letí na podlaze byzantského kostela sv. Jiří,
kde jsou vyznačena všechna tehdejší města
včetně Jeruzaléma. Po návštěvě mozaikové
dílny s možností nákupu pokračování k po
svátné hoře Nebo, na kterou Mojžíš dovedl
svůj lid a prohlásil, že vidí zemi zaslíbenou,
do které sám nesměl vstoupit. Z hory se
opravdu otevírá nezapomenu
tel
ný pohled
na Mrtvé moře, řeku Jordán, město Jericho
a za dobré viditelnosti lze spatřit obrysy Je
ruzaléma. Pokračování cesty do Al Karaku,
města s významnou křesťanskou menšinou,
rozkládajícího se kolem impozantního návrší

se zříceninou hradu Karak. Prohlídka největ
šího a nejlépe zachovalého křižáckého hradu
na Blízkém Východě. Pokračování do Petry,
ubytování a večeře.
5. den: Po snídani celý den prohlídka světo
známé Petry, hlavního města starověkého
království Nabatejců, které bylo vyřezáno
z červených pískovcových skal. Mystické
a slavné místo, svědek ztracené civilizace,
které vzniklo na hlavní křižovatce cest ob
chodu s kořením, spojující Arábii, Perský
záliv a Rudé moře. Nabatejci tu vytvořili ve
skalách divadla, amfiteátry, chrámy, hroby,
kláštery… Není divu, že UNESCO ji umístilo
na seznam světového dědictví. Nejslavnější
památkou Petry je takzvaná Pokladnice (al
Chazne), kterou návštěvník uvidí jako první
po průchodu úzkou soutěskou Sík. Večeře
a nocleh v hotelu v Petře.
6. den: Po snídani odjezd s krátkými zastáv
kami dle uvážení průvodce zpět do Ammánu,
po příjezdu do města volno k procházce po
starém tržišti (záleží na době odletu do ČR),
odvoz na letiště v Ammánu.
7. den: Krátce po půlnoci odlet do Prahy
nebo Vídně, přílet plánován časně ráno.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku z Prahy nebo Vídně do Ammánu, transfery po Jordánsku
klimatizovaným autobusem, odborného jordánského průvodce, českého tlumočícího prů
vodce, 5 × nocleh s polopenzí v hotelu v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (3 × Ammán,
2 × Petra), vstupné do všech objektů v programu včetně jízdy na koni od vchodu do areálu
Petry k ústí soutěsky, víza do Jordánska.
Cena nezahrnuje | odletovou taxu z Ammánu 15 USD, obědy, nápoje k večeřím, spropitné
pro jordánského průvodce a řidiče (český průvodce vybírá dle počtu účastníků cca 30–40 USD
na osobu), transfery na/z letiště do Brna, pojištění včetně storna – možno sjednat v naší CK.
Upozornění | program prvního a posledního dne bude přizpůsoben letovému řádu. Bude-li
odlet z Ammánu až 7. den později ráno, bude zařízen další nocleh v Ammánu za 900 Kč navíc.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků.

exotické dálky

OMÁN

Od břehů Indického oceánu do nitra pouště
Termín | 7.–15. března | 12.–23. října | Cena | 46 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

1. den: Odlet z Vídně nebo z Prahy (bude
upřesněno) v odpoledních hodinách, mož
nost společné přepravy busem z Brna na le
tiště za příplatek, let s přestupem.
2. den: Přílet do Maskatu v časných ranních
hodinách, transfer do hotelu, odpočinek, po
snídani okružní jízda městem, která zahrnuje
i návštěvu Velké mešity sultána Kábúse –
největší mešity v Ománu, která byla dokon
čena 2001. Patří k největším mešitám na svě
tě, pojme až 20 000 věřících a nalezneme v ní
největší modlitební koberec světa (rozměry
70 × 60 m, váha 21 tun, plocha 4 343 m²).
Následuje návštěva muzea Bait al-Zubair, jež
hostí největší soukromou sbírku starožitných
předmětů dokumentujících bohaté kulturní
dědictví a historii země. Poté návštěva staré
ho města, kde se nacházejí dvě portugalské
tvrze ze 16. století – al-Džalali a al-Mirani.
Odtud je pár minut k paláci al-Alam, oficiální
rezidenci Jeho Výsosti sultána, před níž lze
jen krátce zastavit na fotografování. Poté ná
vrat do hotelu v Maskatu, volno k odpočinku,
večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd autobusem do
velké rybářské vesnice Quriyat cestou s po
hledy na horské i mořské scenérie. Vesnice
leží mezi lagunou a mořem a vesničané pro
dávají přímo na pláži ryby, na jejichž lov vy
plouvají každý den časně ráno. Ve vesnici je
také strážní věž, dokreslující malebnou sce
nérii. Poté zastávka u vápencového kráteru
Bima, jehož dno vyplňuje průzračná mod
rozelená voda. Na další zastávce u bílé pláže
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Fins oběd formou pikniku. Pokračování cesty
přes Wádí Tiwi, Wádí Šáb a přes vesnice ob
klopené banánovníky, mangovníky, papáje
mi a datlovými palmami. Místní farmy jsou
zavlažovány vodou sváděnou z hor. Odpole
dne příjezd do hotelu v Ras Al Hadd, po krát
kém odpočinku odchod na pláž k pozorování
želv v jejich přirozeném prostředí, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do přímořského
města Sur, návštěva doků na výrobu typic
kých člunů dhow, používaných od nepaměti
k plavbě v zálivu, prohlídka starého města
a súků (tržiště), kde bude volný čas k náku
pům, po obědě v místní typické restauraci
odjezd autokarem od pobřeží směrem do
vnitrozemí, kde se scenérie dramaticky mění
v poušť. Toto „moře písku“ s názvem Ramlat
al-Wahiba se skládá z obrovských, až 100
metrů vysokých dun. Tady přesedneme do
terénních landroverů s pohonem 4×4, který
mi dojedeme do pouštního tábora al-Rahá,
kde se ubytujeme a tentokrát je zahrnuta
i večeře.
5. den: Po snídani v táboře odjezd k auto
karu, následuje tříhodinová panoramatic
ká cesta do posvátného města Nizwa. Už
v 6.–7. století šlo o hlavní město ománského
vnitrozemí a později se stalo sídlem ibádíjov
ských imámů. Mimo impozantní pevnosti
s obrovitou kruhovou věží je tu mnoho dal
ších historick ých budov i staré súky, proslulé
složitými vzory stříbrných šperků a zejména
výrobou tradičních zahnutých dýk – chandžárů. Každý pátek se tu koná kozí a dobyt

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

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

exotické dálky

MAROKO

Krása královských měst, vůně orientálního koření a tajemství Sahary
Casablanca • Rabat • Miknás • Fes • Vysoký Atlas • Varzázat • Marrákeš
Termíny | 24. dubna – 2. května | 20.–28. září
Cena | 36 980 Kč | příplatek za jednolůžkový
pokoj 3 800 Kč
Casablanca

1. den: Odlet z Vídně nebo Prahy do Casa
blanky s přestupem. V odpoledních hodinách
přílet do Casablanky (Dár al-Bajdá). Transfer
do centra města, okruh po nejvýznamnějších
památkách: centrální tržnice s nespočtem
druhů různých koření, ryb, mořských plodů,
ovoce a zeleniny, čtvrť Habous neboli Nová
medina s královským palácem, kterou po
Fez

stavili Francouzi ve 30. letech 20. století, náměstí Mohammeda V. a monumentální mešita Hassana II. – druhá největší mešita na
světě s nejvyšším minaretem světa (210 m).
Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do hlavního města
Rabatu: Udájská kasba – starobylá pev
nost z 12. století, postavená na útesu s vý
hledem na ústí řeky Bú Regreg a Atlantický
oceán, s malebnými uličkami a Andaluskou
zahradou. Hasanova věž – obří mi
naret
z 12. století, který měl být nejvyšší v celém
muslimském světě, ale zůstal nedostavěný.
Volubilis

9

Mauzoleum Mohammeda V., v němž na
věky spočívají dědeček a otec současného
krále země. Exteriér královského paláce,
který je veřejnosti nepřístupný. Odjezd do
Miknásu – města krutého a pověstmi opře
deného sultána Muláje Ismaila, které odo
lalo zubu času – brána Bab el-Mansúr, která
bývala hlavním vchodem do královského
paláce, a která stojí na hlavním náměstí, ze
kterého se rozbíhají uličky mediny – starého
města. Pokračování do Volubilis – prohlídka
ruin starého antického města. Večer příjezd
do Fesu, ubytování a večeře.
3. den: Snídaně. Tento den je věnován ce
lodenní prohlídce fascinujícího města Fes,
které je nejstarším z královských měst Ma
roka a po dlouhá staletí jeho kulturním a ná
boženským centrem. Feská medina je jed
ním z největších středověkých měst na světě.
Prohlídka medres – starobylých nábožen
ských škol, súků – tržišť s nejrůznějším zbo
žím, pro silnější povahy návštěva koželužen.
Večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Časně ráno odjezd, panoramatická
cesta údolím Zíz do Vysokého Atlasu, prů
jezd berberskými vesnicemi a ced
ro
v ými
lesy, cesta pokračuje podél řeky Zíz až do
poklidného městečka Erfúd na okraji sahar
ské pouště, které bývalo jednou z největších
oáz v zemi. Večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Pro zájemce, kteří si přivstanou, je
připraven fakultativní výlet do Merzúgy –
malé vsi, na jejímž okraji leží obří pohyblivé
písečné duny. Pozorování východu slunce
nad pouští, možnost projížďky na velblou
dech nebo výstupu na menší duny. Návrat do
hotelu, krátký odpočinek a odjezd do Tiner
híru, které je dobrým výchozím bodem pro
výlety do nádherné soutěsky Todra, nachá
zející se na konci údolí plného berberských
vesnic. Todra je masivní puklina v náhorní
plošině, která odděluje Vysoký Atlas od po
hoří Džebel Sarhro. V soutěsce vyvěrá křiš
ťálově čistá řeka a v nejužším bodě jsou skály
vysoké až 300 metrů. Odjezd do Varzázatu,
ubytování a večeře.
6. den: Po snídani prohlídka Varzázatu,
města v poušti, které svým vzhledem a pa
noramatem zasněžených vrcholků poskytlo
kulisy k mnoha slavným filmům (Gladiátor,
Poslední pokušení Krista, Asterix, Alexandr
Makedonský...). Prohlídka starých pevností –
kasby Taourirt a Tifoultout. Panoramatická
cesta přes pohoří Atlas do Marrákeše. Uby
tování v hotelu a večeře.
7. den: Po snídani prohlídka Marrákeše –
nejexotičtějšího města Maroka: zahrady
Menara, hrobky dynastie Saadů s překrás
nou řemeslnou výzdobou, mešita Kutúbia
s vysokým minaretem, který je ústředním

orientačním bodem města. Prohlídka súků –
úzkých uliček starého města, které hrají
všemi barvami a kde se mísí nejrůznější vůně
orientálního koření, připravovaného jídla,
přímo zde řemeslníci barví látky, vy
šívají
koberce, kovotepci vytvářejí své vý
robky
z mědi a další. Slavné a fascinující náměstí
Džemaa el-Fna, které je ústředním místem
celého Marrákeše a je také kulisou pro jednu
z nejvelkolepějších podívaných na světě: ob
chodníci zde nabízejí své zboží, najdeme tu
spoustu stánků s nejrůznějšími specialitami
připravovanými přímo na ulici, akrobaty se
cvičenými opicemi, zaříkávače hadů, lidové
vypravěče, lidové tanečníky... Večeře a noc
leh v hotelu.
8. den: Po snídani osobní volno v Marrákeši.
Odpoledne transfer do Casablanky, ubyto
vání v hotelu. Osobní volno a večeře.
9. den: Transfer na letiště a odlet do Evropy
s přestupem. Přílet do Prahy nebo Vídně
v odpoledních hodinách.

Džemaa el-Fna

Cena zahrnuje | letenku do Casablanky
a zpět, 8 × ubytování se snídaní v hotelech
***, večeře, dopravu klimatizovaným mi
krobusem dle programu, vstupy uvedené
v programu, služby místního anglicky nebo
francouzsky mluvícího průvodce, služby
českého průvodce po celou dobu zájezdu,
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | v případě zájmu orga
nizujeme společnou přepravu autokarem
z Brna na letiště a zpět (500 Kč jedním smě
rem), případně vlakem a následně letištním
autobusem z nádraží Praha – Hlavní
nádraží (informace v CK), další případné
vstupy, pojištění, výlet do Merzúgy cca
40 USD, spropitné cca 30 USD.
Zájezd se uskuteční při minimálním
počtu 12 účastníků.

exotické dálky

BR AZÍLIE

Rio de Janeiro a vodopády Iguaçu
Termín | 17.–25. listopadu | Cena | 56 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

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

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

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

vodopádů Ďáblova chřtánu. Pozdě odpole
dne návrat do Fozu, návštěva velkoobchodu
se suvenýry všeho druhu (hlavní nabídkou
jsou výrobky z drahých kamenů i kameny sa
motné, prodávané levně na váhu). Večer fa
kultativně Latinská show s barbecue večeří,
bufet. Nocleh v hotelu.
7. den: Po snídani odjezd na prohlídku vo
dopádů z brazilské strany, odpoledne mož
nost buď volna, nebo safari Macuco (naučná
stezka v džungli, jízda ekovláčkem a plavba
na motorových člunech přímo pod vodo
pády), případně možnost fakultativního vý
letu do sousední Paraguaye za levnými ná
kupy. Nocleh ve stejném hotelu.
8. den: Po snídani volno k posledním ná
kupům, nebo koupání v hotelovém bazénu,
odjezd na letiště, odlet přes Rio nebo São
Paulo do Evropy.
9. den: Přílet do Evropy a k večeru do Prahy,
odvoz autobusem Čebusu do Brna.
Cena zahrnuje | zpáteční letenku, veškerou
přepravu v Brazílii, 7 × nocleh se snídaní,
všechny vstupy mimo fakultativních, služby
českého i místního odborného průvodce,
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna
a zpět, jinou stravu než snídaně, spropitné
cca 60 USD nebo 50 € na osobu, komplexní
pojištění včetně storna.
Fakultativně | Výlet po Guanabara Bay
1 100 Kč, samba show + BBQ večeře v Riu
3 290 Kč, výlet Petropolis s obědem 2 280 Kč,
latinská show v Iguassu s večeří 1 890 Kč.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu
8 účastníků.

Prodloužení zájezdu o pobyt v amazonské džungli
Termín | 24.–28. listopadu | Cena | 24 880 Kč
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8. den: Odlet z Foz do Iguaçu přes São Pau
lo do Manausu, transfer do lodge uprostřed
amazonského pralesa, večeře, nocleh.
9. a 10. den: Dvoudenní pobyt v amazon
ské džungli daleko od civilizace, v turistic
kém táboře Amazon Village ve dvoulůž
kových chatkách s koupelnou. Tábor má
vlastní zdroj elektrické energie, která je do
chatek dodávána pouze po setmění až do
rozbřesku. Během pobytu v pralese je zajiš
těna plná penze, dále výlet lodí k Encontro

das Águas – soutoku řek Rio Negro a Amazonky, který je jedinečný rozdílnou barvou
vody v obou tocích, lov dravých piraní, noč
ní výlet kánoí na pozorování svítících kroko
dýlích očí, krmení opic, procházka džunglí
s místním rangerem, který podává výklad
o místní floře a fauně.
11. den: Po snídani transfer do Manausu,
prohlídka hlavního města státu Amazonas
(podle doby odletu), odlet přes São Paulo
nebo Rio de Janeiro do Evropy – s dalším
přestupem v Evropě.
12. den: Přílet do Vídně nebo Prahy.

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

exotické dálky

USA/K A NA DA

New York | s možností výletu do Washingtonu
Termíny | 10.–16. června | 22.–28. října | Cena | 32 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 750 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) do New Yorku (dle zájmu spo
lečný transfer z Brna), odpoledne přílet na
letiště JFK, přesun do New Yorku a ubyto
vání v hotelu, procházka po Broadwayi se
slavnými divadly včetně Lincolnova centra
s Metropolitní operou. Možnost večerní
návštěvy Empire State Building – se svými
381 metry se jedná o druhou nejvyšší budo
vu New Yorku a nabízí úžasnou podívanou
z 86. patra na osvětlený Manhattan s nej
slavnějšími mrakodrapy.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yorku
s občasným přesunem metrem a s česk ým vý
kladem: Dolní Manhattan – Finanční čtvrť
kolem ulice Wall Street – newyorská burza,
Federal Hall, kde George Washington složil
slib prvního prezidenta země, kostel sv. Trojice, dále rad
nice City Hall, Brooklynský
most, procházka pestrobarevnými čtvrtěmi
Chinatown, Little Italy a Soho a bohémská
čtvrť Greenwich Village.
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3. den: Střední Manhattan nabízí spoustu
zajímavostí mezi ulicemi Broadway a Pátou
avenue a ko
lem náměstí Union Square,
Madison Square, Herald Square a Times
Square – hala Madison Square Garden,
Newyorská knihovna, Macy’s – největší
obchodní dům na světě z roku 1902, Roc
kefellerovo centrum, staré nádraží Grand
Central, katedrála sv. Patrika nebo slavné
MOMA, Muzeum moderního umění, a nej
krásnější newyorský mrakodrap ve stylu art
deco Chrysler Building. Dle dohody večeře
v Čínské čtvrti nebo v Malé Itálii, návrat do
hotelu metrem, nocleh.
4. den: Volný den – možnost společné dů
kladnější prohlídky další části města nebo
výlet k Soše svobody, dle domluvy návště
va některého z muzeí v luxusní čtvrti Upper
East Side podél Central Parku – Metropolitní muzeum se sbírkami světového umění
od starého Egypta přes antiku až po moderní
umění, Guggenheimovo muzeum nebo In
trepid s muzeem Air & Space (letectví a ves
míru). Dle zájmu možnost dalších atrakcí –
let vrtulníkem nad Manhattanem, plavba
po řece Hudson. Večer možnost společné
návštěvy některého známého muzikálu na
Broadwayi. Nocleh.
5. den: Další volný den nebo možnost ce
lodenního výletu autobusem nebo vlakem
(dle počtu účastníků) do Washingtonu,
s prohlídkou pěšky a metrem: Capitol – sídlo
Kongresu, nákupní centrum Union Station,

Bílý dům, budova FBI, Fordovo divadlo, Ná
mořní památník, muzejní park Mall s mnoha
muzei jako Air & Space – největší muzeum
letectví a kosmonautiky na světě (zdarma),
National Gallery of Art (zdarma), Smith
sonian Institute aj. Památníky prezidentů
Washingtona, Jeffersona, Lincolna ad. Ná
vrat do hotelu mezi 22. a 23. hodinou, nocleh.
6. den: Po snídani uvolnění pokojů, uložení
zavazadel do společné místnosti v hotelu,
individuální volno, v odpoledních hodinách
přesun na letiště, odlet do Prahy či Vídně.
7. den: Přílet v ranních hodinách, možnost
transferu do Brna.

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – New York a zpět s kabinovým zavazadlem do 8 kg (dle
podmínek letecké společnosti), 5 × ubytování v New Yorku v hotelu *** ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím (dle místních zvyklostí manželská postel, oddělené postele za příplatek), 5 × sní
dani, služby českého průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | ostatní stravování kromě snídaní, jízdné MHD, pojištění, příplatek za odbavené
zavazadlo do 23 kg 2600 Kč (dle podmínek letecké společnosti).
Fakultativně | výlet do Washingtonu od 2 700 Kč (dle počtu přihlášených, minimum 12 osob, výlet
bude realizován pravidelnou autobusovou linkou nebo vlakem), dopravu z Brna do Prahy na letiště
a zpět (cena se odvíjí od počtu zájemců, informace v CK).

exotické dálky
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New York, Toronto a Niagarské vodopády
s možností výletu do Washingtonu
Termíny | 10.–17. června | 22.–29. října
Cena | 42 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 690 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) do New Yorku, přílet na letiště
JFK v odpoledních hodinách, přesun z le
tiště do New Yorku a ubytování v hotelu,
možnost večerní návštěvy Empire State
Building – se svými 381 metry se jedná
o druhou nejvyšší budovu New Yorku a na

Muzeum moderního umění a nejkrásněj
ší mrakodrap ve stylu art deco – Chrysler
Building. Individuální volno, návrat do ho
telu metrem, nocleh.
3. den: Volný den nebo možnost ce
lo

denního výletu autobusem nebo vlakem
(dle počtu účastníků) do Washingtonu,
s prohlídkou pěšky a metrem: Capitol – sídlo
Kongresu, nákupní centrum Union Station,
Bílý dům, budova FBI, Fordovo divadlo,
Námořní památník, muzejní park Mall
s mnoha muzei jako Air & Space – největší
muzeum letect ví a kosmonautiky na svě
tě (vstup zdarma), National Gallery of Art
(zdarma), Smithsonian Institute aj. Pa
mátníky prezidentů Washingtona, Jeffer
sona, Lincolna ad. Návrat do hotelu mezi
22. a 23. hodinou, nocleh.

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

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

řeky s vyhlídkovými plošinami, lze též absol
vovat plavbu lodí do bezprostřední blízkosti
vodopádů nebo prozkoumat tunel za vodo
pády, postavený spolu s vodní elektrárnou.
Volno na občerstvení, oběd, nákup suvený
rů atd. Cesta z Niagara Falls směrem na zá
pad podél jezera Ontario. Odpoledne ces
tou zpět do Toronta zastávka v malebném
městečku Niagara on the Lake na břehu je
zera Ontario. Příjezd do Toronta, ubytování
v hotelu, společná procházka městem.
7. den: Prohlídka Toronta – metropole pro
vincie Ontario, nejlidnatějšího a nejkosmo
politnějšího města Kanady, (3 miliony lidí,

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

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – New York – Toronto a zpět s kabinovým zavazadlem
do 8 kg (dle podmínek letecké společnosti), 4 × ubytování v New Yorku v hotelu *** ve
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (dle místních zvyklostí manželská postel, oddělené
postele za příplatek) a se snídaní, 2 × ubytování v Kanadě v hotelu *** ve dvoulůžkových po
kojích s příslušenstvím, výlet k Niagarským vodopádům, služby českého průvodce po celou
dobu zájezdu, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | další stravování, cestovné v MHD, komplexní pojištění včetně storna zá
jezdu, příplatek za odbavené zavazadlo do 23 kg 3200 Kč (dle podmínek letecké společnosti).
Fakultativně | výlet do Washingtonu od 2 700 Kč (dle počtu přihlášených, minimum 12 osob).

exotické dálky

MEXIKO

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

Termín | 4.–15. dubna | 3.–14. listopadu | Cena | 66 890 Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

Teotihuacan

1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Ciudad de Me
xico, přílet večer, transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k celodenní pro
hlídce největšího města na světě a jeho
hlavních dominant: náměstí Zócalo s kated
rálou, palácem National (vládní budova s ná
stěnnými malbami Diega Ribeiry), zbytky
Tenochtitlánu, bývalé metropole Aztécké
říše, palác Belles Artes, Kachlíkový dům, Xochimilco – plavba člunem mezi plovoucími
zahradami, kde žijí lidé tak, jak žili Aztékové
před více než pěti sty lety. Během plavby
člunem nabízí turistům prodavači na svých

Palenque

loďkách různé lidové řemeslné výrobky a za
mírný poplatek se na několik rytmických
písní připojí typická mexická kapela se ši
rokými klobouky a španělskými kytarami.
Oběd na člunu. Odpoledne přejezd k parku
Chapultepec, návštěva světoznámé kolekce
předkolumbovského období v Antropologickém muzeu. Nocleh ve stejném hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Teotihuacanu,
světoznámé archeologické lokality se Sluneční a Měsíční pyramidou, Cestou mrtvých, Pyramidou opeřeného hada. Oběd
v mexické restauraci, ochutnávka te
quilly,
ukázka zpracování obsidiánu, odjezd do Pue-
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bly – města sta kostelů a koloniálních budov,
ležícího v blízkosti sopky Popocatépetl, pro
cházka městem s průvodcem, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka historického
centra Puebly (UNESCO) s koloniálními bu
dovami, prohlídka katedrály, zlaté kaple
Rosario a náměstí Zócalo. Poté odjezd přes
Sierra Madre krajinou plnou kaktusů – za
stávka na fotografování největších exem
plářů. Pokračování v jízdě do Oaxaky, ležící
v centru úrodného údolí, prohlídka koloniál
ního centra, návštěva kostela San Domingo
s nádhernou zlatou barokní výzdobou, katedrála, Zócalo, tržiště s indiánskými rukoděl
nými výrobky, návštěva výrobny čokolády
s ochutnávkou. Večeře a ubytování v Oaxace.
5. den: Po snídani odjezd k návštěvě Monte
Alban, známých arche
ologických vykopá
vek dávného města Zapotéků a Mixtéků.
Po obědě zastávka u nejstaršího stromu
na světě v Tule (stáří přes 2000 let, obvod
kmene 54 m, průměr 10 m, průměr koruny
51 m), odjezd horskými údolími v Oaxackém
masivu do Tehuantepeku v nejužší části Me
xika, kde vzdálenost obou oceánů (Atlantiku
a Pacifiku) je jen 240 km. Nocleh v hotelu
s bazénem v tropické zahradě.
6. den: Odjezd do Tuxla Gutiérrez, odtud do
Chiapa de Corzo, plavba člunem kaňonem
Sumidero s tisícimetrovými srázy. Ubytování
v San Cristóbal de las Casas v nadmořské
výšce 2 200 metrů, středisku pahorkatiny
Chiapas, kde se dodnes zachovalo dědictví
kultury Mayů v dnešním životě. Tato krajina
též proslula činností ilegální skupiny zapatistů. Večeře a ubytování v hotelu.
7. den: Časně ráno (snídaně v balíčku) od
jezd autokarem do Palenque (230 km), cesta
malebnou horskou krajinou plnou mayských
vesnic a kukuřičných políček s občasnými
zastávkami na občerstvení. Pokračování do
Palenque, odpoledne prohlídka starých may
ských památek v džungli – Chrám nápisů
s hrobkou krále Pakala, který je jediným
chrá
movým hrobem v Americe a nej
v ýz
namnějším pohřebním památníkem prehis
pánské doby, ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Uxmalu
(UNESCO), jednoho z největších mayských

Puebla

měst, známého především svou Pyramidou
kouzelníka, Palácem vládce, Nádvořím jeptišek a největším dvorcem na míčové hry.
Cestou zastávka na oběd, nocleh v Uxmalu,
večer představení „Světlo a zvuk“.
9. den: Odjezd do světoznámé archeolo
gické lokality Chichén Itzá s proslulou may
skou pyramidou Castillo, jejíchž 365 schodů
nás dovede do chrámu Kukulcan, dále dvorec na míčové hry, Nádvoří Tisíce sloupů,
Chrám Jaguárů a především slavná Svatá

Chichén Itzá

studna Cenote, do níž se házely lidské oběti.
Odpoledne příjezd do Cancúnu. Ubytování
a večeře v hotelu poblíž pláže.
10. den: Snídaně v hotelu, volný den v Can
cúnu, nebo v některém z blízkých letovisek.
11. den: Po snídani odjezd na letiště, v do
poledních hodi
nách odlet z Cancúnu do
Ciudad de Mexico, odkud ve večerních hodi
nách pokračování do Evropy.
12. den: Přílet do Prahy nebo Vídně přes ně
kterou z evropských metropolí.

Cancún

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – Ciudad de Mexico, Cancún – Ciudad de Mexico – Praha/
Vídeň, letištní poplatky 8 690 Kč, veškerou autobusovou přepravu na území Mexika klimatizova
ným autokarem, 10 × ubytování v hotelech ***/ **** s americkou nebo mexickou snídaní, 8 × po
lopenze, služby místního průvodce hovořícího anglicky a českého průvodce, vstupné do muzeí
a archeologických lokalit dle programu, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | cestu na letiště a zpět (cena bude upřesněna dle počtu zájemců), komplexní
pojištění léčebných výloh i storna, spropitné 40 USD/osoba. Dále cena nezahrnuje další stravování
a nápoje k hlavním jídlům.
Zájezd bude uskutečněn v případě nejméně 10 účastníků.

exotické dálky

ČÍNA

Pět čínských nej! | Peking • Velká zeď • Terakotová armáda • Zahrady v Su-čou • Šanghaj
Termín | 24. září – 2. října | Cena | 46 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 800 Kč

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřesně
no) s možným přestupem do Pekingu.
2. den: V ranních hodinách přílet do Pekingu, dopoledne projížďka cyklorikšami pů
vodními chutongy – čtvrtěmi úzkých uliček,
plnými krámků a nízkých domků s kachlový
mi střechami. Odpoledne ubytování v hotelu,
po krátkém odpočinku návštěva Chrámu Nebes (UNESCO), v němž se císaři modlívali za
dobrou úrodu. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani návštěva náměstí Nebeského klidu, největšího náměstí na světě,
v jehož středu se nachází mauzoleum Mao
Ce-tunga. Prohlídka Zakázaného města,
komplexu císařských paláců, odkud vládli
od roku 1420 císaři dynastie Ming a Čching.
Odpoledne procházka po parku Ťing-šan,
bývalých císařských zahradách na sever od
Zakázaného města. Z parku plného pavilonů
a besídek se naskýtá nádherný pohled na Za
kázané město. Večer procházka po nákupní
třídě Wang-fu-ťing a přilehlé jídelní uličce,
kde lze ochutnat speciality místní kuchyně
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včetně rožněných štírů, chobotnic, mořských
hvězdic a dalších pochoutek. Večeře a nocleh.
4. den: Po snídani výlet na Velkou čínskou
zeď do průsmyku Ťü-jung asi 100 km seve
rovýchodně od Pekingu. Jedná se o systém
pevností a obranných zdí, postavených na
obranu proti kočovným nájezdníkům, volno
k procházce. Cestou zpět zastávka v Olympijském parku, večeře a poté možnost návštěvy
proslulé Kung-fu show. Nocleh.
5. den: Po snídani návštěva Letního paláce,
který se rozprostírá na břehu umělého jeze
ra Kchun-ming pod Horou dlouhověkosti
s buddhistickým klášterem. Po obědě návště
va lámaistického kláštera. Navečer transfer
na nádraží a noční přejezd lehátkovým vla
kem (čtyři lehátka v uzavíratelném kupé) do
Si-an. Nocleh ve vlaku.
6. den: Ráno příjezd do Si-an, transfer do ho
telu na snídani. Poté návštěva proslulé Terakotové armády. Nejslavnější archeologický
nález 20. století, zvaný osmý div světa, čítá
8000 figur válečníků z pálené hlíny v životní
velikosti, které si nechal vyrobit kolem roku
200 př. n. l. císař Čchin Š’-chuang-ti k ochra
ně svého podzemního mauzolea. Odpoledne
návštěva keramické dílny, tržiště a Velké me
šity v muslimské čtvrti. Večeře a nocleh v Si
-an. Večer fakultativně možnost shlédnout
Kulturní show dynastie Tang.
7. den: Po snídani volno k nákupům v cent
ru města, případně procházka po hradbách,
oběd, odpoledne transfer na nádraží, noční

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

Cena zahrnuje | leteckou dopravu z Brna nebo Vídně do Pekingu a zpět ze Šanghaje, dopravu
autobusem nebo minibusem v Číně, 5 × nocleh v hotelech ***/****, 2 × noční přejezd vlakem (vyšší
třída: 4 lehátka v uzavíratelném kupé), vstupy uvedené v programu, 7 × polopenzi, služby místní
ho a českého tlumočícího průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | vízum do Číny cca 2 980 Kč (vyřídí CK), další stravování, nápoje k hlavním
jídlům, transfer z Brna na letiště a zpět, spropitné cca 40 USD, cestovní pojištění.
Fakultativně | Kung-fu show 640 Kč, show dynastie Tang v Si-an 520 Kč, plavba po řece v Šanghaji
640 Kč, vyhlídka z televizní věže v Šanghaji 620 Kč, cesta vlakem Maglev na letiště 260 Kč.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 8 účastníků.

exotické dálky

Velký okruh Čínou | Peking •  Si-an • Su-čou • Čou-čang • Šanghaj • Hongkong • Macao
Termíny | 10.–26. října | Cena | 76 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 900 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, transfer do cen
tra. Prohlídka města, projížďka cyklorikšami starým městem – chutongem. Přejezd
na ubytování do hotelu. Večer společná ve
čeře. Nocleh v Pekingu.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka
města: náměstí Nebeského klidu, největší
náměstí světa, palácový komplex Zakázané
město, odpoledne konfuciánský chrám.
Večeře a po ní fakultativně představení
Pekingské opery. Nocleh v hotelu v Pekingu.
4. den: Po snídani celodenní výlet na Velkou čínskou zeď v obci Pa-ta-ling nebo
v průsmyku Ťü-jung – tato obranná stavba
v době císařství měřila více než 21 tisíc
km. Odpoledne prohlídka hrobek bývalé
vládnoucí dynastie Ming a Císařské cesty
duchů. Cestou do Pa-ta-lingu návštěva ne
fritové dílny a cestou zpět návštěva bývalé
císařské manufaktury na výrobu váz tech
nikou cloisonné. Návrat do Pekingu. Cestou
zastávka v Olympijském parku. Večer pro
cházka po hlavní obchodní třídě Wang-fu-ťing. Nocleh v hotelu v Pekingu.
5. den: Po snídani prohlídka Chrámu Nebes, místa, kam se chodili modlit čínští
císaři za dobrou úrodu. Návštěva lámais
tického kláštera Jonghe Gong a odpole
dne návštěva Letního paláce, letního sídla
čínských císařů s nádhernými zahradami
v podhůří Západních hor na břehu jezera
Kchun-ming. Návštěva manufaktury zpra
covávající říční perly a zastávka v tradiční
čínské čajovně – ochutnávka nejrůznějších
druhů čaje s možností nákupu. Noční pře
jezd lůžkovým vozem rychlíku 1. třídy do
starého města Si-an. Nocleh ve vlaku.
6. den: Příjezd do Si-an. Prohlídka města –
64 metrů vysoká Pagoda divoké husy (bud
dhistický chrám ze 4. století), dále taoistický
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klášter Osmi nesmrtelných, možná pro
jížďka vozíkem po monumentálních, 14 km
dlouhých městských hradbách, historické
muzeum. Večeře. Večer fakultativně show
dynastie Tang. Nocleh v hotelu v Si-anu.
7. den: Po snídani výlet s prohlídkou světo
známé Hliněné armády z konce 3. století,
jedinečného archeologického naleziště ob
jeveného ve 20. století – terakotové sochy
vojáků a koní v životní velikosti. Odpoledne
Zvonová a Bubnová věž a nakonec ná
vštěva Velké mešity v muslimské čtvrti se
známou jídelní ulicí a trhem. Večer odjezd
a noční přejezd lůžkovým vlakem 1. třídy do
města Su-čou. Nocleh ve vlaku.
8. den: Ráno příjezd do starobylého města
Su-čou, které se nachází u Velkého císař
ského kanálu. Procházka překrásnými za
hradami: nejmalebnější zahrada Mistra
rybářských sítí a největší zahrada Pokorného služebníka. Poté exkurze do malé
továrny na zpracování hedvábí – možnost
nákupů. Večeře. Nocleh v hotelu v Su-čou.
9. den: Po snídani přejezd ze Su-čou do
Šanghaje se zastávkou ve vodním měs
tečku Čou-čuang, protkaném vodními ka
nály. Projížďka v gondole a procházka ko
lem domů bohatých čínských obchodníků.
Večer v Šanghaji procházka po hlavní ob
chodní pěší zóně Nankingské třídě. Večeře.
Nocleh v hotelu v Šanghaji.
10. den: Po snídani prohlídka staré Šang
haje: chrám Nefritového Buddhy s dvou
metrovou sochou Buddhy a prohlídka
kláštera v centru Šanghaje, poté proslulá
mandarinská zahrada Jü Jüan. Večeře. Noc
leh v hotelu v Šanghaji.
11. den: Po snídani prohlídka moderní
Šanghaje, supermoderní čtvrt Pchu-tung,
vyhlídka ze 492 metrů vysoké věže SWFC,
projížďka lodí po řece Chuang-pchu podél
nábřeží Bund, z níž je nejlepší výhled na
město. Nábřeží Bund bylo centrum života
obchodnické smetánky 20. a 30. let minu
lého století. Večeře v restauraci na lodi v pří
stavu. Nocleh v hotelu v Šanghaji.
12. den: Po snídani přejezd nejrychlejším
vlakem světa Maglev s rychlostí více než
400 km za hodinu na letiště v Šanghaji.
Odtud odlet do Kuej-lin, přejezd do oblasti
Lung-ťi s proslulými terasovitými rýžovými
poli. Večeře. Nocleh v hotelu v Lung-ťi.
13. den: Po snídani procházka mezi rýžo

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

Cena zahrnuje | letenku do Pekingu a zpět z Hongkongu, 2 místní noční přejezdy lůžkovým
vlakem, 12 × ubytování s polopenzí (snídaně a oběd nebo večeře dle programu) ve dvoulůžko
vých pokojích v hotelech ***/****, přepravu místním busem/minibusem dle programu, vstupné
do navštívených objektů dle programu, českého průvodce, čínského odborného průvodce,
společnou večeři – specialitu pekingskou kachnu, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | návštěvu místní opery, poplatek za vízum cca 2 980 Kč (vyřídí CK), cestovní
pojištění včetně storna zájezdu, spropitné pro místní řidiče a odborné průvodce.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

exotické dálky

ČÍNA / TIBET

Čína a Tibet | včetně návštěv y kláštera Rongbuk s v yhlídkou na Mount Everest
Termíny | 27. srpna – 6. září | Cena | 69 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 880 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně do Čcheng
-tu (Chengdu), pro zájemce fakultativní
transfer mikrobusem z Brna na letiště.
2. den: Přílet do Čcheng-tu, metropole pro
vincie Sečuán, transfer do hotelu, nocleh.
3. den: Návštěva Výzkumného a chovného
zařízení pandy velké v Čcheng-tu, které je
nejen výzkumnou stanicí, ale i oblíbenou
turistickou destinací. Fakultativně výlet lodí
k soše Lešanského Buddhy (UNESCO). Nej
větší kamenná socha Buddhy na světě se
nachází na soutoku řek Min a Ta-tu poblíž
města Le-šan nedaleko Čcheng-tu. Socha
byla vytesána do skalního masivu v 8. století.
Nocleh v Čcheng-tu.
4. den: Po snídani v hotelu odjezd na letiště
v Čcheng-tu a odlet do tibetské metropole
Lhasy, která leží v nadmořské výšce 3 650
metrů. Setkání s místním průvodcem a trans
fer do hotelu, poté odpočinek nezbytný pro
aklimatizaci ve vysokohorském prostředí, ve
čer volný čas ve Lhase.
5. den: Po snídani v hotelu celodenní pro
hlídka Lhasy. Ráno prohlídka monumentál
ního paláce Potála (UNESCO), který je nejen
náboženským a politickým centrem regionu,
ale také pokladnicí tibetského umění. První
budovy zde byly vystavěny už v 7. století za
vlády krále Songcäna Gampa, současný
třináctipatrový komplex vznikl v 17. století
na příkaz pátého dalajlámy. Obrovský palác,
postavený pouze ze dřeva a kamene, se dělí
na dvě části: ústřední Červený palác slouží
pouze náboženským účelům, Bílý palác byl
postaven pro světské účely, především jako
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rezidence dalajlámy (současný čtrnáctý dalaj
láma dnes žije v exilu). Potála je bludištěm
bohatě zdobených síní, modliteben, stúp
i obytných prostor, z nichž nejvelkolepější
je Zimní palác neboli Síň slunečního svitu.
Odpoledne návštěva chrámu Džókhang
(Johkang) ve staré části Lhasy. Svatyně po
stavená v 7. století je Tibeťany považována
za nejposvátnější a nejvýznamnější chrám
v zemi. Po rušné ulici Barkhor obcházejí ko
lem chrámu proti směru hodinových ručiček
desítky poutníků v tradičním rituálu zvaném
kora, možnost jak bezprostředního prožitku
této uklidňující meditace, tak nákupu suve
nýrů a náboženských artefaktů – mlýnky,
mandaly, vlaječky. Nocleh ve Lhase.
6. den: Po snídani v hotelu návštěva význam
ných klášterů v okolí Lhasy. Nejprve západně
od města klášter Däpung (Kopec rýže), zalo
žený v 15. století následníky gelugpy, jedné
ze škol tibetského buddhismu, známé jako
Škola žlutých čepic. Jedná se o jeden z nej
větších buddhistických klášterů vůbec, před
vpádem čínských vojsk zde žilo okolo 10 000
mnichů. Poté klášter Sera (Růže), ve kterém
v dobách největší slávy žilo kolem 5 500
lámů. Klášter obsahuje velké množství vzác
ných a jedinečných artefaktů tibetského bu
ddhismu. Návrat do Lhasy, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd autobusem z Lhasy
úrodným údolím řeky Ňangčhu (Nyangchu)
směrem k severnímu Himálaji. Cesta po
horské silnici kolem posvátného jezera Jamdrok a průsmykem Karo (5 045 m), zastávka
a prohlídka slavné stúpy (tibetsky čhörten)

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

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

exotické dálky

HONGKONG/ČÍNA/VIETNAM

Krásy jižní Číny a severního Vietnamu | Hongkong •
Ha Long • Hanoj • Cao Bang • Nan-ning • Kanton
Termín | 10.–24. listopadu
Cena | 58 800 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

Hongkong

1. den: Odpoledne odlet z Prahy či Vídně
(bude upřesněno) do Hongkongu s přestu
pem v některé z evropských metropolí.
2. den: Přílet do Hongkongu, přesun z le
tiště do hotelu, volno v obchodní čtvrti
Kowloon, nocleh v hotelu v Hongkongu.
3. den: Po snídani prohlídka Hongkongu
včetně výhledu na město z hory Victoria
Peak, tržiště Stanley Market, projíždka po
Repulse Bay a rybářské vesnici Aberdeen
s pohledem na typické čluny sampany
Severní Vietnam

a džunky, odpoledne odjezd do 180 kilome
trů vzdáleného města Kanton (Kuang-čou,
Guangzhou), nocleh v hotelu.
4. den: Kanton, jedenáctimilionová met
ropole provincie Kuan-tung (Guandong) je
největším městem jižní Číny. Leží v subtro
pické oblasti u Jihočínského moře a pro
slulo svými jadeitovými výrobky a vějíři ze
santalového dřeva. Odjezd přes Čao-čching
(Zhaoqing) a Jü-lin (Yulin) do Pej-chaj (Be
ihai), kde se nachází nejkrásnější a nejzná
mější pláž provincie Kuan-si (Guanxi), noc

leh v hotelu na takzvané Stříbrné pláži.
5. den: Po snídani cesta autobusem na do
Tung Sing (Dong Xing), města na hranicích
s Vietnamem, ubytování v hotelu, večer ná
vštěva nočního trhu, nocleh.
6. den: Překročení čínsko-vietnamské hra
nice, procházka podél řeky Pej Lun (Bei
Lun) a vstup do vietnamského „města trž
nic“ Móng Cái. Rychlý člun nás doveze do
světoznámé zátoky Hạ Long (UNESCO). Po
nalodění na tradiční džunku následuje té
měř čtyřhodinová plavba po Dračí zátoce,
jedné z nejkrásnějších scenérií na světě:
skalnaté ostrovy a ostrůvky bizarních tvarů,
plovoucí vesnice místních rybářů, oběd na
lodi. Večeře v hotelu v Hạ Longu s možností
procházky po břehu Jihočínského moře.
7. den: Po snídani odjezd do vietnamského
hlavního města Hanoje, prohlídka města,
návštěva Ho Či Minova mauzolea s přileh
lou zahradou a parkem, náměstí Ba Đình,
Západní jezero. Večeře v hotelu v Hanoji,
během večeře představení vietnamských
tanců a zpěvů, nocleh.
8. den: Po snídani návštěva vietnamského
venkova, odpoledne příjezd do národního
parku Ba Bể (Tři jezera). Navečer procházka
kolem jezera, večeře, nocleh v hotelu.
9. den: Nalodění na jezerní člun a plavba
k vodopádům Đầu Đẳng, před tím návštěva
jedné z domorodých vesnic zdejšího hor
ského kmene. Po návratu do člunu plavba
po jezeře do vesnice Chợ Rã, pokračování
po souši do cíle naší cesty, města Cao Bằng.
Večeře a nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani odjezd do nejsevernější
oblasti provincie Cao Bằng. Cesta s nád
hernými scenériemi se vine přes Trùng
Khánh, příjezd k nejdelšímu vietnamskému
vodopádu Bản Giốc, čínsky Te-tchien (De
tian), ležícímu přímo na hranicích s Čínou.
Vychutnáme si nádherný pohled na vodo
pád a pokračujeme k jeskyni Ngườm Ngao.
Obrovská jeskyně vytvořená podzemní ře
kou má dva hlavní vchody a jedna její větev
dosahuje téměř k vodopádu, kde se nachází
takzvaný tajný vchod. Po návštěvě jeskyně

Dračí zátoka

zastávka u dalšího horského kmene, návrat
do hotelu v Cao Bằng.
11. den: Brzy ráno návštěva jeskyně Pác Bó,
místo pobytu Ho Či Mina po návratu z exilu
v roce 1941. Poté půldenní jízda smarag
dově zelenou horskou krajinou s terasami
rýžových políček a horskými vesničkami
přes horská sedla Đông Khê a Thất Khê
a dojedeme do hraničního města Lạng Sơn,
které bylo za čínsko-vietnamské války v roce
1979 zcela zničeno a po znovuvybudování
se stalo důležitým obchodním centrem ob
lasti. Večeře a nocleh v hotelu Lạng Sơn.
12. den: Přejezd takzvaného Průsmyku
přátelství do Číny, jízda vlakem do Nan-ningu, nocleh v hotelu.

Kanton

13. den: Po snídani prohlídka Nan-ningu,
třimilionové metropole Čuangské auto
nomní oblasti, návštěva vyhlídky na hoře
Čching-siou (Qingxiu) a Muzea národností
Kuang-si (Guangxi). V noci odjezd nočním
vlakem do Kantonu (6 lehátek v kupé).
14. den: V poledne příjezd do Kantonu,
prohlídka města s buddhistickým chrá
mem Šest banyánových stromů, návštěva
proslulé tržnice Čching-pching (Qingping)
a ostrova Ša-mien (Shamian), večer transfer
na letiště, odlet do Evropy.
15. den: Přílet do Vídně nebo Prahy s pře
stupem, možnost společného transferu mi
krobusem do Brna.

Cena zahrnuje | letenku z Vídně nebo Prahy do Hongkongu a zpět z Kantonu, všechny vstupy,
ubytování dle programu, 6 × polopenzi ve Vietnamu, přepravu vozidlem, odpovídajícím počtu
účastníků, vlakové přejezdy, plavbu člunem, místní odborné průvodce a českého průvodce
překládajícího výklad, který doprovází skupinu již z Brna, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | 2 × vízum do ČLR za 2 980 Kč (vyřizuje CK po dodání pasu, platného nej
méně 6 měsíců od příletu zpět), spropitné cca 40 €, jinou stravu než je uvedená v programu,
nápoje k jídlům, společnou přepravu z Brna na letiště. Dále je možné objednat lůžko ve vlaku
(4 osoby v kupé) za 30 € na osobu a 7 polopenzí (večeře nebo oběd) na území Číny za 3 200 Kč.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.
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exotické dálky

TCHAJ-WAN

Velký okruh ostrovem | Tchaj-pej • Jang-ming-šan • Tchaj-nan • Chua-lien
Termíny | 22.–31. října | Cena | 56 800 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 500 Kč

1. den: Odlet z letiště v Praze či Vídni (bude
upřesněno) na Tchaj-wan s přestupem.
2. den: Přílet na letiště Taoyuan v hlav
ním městě, dvouapůlmilionové Tchaj-peji,
návštěva působivého Čankajškova památníku vybudovaného k uctění odkazu
prvního prezidenta Čínské republiky, dále
návštěva nejvýznamnějšího buddhistického
chrámu Lung-šan, který byl vybudován
roku 1738 usedlíky z čínské pevniny a jehož
dechberoucí výzdoba znázorňuje draky,
buddhistická, taoistická i konfuciánská bož
stva a je bohatě zdobena porcelánem a ba
revným sklem. V závislosti na době příletu
ještě návštěva národního parku Jang-ming-šan, jenž se tyčí nad metropolí a jehož so
pečné skály a turistické stezky nabízejí do
statek příležitostí pro nádherné výhledy na
starou i novou Tchaj-pej. Nocleh v hotelu
v blízkosti Tchaj-peje.
3. den: Po snídani odjezd na jih ostrova do
okresu Miao-li, návštěva horské řezbářské
vesničky San-i, obklopené obřími kafrov
níky, které dorůstají výšky až 40 metrů
a z jejichž dřeva místní obyvatelé vyřezá
vají jak nábytek, tak sochy a různé drobné
upomínkové předměty. Návštěva místního
muzea dřevěných soch, kde jsou ta nejlepší
díla vystavena. Zastávka k fotografování
trosek Lung-tchengského mostu, který byl
postaven za japonské nadvlády v roce 1906
a zničen při zemětřesení roku 1935. Červené
cihlové pilíře jeho oblouků ostře kontrastují
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s okolní bujně zelenou krajinou. Návštěva
uměleckého muzea CMP Block Museum
of Arts ve městě Tchaj-čung a pozorování
západu slunce v mokřinách Kao-mej u ústí
řeky Ta-ťia. Volno na večeři, nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani návštěva jedné z devíti
tchajwanských palíren rýžového vína, vy
ráběného z fermentované rýže, v tomto
případě vysokojakostní odrůdy šao-sing.
Palírna ve městečku Pcha-li má vlastní vý
robní metodu a způsob skladování a lze tu
ochutnat víno jak horké, tak studené. Poté
návštěva jedinečného kostela z papírových
trubek Paperdome v Nan-tchou, poté vý
jezd na vyhlídku na horu Mao-lan, která se
tyčí nad rozlehlým Jezerem Slunce a Měsíce. Plavba člunem po jezeře, které patří
k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím
ostrova a jehož malebné okolí je domovem
původních obyvatel ostrova z národa Thao.
Nocleh v blízkosti jezera.
5. den: Odjezd do nejstaršího tchajwan
ského města Tchaj-nanu, které dalo jméno
celému ostrovu. Procházka po nejstarší
čtvrti An-pching, kterou v roce 1624 zalo
žili nizozemští kolonisté – památník vládce
Čeng Čcheng-kunga (Koxinga), který na Ni
zozemcích ostrov dobyl, Chrám boha války,
pevnost Fort Provintia a další. Navečer
noční tržiště Liou-che, volno k samostatné
večeři. Nocleh v hotelu v Tchaj-nanu.
6. den: Návštěva významného buddhistic
kého centra Kuang-šan v druhém největším

městě Kao-siung, volno k obědu na nábřeží
Chou-pi-chu, odpoledne cesta k E-luan-pi,
nejjižnějšímu mysu ostrova s majákem, od
jezd do Č'-pen na jihovýchodním pobřeží
v kaňonu na úpatí pohoří Ta-wu, známého
svými horkými prameny. Nocleh v Č'-pen.
7. den: Průjezd dlouhým a úzkým Východním trhlinovým údolím, které je lemováno
z východu pobřežním horským hřebenem
a ze západu centrálním pohořím a skýtá
mnoho krásných výhledů – zastávky na
fotografování, mimo jiné na plošině Lu-jie
Kao-tchaj, centru paraglidingu, návštěva
Muzea rýže ve vesnici Čch'-šang, odpole
dne relax na pláži Čch'-šin-tchan, nocleh
v hotelu v oblasti Chua-lien.
8. den: Po snídani odjezd do národního
parku Taroko, prohlídka největších atrakcí
včetně vyhlídkové terasy, svatyně Věčného
jara, útesu Čch'-šui – návrat do Tchaj-peje,
prohlídka Národního palácového muzea,
volný čas k večeři, nocleh v hotelu.
9. den: Dle letového řádu volné dopoledne,
nebo transfer na letiště a odlet do Evropy.
10. den: Přílet do Vídně či Prahy (s přestu
pem), možnost transferu do Brna.

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

exotické dálky

JAPONSKO

Země vycházejícího slunce | Tokio • Nikkó • Fudžijama • Kjóto • Ósaka • Nara
Termín | 7.–16. května | 7.–16. října | Cena | 94 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 12 960 Kč

Poznejte Japonsko – ostrovní zemi, ve které se snoubí kouzlo starého Dálného Východu
s nejnovějšími technologiemi. Chrámy a svatyně, sochy i překrásné zahrady, stíněné
moderními výškovými budovami z oceli a skla, udržují dávné tradice. Překvapení čeká
na každém kroku – ve velkoměstech budete žasnout nad technickými vymoženostmi,
čistotou a novodobou architekturou, japonská příroda zas nabídne nádherné horské
scenérie a malebná zákoutí. K nezapomenutelným zážitkům patří i cesta nejlepším
a nejrychlejším vlakem na světě, stejně jako výborná kuchyně plná mořských plodů.
1. den: Odlet z letiště v Praze nebo Vídni
(bude upřesněno) do Japonska.
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Narita
u Tokia, transfer do hotelu na ubytování, noc
leh (možnost večeře na vlastní náklady, do
poručí průvodce). Nocleh.
3. den: Po snídani celodenní okruh Tokiem
soukromým mikrobusem: chrám bohyně
Kannon ve čtvrti Asakusa, nákupní arkády
Nakamise, elektrické město Akihabara, ná
vštěva šintoistické svatyně Mejdži u stanice
Haradžuku, kolem níž je soustředěna kul
tura japonské mládeže s jejími svéráznými
módními styly. Procházka po bulváru Omotesando zvaném tokijské Champs Elysées.
Volný čas k obědu. Na závěr výjezd na hlavní
vyhlídkovou plošinu Tokijské věže, zahrady
královského paláce, večeře v místní restau
raci. Návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Nikkó, turisticky
atraktivního města ležícího v horách severně
od metropole. Prohlídka města, návštěva
svatyně Nikkó Tóšógú (UNESCO), mauzolea
významného šóguna japonských dějin, volný
čas k obědu, odpoledne malebné jezero Ču-
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zendži a vodopád Kegon, návrat do Tokia,
večeře v místní restauraci, nocleh.
5. den: Po snídani celodenní výlet do národ
ního parku Fudži-Hakone-Izu a takzvané
Páté stanice na posvátné hoře Fudži (v pří
padě nepříznivého počasí návštěvnické cent
rum Fudži), volno k obědu, odpoledne pokra
čování prohlídky národního parku, sopečné
údolí Owakudani, jízda lanovkou, plavba po
jezeře Aši, výjezd lanovkou na horu Komagatake. Večeře v restauraci, návrat do Tokia.
6. den: Po snídani naložení zavazadel do
vozidla, které je převeze do hotelu v Ósace,
odjezd na nádraží pouze s příručním zava
zadlem, přejezd rychlovlakem Šinkansen
do Kjóta – někdejšího hlavního města Ja
ponska, volno k obědu, poté procházka po
legendární zábavní čtvrti Gion, proslulé gej
šami, čajovnami a typickými restauracemi,
prohlídka nejvýznamnější kjótské památky,
nádherného dřevěného buddhistického
chrámu Kijomizu (UNESCO), poté večeře
v místní restauraci, nocleh v hotelu v Kjótu.
7. den: Po snídani návštěva paláce Nidžó,
někdejšího sídla šógunů, slavné kamenné

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

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

exotické dálky

KOREA

Nejkrásnější místa Jižní Koreje | Soul • Kjongdžu • Daereungwon • Pusan
Termín | 9.–17. října | Cena | 57 600 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 980 Kč

1. den: Odlet do Koreje z letiště v Praze
nebo Vídni (bude upřesněno).
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Inčchon (Incheon), setkání s místním průvod
cem, transfer do Soulu, hlavního města, po
litického, ekonomického a kulturního srdce
Korejské republiky s více než pětisetletou
historií. Odjezd do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka
města: náměstí a brána Gwanghwamun,
prohlídka paláce Geyongbokgung, který
sloužil jako hlavní sídlo královské dynastie
Čoson vládnoucí v letech 1392–1910. V pří
zemí paláce je umístěno Národopisné muzeum, dědictví korejské kultury a historie.
Následuje návštěva ulice Insadong plné
uměleckých galerií, antikvariátů, obchodů
s tradičními uměleckými výrobky, čajov
nami a restauracemi. Odpoledne návštěva
populárního tržiště Namdaemun, největ
šího smluvního tržiště v zemi, kde je možné
nakoupit vše od oděvů po suvenýry, dále
obchodní čtvrť Myeong-dong. Výjezd na
Soulskou věž (236 m) s výhledem na město.
Večeře, nocleh centru města.
4. den: Po snídani transfer k Demilitarizované zóně (DMZ), dokumentující tragic
kou historii země, která se v korejské válce
(1950–1953) rozdělila na dva státy – komu
nistický na severu a kapitalistický na jihu.
Demilitarizované pásmo, vzdálené 44 km
od Seoulu, je v současnosti nejpřísněji stře
ženou hranicí na světě. Jeho prohlídka za
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hrnuje návštěvu parku Imjingak, postave
ného roku 1972 na paměť těch, kteří museli
za války opustit své domovy a rodiny na se
veru. Následuje železniční stanice Dorasan.
Z observatoře Dora lze vidět vesnici v Se
verní Koreji a třetí tunel, údajně zbudovaný
Severokorejci v roce 1979 pro tajný útok na
Jižní Koreu. Návštěva Národního muzea
Koreje, které hostí kulturní jmění a doku
mentuje vývoj země od nejstarší doby po
současnost. Večeře a nocleh v Soulu.
5. den: Po snídani odjezd do Kjongdžu
(Gyeongju) 270 km jihovýchodně od Soulu.
Kjongdžu bylo hlavním městem království
Silla v letech 668–936, kdy došlo k velkému
rozkvětu buddhismu. Období bývá považo
váno za zlatou kulturní éru, o čemž svědčí
nepřeberné množství historických pamá
tek. Návštěva buddhistického chrámu Pulguksa (UNESCO), poté vesnice lidových řemesel – zhruba čtyřicet tradičních domků,
kde místní vyrábějí filigránové předměty,
hliněné pohřební figurky, dřevěné a ka
meninové nádoby, různé šperky a výšivky.
Řemeslníky lze sledovat při práci a samo
zřejmě jejich výrobky lze zakoupit. Násle
duje návštěva malebného jezírka Wolji
(dříve Anap
ji) s královským letohrádkem
Donggung. Večeře a nocleh v Kjongdžu.
6. den: Po snídani odjezd do rozsáhlého
pohřebního komplexu Daereungwon, kde
uvidíme některé z více než dvaceti velkých
a malých hrobek králů a šlechticů z období

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

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

exotické dálky

THAJSKO

Velký okruh Thajskem | Bangkok • Ayutthaya • Sukhotai • Lampang • Chiang Mai
Termíny | 22.–31. října
Cena | 44 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 980 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) s přestupem do Bangkoku.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do ho
telu, ubytování.
3. den: Po snídani okružní jízda více než os
mimilionovým hlavním městem Thajska: ná
vštěva rezidence siamských králů dynastie
Chakri, postavené pro krále Rámu I., který
vládl v letech 1782–1809. Vedle paláce se na
chází Wat Phra Kéu – Chrám Smaragdového
Buddhy, zřejmě nejznámější z královských
chrámů se sochou Buddhy vyřezanou z jed
noho kusu zeleného jaspisu. Chrám Wat Pho
s gigantickým ležícím Buddhou, po obědě
plavba lodí po řece Chao Phraya a kanály
Thonburi – příležitost pozorovat místní ro
diny žijící na vodě v dřevěných domcích na
kůlech, dále chrám Wat Arun. Návrat do ho
telu, večer možnost odjezdu taxíky společně
do zábavní čtvrti Pat Phong, procházka cen
trem nočního života s krátkým individuálním
posezením v některém z barů, návrat do ho
telu opět taxíkem.
4. den: Celodenní výlet k plovoucímu trhu
Damnoen Saduak v provincii Ratchaburi,
kde se prodává ovoce, zelenina, domácí po
třeby i suvenýry na stovkách malých člunů –
pestrobarevná podívaná a vděčný objekt pro
fotografy. Pokračování do provincie Kanchanaburi, kde se nachází muzeum zajateckého
tábora a válečný hřbitov, oběd, návštěva
slavného mostu přes řeku Kwai, návrat do
Bangkoku ve večerních hodinách, nocleh.
5. den: Po snídani brzy ráno odjezd směr
sever, dopoledne prohlídka královského pa
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láce Bang Pa-In, ležícího na ostrůvku na řece
Chao Phraya, poté cesta do Ayutthaye, bý
valého hlavního města království Siam. Leží
na soutoku řek Chao Phraya, Pa Sak a Lopburi. Ty jsou spojeny širokým průplavovým
kanálem, který tak z centra města vytváří
v podstatě ostrov. Po obědě Historický Park
Phra Nakhon Si Ayutthaya (UNESCO), velký
historický areál v samém srdci Ayutthayi. Po
kračování cesty do Lobpuri, nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani prohlídka chrámu Phra
Prang Sam Yot. Bývalá hinduistická svatyně
je nejznámější pamětihodnost Lopburi. Pís
kovcová stavba, ozdobená štukovými orna
menty, tři věže znamenají svatou hinduis
tickou trojici – Stvořitele Brahmu, ochránce
Višnu a Ničitele Šivu. Za vlády krále Narai
Velikého byla svatyně přestavěna na buddhi
stický chrám. Další zastávka bude v Phitsanuloku na prohlídku Wat Phra Si Rattana
Mahathat (nebo také Wat Yai – Velký chrám)
proslavený zlatou sochou Buddhy Phra
Puttha Chinnarat. Poté odjezd do města
Sukhothai, které bylo založeno roku 1238
a bylo hlavním městem prvního thajského
království. Historický park Sukhothai
(UNESCO) – zříceniny královského paláce,
buddhistické chrámy, městské brány, zdi,
vodní příkopy, náspy, kanály, jezírka a vodní
přehradní systém. Součástí prohlídky je ná
vštěva Národního muzea Ramkhamhaeng.
Nocleh v Sukhothai.
7. den: Po snídani pokračování prohlídky. Bě
hem zlatého věku byla kolem Sukhothaie po
stavena další satelitní města, z nichž nejdůle

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

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

exotické dálky

VIETNAM

Velký okruh Vietnamem | Hanoj • Ha Long • Hueế• Đà Nang • Hoi An •
Nha Trang • Ho Či Minovo Město • Cho Lon • Ben Tre • delta Mekongu
Termín | 9.–21. října | Cena | 63 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

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

22

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

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

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

exotické dálky

SRÍ LANK A

Velký okruh po ostrově Cejlon s pobytem u moře
Kolombo • Pinnewalla • Polonnaruwa • Sigiriya • Dambulla • Kandy • Nuwara Eliya
Termíny | 20.–29. října
Cena | 46 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 800 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) do Kolomba s přestupem v ně
které evropské nebo asijské metropoli.
2. den: Přílet do Kolomba v ranních hodi
nách, transfer z letiště do plážového resortu
Marawila, odpočinek a koupání v hotelu.
3. den: Po snídani návštěva sloního sirot
čince v Pinnewalle – krmení sloních mlá
ďat, pozorování jejich her a koupání slonů
v blízké řece. Poté odjezd do někdejšího
královského města Polonaruwa (UNESCO)
na jihovýchodě ostrova – v době rozkvětu
ve 12. století zde vznikly rozsáhlé zahrady,
velké množství soch Buddhů, mnoho paláců
i dalších staveb, jejichž vykopávky jsou tu
ristickou atrakcí. Prohlídka rozsáhlých vyko
pávek včetně světoznámé, 14 metrů dlouhé
sochy spícího Buddhy. Odjezd do města Sig
iriya, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani prohlídka starobylé Sigi
riye (UNESCO), výstup na Lví skálu, ruiny
nádherného palácového komplexu posta
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veného v 5. století králem Kassyapou, pro
hlídka unikátních skal
ních kreseb. Pokra
čování do města Kandy, cestou prohlídka
Dambully – jeskynních chrámů zdobených
nástěnnými malbami ze života Gautamy
Buddhy, více než 150 Buddhových soch
vytesaných přímo do skal. Odpoledne ná
vštěva batikové manufaktury a prohlídka
zahrady koření v Matale. Příjezd do Kandy,
večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka sto let staré
botanické zahrady Peradeniya, jedné z nej
krásnějších na světě, se stovkami druhů tro
pické flóry, stromů, růží, orchidejí a dalších
rostlin. Odpoledne prohlídka města Kandy
(UNESCO), které je protkáno sítí buddhistic
kých chrámů. Návštěva střediska lidového
umění a řemesel. Světoznámý Chrám Buddhova zubu – jedno z nejposvátnějších míst
ostrova, kde je uložena jedna z nejcenněj
ších buddhistických relikvií. Večer návštěva
tradičního folklórního představení včetně
ukázky chůze po rozžhaveném uhlí. Večeře
a nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani odjezd do Nuwara Eliya
(Město světla) – v 19. století oblíbené britské
horské letovisko postavené v anglickém ko
loniálním stylu. Cestou jedny z nejkrásněj
ších přírodních scenérií ostrova – nejv yšší
hora Cejlonu, nekonečné čajové plantáže,
vodopády… Návštěva továrny na zpraco
vání čaje s ochutnávkou. Odpoledne pro
hlídka městečka. Večeře a nocleh v horském
hotelu.

7. den: Po snídani odjezd do městečka Ki
tulgala na západě ostrova, ležícího v pásmu
tropického deštného pralesa, jedná se
o nejvlhčí místo celého ostrova. V blízkosti
protéká řeka Kelani, na které se natáčel
slavný film Most přes řeku Kwai režiséra
Davida Leana, oceněný mnoha Oscary. Od
jezd do Beruwaly – malá rybářská vesnička
založená arabskými obchodníky v 8. sto
letí – slavná starobylá mešita a maják. Okolí
Beruwaly patří díky svým scenériím k nej
oblíbenějším plážovým resortům ostrova.
Ubytování v hotelu, odpolední odpočinek,
večeře, nocleh.
8. den: Volný den, odpočinek na pláži nebo
u hotelového bazénu, večeře, nocleh.
9. den: Dopoledne koupání, v poledne uvol
nění pokojů, transfer do Kolomba, prohlídka
největšího kulturního a obchodního centra
Srí Lanky – průjezd komerčním a obchod
ním centrem města, přístavní čtvrtí, čtvrtí
Fort, bazarem Pettah, návštěva buddhistic
kého chrámu Gangarámaja, večeře, trans
fer na letiště, v noci odlet do Evropy.
10. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, pro zá
jemce transfer mikrobusem do Brna.

Cena zahrnuje | leteckou přepravu Praha/Vídeň–Kolombo a zpět včetně letištních tax a pali
vových příplatků, ubytování v hotelích *** s polopenzí (kromě nápojů), večeři navíc v Kolombu
před odletem do Evropy, přepravu klimatizovaným autobusem, vstupy dle programu, služby
českého a místního průvodce, povinné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí, obědy, vstupní vízum 30 USD, spropitné pro místního
řidiče a průvodce 30–40 USD. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

exotické dálky

BALI

Okruh ostrovem Bali se závěrečným pobytem na pláži
Tanah Lot • Ulun Danu • Puseh • Kintamani • Kerta Gosa • Unudu • Goa Lawah
Termín | 12.–22. listopadu | Cena | 45 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 600 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude
upřesněno) s přestupem do Denpasaru.
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Ngurah
Rai do Denpasaru, metropole ostrova Bali
a stejnojmenné indonéské provincie, trans
fer do přímořského areálu Kuta nebo Sanur,
ubytování v hotelu, nocleh.
3. den: Odpočinek, koupání, pro zájemce
možnost masáží, koupelí nebo raftingu, noc
leh v tomtéž hotelu.
4. den: Prohlídka chrámu Mengwi, poté od
jezd k chrámu Tanah Lot z 16. století, který
stojí na mohutné skále v Indickém oceánu,
jízda k terasovitým rýžovým polím Jatiluwih,
kde shlédneme různé fáze pěstování rýže.
Další prohlídka patří k nejvíce fotografova
nému chrámu na Bali, Ulun Danu v Bedugulu s nádherným výhledem na jezero Bratan. Než dojedeme na druhou stranu ostrova
k Jávskému moři, shlédneme ještě vodopád
Git Git. Večeře a nocleh v hotelu na černé
pláži Lovina Beach.
5. den: Časně ráno v 6.00 možnost pozorovat
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na pláži Lovina delfíny při východu slunce,
poté zastávka u horkých pramenů v Banjar,
kde bude možnost koupání v přírodním hor
kém bazénu, pokračování v jízdě nás dovede
do buddhistického kláštera Brahma Wihara
Arama, odtud na vrchol Gobleg, odkud je
krásný výhled na dvě jezera – Tambligan
a Buyan. Další zastávka bude na rýžových
terasách v Pacungu. Poslední zastávka bude
u Chrámu královské rodiny. Návrat do ho
telu v Lovina Beach.
6. den: Po snídani odjezd na vrchol vulkánu
Kintamani (1 450 m), odkud je nádherný vý
hled na horu Batur (1 717 m) a stejnojmenné
jezero. Uvidíme i jezero v kráteru této činné
sopky. Odpoledne navštívíme chrámy Kehen
a Goa Gajah a nejstarší chrám na ostrově,
Puseh. Cestou ještě navštívíme zahradu ko
ření v Sebatu, kde se seznámíme jak s mnoha
druhy koření, tak i s ovocem, pěstováním
kávy a kakaa. Večeře a nocleh v hotelu na
pláži Candidasa.
7. den: Po snídani odjezd do Tenganan, au
tentické balijské vesnice, prohlídka netopýří
jeskyně a chrámu Goa Lawah. Odtud do
Klunkung, návštěva dvora bývalého králov
ství Kerta Gosa s klasickými malbami v krá
lovské síni a prohlídka Plovoucího pavilonu.
Odjezd do Ubudu, oblasti místního domoro
dého umění, návštěva obrazové galerie v Batuánu, batikové a tkalcovské dílny, zatímco
vesnice Celuk je centrem zlatníků a stříbro
tepců. Vesnice Mas je střediskem dřevořezby.
Zde je také možno shlédnout domorodý ta

nec kecak, znázorňující epos Ramajána. Pře
jezd do hotelu v Kutě nebo Sanuru, večeře
a nocleh na pláži.
8. a 9. den: Volno ke koupání, možnost vy
užití nabízených aktivit, mimo jiné masáže,
aromatické a květinové koupele nebo rafting
na křišťálově čistých vodách řek Telaja Waja
nebo Ayung.
10. den: Dopoledne volno u moře, navečer
transfer na letiště, odlet do Evropy.
11. den: Přílet do Vídně nebo Prahy s přestu
pem, možnost společného transferu mikro
busem do Brna.

Cena zahrnuje | letenku tam a zpět s přestupem v některé evropské metropoli, 8 × ubytování
se snídaní, 4 × polopenzi (oběd nebo večeře po dobu okruhu – při celodenním pobytu na pláži
je v ceně pouze snídaně), dopravu po ostrově v době okruhu, místního průvodce a českého prů
vodce překládajícího výklad, který doprovází skupinu již z Brna, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupné cca 35 € (v hotovosti na místě), nápoje k jídlům, další stravování
mimo výše uvedeného, spropitné 40 €/os., společnou přepravu z Brna na letiště mikrobusem,
komplexní pojištění včetně storna zájezdu, 4 večeře v ostatní dny zájezdu za 800 Kč.

exotické dálky

AUSTRÁLIE

Velký okruh Austrálií | Melbourne • Alice Springs • Uluru • Cairns • Sydney
Termín | 9.–27. října | Cena | 155 800 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 26 000 Kč

1. den: Odlet z Prahy či Vídně (bude upřes
něno) s jedním nebo dvěma přestupy.
2. den: Přílet do Melbourne, transfer do ho
telu, večer možná společná procházka s čes
kým průvodcem, nocleh v Melbourne (hotel
Ibis nebo podobný).
3. den: Po snídani půldenní procházka po
centru Melbourne, které je známé zahrada
mi, restauracemi, kavárnami, tržišti a umě
leckými galeriemi. Je osídleno lidmi ze všech
koutů světa, což určuje jeho kosmopolitní
ráz. Odpoledne volno nebo možnost výletu
na Phillip Island, kde je kromě návštěvy plá
že Woolamai zahrnut i vstup na vyhlídkovou
plošinu, odkud lze pozorovat připlouvající
hejna malých tučňáků. Nocleh v Melbourne.
4. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet
po Great Ocean Road – jízda jihozápadně
směr Geelong, druhé největší město státu
Victoria, pokračování podél oceánu do Lorne
a Apollo Bay. Cesta prochází Národním parkem Otway Ranges, jehož lesy jsou domo
vem pravěkých kapradin, malých vačnatců
a mnoha druhů ptáků. Procházka deštným
pralesem a návštěva skalních útvarů Dvanáct apoštolů a rokle Loch Ard. Další zastáv
ky na mostě London Bridge a u zátoky Bay
Islands. Nocleh ve Warrnamboolu.
5. den: Po snídani jízda severní částí Národního parku Grampians k malé vesničce Halls
Gap, která je známá nádhernými výhledy
a divokými zvířaty, jako jsou klokani, pštrosi
emu, klokánci wallaby a množství ptactva.
V okolí jsou krásné procházky k vodopádům.
Nocleh v Halls Gap.
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6. den: Po snídani návrat do Melbourne se
zastávkou v Ballarat, proslaveném za dob
Zlaté horečky. Prohlídka Sovereign Hill, mu
zea pod širým nebem, které zachycuje prv
ních 10 let po objevení zlata v roce 1851, kdy
sem mířily tisíce dobrodruhů z celého světa.
Večer nocleh v Melbourne.
7. den: Po snídani transfer na letiště, odlet
do Alice Springs, prohlídka města, návštěva
památníku Anzac Hill, návštěva Royal Flying
Doctor Service, letecké záchranné služby
pro obyvatele žijící v odlehlých venkovských
oblastech, a School of the Air – vyučování
přenášené rádiem pro děti z odlehlých ob
lastí dnes nahrazované internetem. Nocleh
v Alice Springs.
8. den: Po snídani v hotelu zastávka na vel
bloudí farmě (fakultativně projížďka na vel
bloudovi), poté pěší prohlídka kaňonu Kings
Canyon – mimořádná propast s pískovcový
mi stěnami, klesajícími 270 metrů k tropické
oáze s ekosystémem, který v ostatních čás
tech kontinentu již vymizel. Poté krátká cesta
ke stanici Kings Creek Station, ubytování ve
speciálních safari stanech (pevná konstrukce,
kachlová podlaha, zavíratelné dveře, společ
né sprchy a toalety, bazén, kuchyň a travna
té místo na grilování). Můžete si přichystat
vlastní piknik, v ceně je zahrnut balíček na
grilování. Nocleh v Kings Creek Station v blíz
kosti rokle George Gill Ranges.
9. den: Po snídani australských bushmanů
(slanina, vejce, párky, fazole, rajčata, tousty
a cereálie, čaj nebo káva) naučná hodinová
vycházka s ukázkou života Austrálců (Abo
riginců), původních obyvatel kontinentu –
Karrke Aboriginal Cultural Experience.
Dozvíte se o přípravě domorodých pokrmů
a zdobení tečkováním, výrobě dřevořezeb
a využití léčivých bylin. Poté návštěva Národního parku Uluru-Kata Tjuta, zastávka
na focení hory Mount Conner, procházka
po domorodém území Kata Tjuta s výhledy

a pokračování na sledování západu slunce
v Uluru. V ceně je zahrnuto vstupné do ná
rodního parku, šumivé víno a jednohubky při
západu slunce. Nocleh v hotelu v Uluru.
10. den: Brzy ráno odjezd z hotelu na pozo
rování východu slunce, poté kontinentální
snídaně v místní kavárně a návštěva kulturní
ho centra. Možnost procházky kolem posvát
né hory Uluru neboli Ayers Rock (dle letové
ho řádu). Transfer na letiště, odlet do Cairns,
transfer do hotelu v Cairns.
11. den: Celodenní výlet na Velký bariérový
útes. Plavba na katamaránu Ocean Spirit,
možnost potápět se, šnorchlovat v mělké
vodě mezi korály, projet se poloponorkou
se skleněnou stěnou, nebo se jen opalovat
na prostorné palubě (4 hodiny volna). V ceně
výletu je teplý a studený bufet, sklenka šu
mivého vína, sýr, sušenky. Na katamaránu
je možné si vypůjčit výbavu na šnorchlování
i potápěčský oblek. Návrat do Cairns, nocleh.
12. den: Celodenní výlet do vesnice Kuranda v deštném pralese, jízda vyhlídkovým
vláčkem a lanovkou, návštěva motýlí voliéry,
představení v Tjapukai Cultural Park – tento
den je rovněž zahrnut v ceně oběd. Večer ná
vrat do Cairns, nocleh.
13. den: Výlet po pobřeží severně od Cairns,
návštěva krokodýlí farmy Hartley's Crocodile Adventures. Projížďka po laguně Hartley‘s Lagoon, kde uvidíte krokodýly ve volné
přírodě ve slané vodě a dozvíte se o ekologic
kém významu mokřin, které se rozprostírají
po celé severní Austrálii. Na závěr navštěva
pobřežního městečka Port Douglas, pauza
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na občerstvení. Návrat do Cairns, nocleh.
14. den: Po snídani transfer na letiště, odlet
do Sydney, transfer do hotelu, odpolední
procházka s průvodcem (dle letového řádu).
Nocleh v hotelu.
15. den: Po snídani odjezd na prohlídku Syd
ney a pláží, návštěva hlavních atrakcí, Bond
Beach a procházka po Watsons Bay. Prohlíd
ka končí na nábřeží King Street Wharf, ná
sleduje nalodění na loď společnosti Majestic

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

17. den: Volný den, možnost fakultativního
celodenního výletu do Modrých hor (Blue
Mountains) – propastmi a soutěskami roze
rvaných pískovcových hor, porostlých euka
lypty. Nocleh v hotelu v Sydney.
18. den: Po snídani volné dopoledne, poté
(podle letového řádu) transfer na letiště, od
let do Evropy.
19. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost
společného transferu z letiště do Brna.

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

Nový Zéland | prodloužení zájezdu do Austrálie
Termín | 26. října – 4. listopadu | Cena | 44 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 16 800 Kč

18. den: Po snídani transfer na letiště v Syd
ney, přelet do Christchurch na Jižním ostrově
Nového Zélandu, krátký okruh městem (dle
hodiny příletu), transfer do hotelu, ubytová
ní, nocleh.
19. den: Po snídani cesta autobusem k le
dovcovému jezeru Tekapo (asi 4 hodiny
jízdy), zde návštěva malebného kostela
Dobrého pastýře. Volno na oběd na vlastní
náklady, poté jízda do Národního parku Aoraki/Mount Cook, možnost návštěvy Alpinistického centra Sira Edmunda Hillaryho,
které popisuje historii a život lidí v oblasti
nejvyšší novozélandské hory Aoraki (také
Mount Cook, 3 724 m) a je současně poctou
siru Edmundu Hillarymu, jednomu z největ
ších světových alpinistů. Přejezd na ubytová
ní do Twizelu, nocleh.
20. den: Po snídani odjezd do oblíbeného
střediska extrémních sportů Queenstownu,
odpoledne prohlídka města rozkládajícího
se podél zátoky jezera Wakatipu, poté vol
no ve městě, dle zájmu pokračování v pěší
prohlídce s českým průvodcem. Ubytování
v Queenstownu nebo v okolí, nocleh.
21. den: Po časné snídani odjezd k fjordu
Milford Sound a městu Te Anau. Asi 5 hodin
jízdy po jedné z nejkrásnějších cest na světě.
Z Te Anau se cesta klikatí dolů do Eglinton
Valley a do Hollyford Valley, pak přes Homer Tunnel až k špičaté hoře Mitre Peak,
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která vystupuje z vod fjordu Milford Sound
do výšky 1 683 m. Po příjezdu do stejnojmen
ného městečka prohlídka místního přírodo
vědného centra a podmořské observatoře,
poté vyhlídková plavbu po fjordu, která na
bízí úchvatné výhledy na vodopády, pralesy
a hory skrze velká okna, z prostorné paluby
a pohodlných salonků. Na plavidle lze zakou
pit oběd, doplněný o čaj a kávu zdarma. Po
vylodění přejezd do Te Anau, ubytování.
22. den: Po snídani odjezd z Te Anau, pře
jezd (přibližně 3 hodiny) do Arrowtown –
malého historického městečka s fascinující
architekturou a atmosférou zlatokopecké
osady 19. století. Návštěva muzea a procház
ka osadou. Odpoledne pokračování jízdy do
Wanaky na břehu stejnojmenného jezera,
zbytek odpoledne volný program, ubytování
ve městě Wanaka.
23. den: Po snídani cesta (4,5 hodiny) k le
dovci Fox Glacier, jenž je největším z ledovců
západního pobřeží a je jedním z mála ledov
ců na světě, jejichž ledovcové jazyky sahají
až k deštným pralesům. Procházka k ústí le
dovce a pak přejezd do Fox Glacier Village,
kde přestávka na oběd na vlastní náklady.
Procházka kolem průzračného jezera Matheson, ubytování v motelu v obci Franz Josef
na úpatí stejnojmenného ledovce.
24. den: Po snídani možnost kratších i del
ších vycházek v unikátní oblasti ledovců

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

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

Krásy Jižní Afriky | Johannesburg • Pretoria • Dračí hory • Durban • Kapské město
Termín | 8.–20. listopadu | Cena | 84 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 11 200 Kč
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1. den: Odjezd autokarem Čebusu na letiště,
odlet do JAR s přestupem v Evropě.
2. den: Přílet do Johannesburgu, po pří
letu odjezd na prohlídku města: čtvrť Soweto, kde žijí dva miliony lidí v nádherných
vilách i vlastnoručně postavených chatrčích,
projížďka centrem, jenž svými mrakodrapy
připomíná Manhat
tan, budova Národní
banky ve formě diamantu s 58 ploškami.
Návštěva Golden Reef City s možností za
koupení oběda v četných snackbarech nebo
res
tauracích, prohlídka skanzenu a zlato
kopeckých atrakcí, večeře a nocleh v hotelu
v Johannesburgu.
3. den: Po snídani v hotelu odjezd k pro
hlídce metropole JAR – Pretorie. Parlament,
Památník voortrekkerů (zakladatelů Búrské
republiky). Individuální volno v nákupním
centru, možnost oběda, přejezd do provincie
Mpumalanga, jízda panoramatickou cestou
Panorama Route, večeře a nocleh v měs
tečku Graskop, které je výchozím bodem
k prohlídce Drakensbergu – Dračích hor.
4. den: Po snídani prohlídka Pilgrim's Rest,
kam roku 1873 přilákala zlatá horečka davy
prospektorů. Nyní mají možnost vyzkoušet si
rýžování zlata turisté. Přejezd do Dračích hor,
které nabízejí úchvatné přírodní scenérie.
Nahlédneme do kaňonu řeky Blyde, který
je s délkou 26 km a hloubkou 800 m třetím
největším na světě. Navštívíme vyhlídková
místa Three Rondavels, Bourke's Luck Pot
holes a God's Window. Poté sjezd z Dračích
hor do nížiny Lowland, večeře a ubytování
v blízkosti Krugerova národního parku
v městečku White River.
5. den: Po snídani odjezd do Krugerova NP,
celodenní projíždka parkem, časté zastávky
na fotografování zvěře. Během po
ledne
zastávka v turistickém středisku, možnost
občerstvení i nákupu suvenýrů. Odpoledne
projížďka jižní částí parku, večeře a nocleh ve
stejném ubytování.

6. den: Po snídani odjezd do Nelspruitu, za
stávka, možnost nákupu nebo občerstvení,
přejezd do teplé nížinné oblasti Kwa Zulu
Natal, ve které se nachází Hluhluwe Umfo
lozi Park, tam večeře a ubytování v Bushland
Game Lodge (nebo podobném), posezení
u ohně. Ubytovací objekty jsou v přírodní re
zervaci, kde je možno prakticky z pokoje po
zorovat antilopy, zebry, pštrosy a jiná zvířata.
7. den: Ráno za tmy budíček, odjezd na
ranní safari do východu slunce – pozorování
zvěře u napajedel. Tato přírodní rezervace
drží světový rekord ve výskytu nosorožců.
Jde o nádhernou krajinu, rozdělenou řekou
Umfolozi a bohatou na zvěř včetně velké
pětky: lvů, levhartů, slonů, nosorožců, buvolů. Po snídani v rezervaci odjezd do ves
nice Zulu Nyala, seznámení se s tradičními
domorodými řemesly, shlédnutí zuluských
tanců. Možnost nakoupení zásob v místním
obřím supermarketu. Po krátkém odpočinku
u bazénu v 15 hodin výjezd na večerní safari
s pozorováním západu slunce v buši, večeře
a nocleh v Bushland Game Lodge.
8. den: Po snídani odjezd do re
zer
vace
v Santa Lucia, plavba lodí k ústí řeky, kde
lze pozorovat hrochy, vodní orly a volavky.
Odjezd do Durbanu, volno na pobřežní pro
menádě s možností koupání i občerstvení,
projíždka městem s prohlídkou významných
budov, pobřežní linie Zlatá Míle s mrako
drapy ve stylu art deco. Nocleh v hotelu.
9. den: Po snídani transfer na letiště, pře
let do Kapského Města, dle počasí fakulta
tivně výlet lanovkou na Stolovou horu, nebo
volno ve městě – Greenmarket, odpoledne
plavba člunem k Tulenímu ostrovu, kde lze
pozorovat stovky tuleňů ve vodách Atlantiku.
Návštěva Balvanité pláže, pro zájemce za
poplatek výjezd na horu Signal k pozorování
západu slunce nad oceánem. Z plošiny jsou
úchvatné pohledy na Kapské město a na At
lantik ozářený zapadajícím sluncem. Volno

na Victoria & Alfred Waterfront k zakoupení
večeře v četných stáncích, restauracích a ba
rech. Nocleh v hotelu v Kapském městě.
10. den: Po snídani odjezd na Mys Dobré
naděje, návštěva brusírny polodrahokamů,
odpoledne návštěva botanické zahrady
Kirstenbosch na úpatí Stolové hory (na
6000 rostlinných druhů, mnohé unikátní).
Procházka centrem města s budovami Parlamentu, Domu otroků, Galerií, Jihoafrického muzea ve Vládních zahradách, volno
na večeři či občerstvení, nocleh v hotelu.
11. den: Celodenní vyjížďka do vinařské oblasti na severovýchod od Kapského Města,
v ceně jedna ochutnávka vína, ostatní dle
přání a výběru klientů. Večer volno na Victoria & Alfred Waterfront. Nocleh.
12. den: Po snídani uvolnění pokojů, indivi
duální volno v Kapském Městě, odpoledne
transfer na letiště, navečer odlet do Evropy.
13. den: Přílet do Evropy, pro zájemce odvoz
autokarem do Brna.
Cena zahrnuje | veškerou přepravu mimo
transferu na/z letiště, 10 × nocleh ve dvoulůž
kových pokojích, 1 × degustaci vína, 6 × večeři,
přelet Cape Town–Durban, vstupy do objektů
a rezervací, safari dle programu, českého i míst
ního odborného průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | přepravu z Brna na letiště
a zpět, komplexní pojištění včetně storna, nápo
je k večeřím, další degustace vína, spropitné ve
výši cca 60 USD nebo 50 € (dle počtu účastníků).
Fakultativně | vstup do NP Stolová hora a vý
jezd lanovkou na Stolovou horu 1 800 Kč.

