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jednodenní v ýlety



jednodenní v ýlet yVážené dámy, vážení pánové, milí klienti,

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

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

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

Mgr. Miroslav Polák, ředitel CK ČEBUS

obecné infor mace
Na všechny jednodenní výlety se vztahují následující podmínky, není-li jednotlivě 
uvedeno jinak: 

Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. 

Cena nezahrnuje případné vstupy, které uvádíme ve výši z předchozí sezóny,  
ani komplexní pojištění, které lze sjednat v naší CK (bližší informace žádejte  
u našich prodejních asistentů). 

Sraz na výlety 15 minut před odjezdem uvedeným v programu na stanovišti 
CK ČEBUS č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro turistiku v horském prostředí doporučujeme pevnou, nejlépe nepromokavou 
obuv, pohodlné (sportovní) oblečení, deštník nebo pláštěnku.

Pro pobyt v termálních lázních doporučujeme vzít si s sebou plavky, ručník, 
případně koupací plášť a přezůvky.

Ceny vstupů do termálních lázní, muzeí, galerií a jiných památek jsou uváděny 
orientačně. V době přípravy katalogu mnohdy ještě nejsou známy ceny na příští 
sezónu a navíc se mohou během roku měnit.

Pro kolektivy termíny, ceny a místo přistavení autokaru dle dohody.

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

U vybraných jednodenních výletů je možné po domluvě s CK zdarma přistoupit 
i na těchto místech, pokud leží na trase zájezdu:

– Pohořelice, Mikulov, Rousínov, Vyškov, Prostějov, Olomouc, Letovice, 
Svitavy, Velké Meziříčí (dálnice), Jihlava (dálnice), Praha

Vídeň a okolí 3
Advent v Rakousku 9
Středoevropská velkoměsta 12

Turistika a přírodní krásy
Rakouska 15
Turistika a přírodní krásy
Slovenska, Polska a Německa 21
Výlety po Česku 23
Termální lázně 31



Páteční Vídeň | Jedeme až do centra města!
Termíny | 8. 1. | 22. 1. | 5. 2. | 19. 2. | 5. 3. | 19. 3. | 2. 4. | 16. 4. | 30. 4. | 7. 5. | 21. 5. | 4. 6. | 18. 6. | 2. 7. |  
16. 7. | 30. 7. | 13. 8. | 27. 8. | 10. 9. | 24. 9. | 8. 10. | 22. 10. | 5. 11. | 19. 11. | 26. 11. | 3. 12. | 10. 12. | 17. 12. 
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč 

Na všechny jednodenní zájezdy se vztahují tyto pod   mínky, n ení-li jednotlivě uve deno jinak: 
Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce. Cena nezahrnuje případné vstupy, 
uvedené ve výši z předchozí sezóny, ani komplexní  po jištění, které lze sjednat v naší CK  
(bližší infor mace u našich p rodejních asistentů). Sraz 15 minut před odjezdem na stanovišti 
Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. 
Pro kolektivy termíny a místo přistavení autokaru dle do hody.

Sobotní Vídeň | Jedeme až do centra města! 
Individuální program za v ýstavami a poznáním
Termíny | 1. 5. | 15. 5. | 22. 5. | 29. 5. | 19. 6. | 26. 6. | 3. 7. | 24. 7. | 7. 8 | 14. 8. | 18. 9. | 25. 9. | 2. 10. |  
9. 10. | 16. 10. | 23. 10. 
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč

Vídeň s vyhlídkou z Donauturm a plavbou po Dunaji
Termíny | 8. května | 12. června | 10. července | 11. září 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 420 Kč

7.30 odjezd z Brna (bez průvodce) směr Po-
hořelice, Mikulov (možnost přistoupit).
9.30 Vídeň: výstup v  ulici Am Stadtpark 
u hotelu Hilton, cca 10 min chůze od chrá
mu svatého Štěpána.
9.45–17.45 individuální volno, které lze 

Vídeň a okolí

7.30 odjezd z Brna (bez průvodce) směr Po-
hořelice, Mikulov (možnost přistoupit).
9.30 Vídeň: výstup v  ulici Am Stadtpark 
u  hotelu Hilton, nebo na Schwedenplatz 
(obojí 10 min chůze od chrámu sv. Štěpána). 
9.45–17.45 individuální volno, které lze 

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
9.30 Vídeň: Dunajská vyhlídko vá věž (Donau
turm, 252  m), možnost vý jezdu výtahem za 
35  sekund, procházka po ná břeží u  OSN (ví-
deňský Manhattan) či individuální volno. 
11.30 přesun ke stanovišti výletní vyhlídkové 
lodi u Reichsbrücke.
12.30 plavba lodí po Dunaji s krytou restau-
rací a  otevřenou terasou k  lodnímu centru 

využít k  procházce po nejvýz nam nějších 
památkách rakouské metropole, k návštěvě 
obchodních center, muzeí nebo aktuálních 
výstav (info v CK).
18.00 odjezd do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.

Schwedenplatz, ná s ledně prohlídka města: 
Fleischmarkt, Heiligen kreuzerhof, Hoher 
Markt, Orloj, Ruprechtsk ir che, Kornhäuse
lova synagoga, nebo in di viduální volno.
Odpoledne volno v centru města.
18.30 odjezd, 21.00 předpokládaný příjezd.
Fakultativně | plavba lodí 24 € (děti 10–15 
let 13 €, do 9  let zdarma), Dunajská věž 
14,50 €, děti do 14 let 10 €, senioři 11 €.

využít k  procházce po nejvýz nam nějších 
památkách rakouské metropole, k návštěvě 
obchodních center, muzeí nebo aktuálních 
výstav (info v CK).
18.30 odjezd do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
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Letní noční koncert Vídeňských filharmoniků
v zahradách zámku Schönbrunn
Termín | pátek 18. června | Cena | 460 Kč

Vídeň – Státní svátek Rakouska
Vstupy do v ybraných muzeí zdarma nebo za zv ýhodněnou cenu
Termín | 26. října | Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 410 Kč 

Zámek Schönbrunn, Kahlenberg a Grinzing
Termíny | 22. května | 26. června | 14. srpna | 25. září | 16. října 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč 

Dětský den ve Vídni
Zoologická zahrada Schönbrunn a zábavní park Prátr
Termíny | 5. června | 28. srpna 
Cena | 460 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč

Zámky Schlosshof a Niederweiden
s krásnými zahradami a v ýstavami o císařovně Sisi
Termíny | 24. dubna | 21. srpna | Cena | 480 Kč

7.30 odjezd z Brna směr Mikulov, Pohořelice 
(možnost přistoupit).
9.30 Vídeň – příjezd na stanoviště Am Stadt
park naproti ho telu Hilton. Celý den lze vyu-
žít k návštěvě různých muzeí, galerií a dalších 
pamětihodností (poradí průvodce). Seznam 

muzeí za zvýhodněnou cenu bude dodán In-
for  mačním centrem města Vídně týden před 
státním svátkem a  bude dostupný na šim 
klien tům v autokaru.
18.30 odjezd z Vídně.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
10.30 příjezd do Schönbrunnu – možnost 
procházky parkem a  zahradami, prohlídky 
zámku nebo návštěvy zoologické zahrady, 
která patří k nejstarším a nejkrásnějším v Ev-
ropě. Jako jedna z mála se může pochlubit 
chovem pandy velké. 

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
Dopoledne zámeček Niederweiden – pro-
hlídka zahrad a  interiéru s  výstavou Sisi – 
člověk a císařovna.
Odpoledne  prohlídka rozsáhlého zahrad-
ního a  zámeckého komplexu Schlosshof 
s výstavou Sisi – matka Rudolfa.

15.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov. 
17.30 příjezd do Vídně k  zámku Schön
brunn, prostor pro individuální prohlídku 
zá meckých exteriérů, možnost procházky 
parkem, posezení u šálku výborné kávy.

20.30 začátek koncertu Vídeňských fil har
moniků (Wiener Philharmoniker) v  parku 
u Neptunovy kašny, vstup zdarma! Po skon-
čení koncertu odjezd zpět do ČR.
01.00 předpokládaný příjezd do Brna.

15.30 vídeňský zábavní park Prátr – obří 
ruské kolo Riesenrad a další atrakce. Vstup 
je zdarma, platí se jednotlivé atrakce.
17.30 odjezd, 19.30 předpokládaný příjezd.
Fakultativně | vstup zoo 22 €, děti do 6 let 
zdarma, od 6 let 11 €; zámecké pokoje 18 €, 
děti a mládež do 18 let 13 €; velký okruh 
22 €, děti a mládež do 18 let 15 €.

17.00 odjezd směr Brno. 
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně: kombinované vstupné do 
obou zámků včetně výstav a  zahrad 18 €, 
studenti do 25 let a senioři nad 60 let 16 €, 
děti a mládež do 18 let 10 €.

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Dopoledne zámek Schönbrunn – prohlíd-
ka zahrad, pokojů nebo zoologické zahrady, 
dle výběru klienta. V  blízkosti zoo je areál 
pro australskou flóru a deštný prales, výběh 
s medvídkem pandou, koalí rodinka a mno-
ho dalších milých překvapení. 
Vstupné do zámku: 22 pokojů 18  € (dítě 
13 €); 40 pokojů 22 € (dítě 15 €); SB Pass Clas-
sic 28,50 € (dítě 16,50 €) – zahrnuje prohlídku 
40 pokojů, zahrady korunního prince, Laby-
rintu a vyhlídky Gloriette; zoo 22 € (dítě 11 €, 
do 6 let zdarma). Ceny z předchozí sezóny.

Odpoledne odjezd na vrch Kahlenberg, 
nacházející se v  nadmoř ské výšce 484 met-
rů  s  nejpěknější vyhlídkou na Vídeň. Násle-
duje nejmalebnější vídeňská čtvrť Grinzing – 
vinné sklípky Zum Heurigen, posezení, 
možnost procházky čtvrtí významných osob-
ností – Johannese Brahmse, Franze Schu
berta, Franze Grillparzera a dalších.
18.00 odjezd z Grinzingu přes centrum Víd-
ně zpět do ČR.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Po do mluvě s průvodcem možnost jen do
pravy a vlastního programu.
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Silvestr v ulicích Vídně
Termín | pátek 31. prosince – sobota 1. ledna | Cena | 490 Kč

Státní svátek Rakouska v duchu vídeňské secese
Termín | 26. října 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti, studenti a senioři nad 60 let 430 Kč

Do Vídně k moři a za motýlími křídly
Termíny | 1. května | 19. června | 3. července | 7. srpna | 18. září 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč

Vídeňské lesoparky a Wotruba Kirche
Termíny | 29. května | 2. října 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 430 Kč

17.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov. 
19.30 malá procházka středem města při-
pravujícího se na přivítání Nového roku.
21.00 Silvestrovská zábava v ulicích města, 
hudební stany na ulicích Kärtnerstrasse, 
Graben, Am Hof, Rathausplatz, dále stánky 
s občerstvením a nápoji.

00.00 bouřlivé přivítání nového roku před 
vídeňskou radnicí.
01.30 (1. ledna) odjezd od hotelu Hilton 
směr Brno. 
04.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Doporučujeme nezapomenout teplé 
oble čení – může i mrznout!

07.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň.
Dopoledne přehlídka císařské a novo  dobé 
vojenské techniky ve vídeňském Hofburgu. 
Vstup do rakouského parlamentu a vládních 
prostor Hofburgu zdarma. Milov níkům zlat-
nického řemesla doporučujeme prohlídku 
klenotnice Schatzkammer, která se nachází 
v  nejstarší části Hofburgu z  konce 13.  sto-
letí. Klenotnice je tvořena celkem 20  míst-
nostmi, 16 představuje klenot nici svět skou, 
zbylé 4 pak církevní. Je zde ulo ženo množ-
ství pokladů, např.  císařská ko runa Svaté 
říše římské z konce 10. století, korunovační 
klenoty habsburské monarchie, Burgund-

ský poklad z  15. století nebo poklad Řádu 
zlatého rouna. Individuálně návštěva mu-
zeí s  volným nebo sníženým vstupem dle 
seznamu od průvodce (ve většině vídeň-
ských muzeí je vstupné pro mládež do 19 let 
zdarma).
Odpoledne odjezd do St. Veith – návštěva 
nádherné secesní kaple Am Steinhof od 
Otty Wagnera. Po prohlídce odjezd k  leso-
parku Lienzer Tiergarten. Procházka k vile 
císařovny Sisi Hermesvilla.
18.30 odjezd z Vídně.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
9.30 Vídeň – příjezd na stanoviště Am 
Stadt park naproti ho telu Hilton.
Dopoledne návštěva Domu moře (Haus des 
Meeres) – dříve jedna z obranných protileta-
dlových věží, takzvaných Flaktürme. Prohlíd-
ka unikátního vodního světa. V  zážitkovém 
akváriu se mohou děti díky „potápěčským 
přilbám“ zabudovaným do dna akvária po-
dívat do světa tropických ryb. Klienti, kteří 
nebudou mít zájem o návštěvu Domu moře, 
mohou využít volna k  prohlídce Domu mo-
týlů – Schmetterlings haus ve skleníku cí-
sařského hradu Hofburg,  kde je chováno na 

50 druhů živých exo tic kých motýlů, které lze 
sledovat z bez pro střední blízkosti.
Odpoledne krátká prohlídka centra Vídně 
s průvodcem a poté individuální volno, které 
lze využít například k nákupům na Ma ria  hil
fer strasse nebo  k  posezení v  kavárně či re-
stauraci.
18.30 odjezd zpět do Brna
20.30 předpokládaný příjezd do Brna 
Fakultativně | vstupné do Domu moře - 
dospělá osoba nad 120 cm: 19 € (děti 6–15 
let 9 €, děti 3–5 let 6 €), Schmetterlingshaus 
6,50 € (senioři 5,50 €, studenti 5 €, děti 3–16 
let 3,50 €). Ceny z předchozí sezóny. 

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
Dopoledne Vídeň, návštěva zámeckého 
parku Pötzleinsdorfer Schloss park, pro-
slaveného vzrostlými ka li forn skými sekvo-
jemi a  biedermeierovým zámečkem rodiny 
Geymüller. Přejezd k  parku Türken schanz, 
procházka parkem k  tureckému památníku 
YunusEmreBrunnen a  vyhlídkové věži 
Pau linenwarte. 
Odpoledne lesopark v Liesingu, procházka 

ke kostelu Nejsvětější Trojice, známého jako 
Wotruba Kirche podle rakouského architekta 
česko-maďarského původu Fritze Wotruby 
(1907–1975). Přejezd do lázeňského parku 
Oberlaa a v závěru procházka českým zábav-
ním parkem Laaerberg.
18.00 odjezd do Brna dle pokynů průvodce.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Poznámka | zájezdu se mohou účastnit 
i osoby s vlastním individuálním programem, 
bez doprovodu průvodce.
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Vídeňské podzemí | jen pro silné povahy
Termíny | 24. července | 23. října 
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč 

Císařské zahrady a zoo v Hirschtetten  
Termíny | 8. května | 12. června | 10. července | 11. září 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti, s tudenti a senioři nad 60 let 420 Kč 

Kouzlo letních večerů ve Vídni
pro ty, kteří chtějí zažít večerní atmosféru města
Termíny | 17. července | 21. srpna 
Cena | 440 Kč | Sleva | děti, s tudenti a senioři nad 60 let 410 Kč

Výstava orchidejí v Klosterneuburgu
Termín |  připravujeme na březen 
Cena | 450 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 430 Kč 

Vídeňské hřbitovy a Muzeum pohřebnictví
Termíny | 15. května | 9. října | Cena | 450 Kč | Slevy | do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 430 Kč

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
Hirschstetten – v této části Vídně se na ploše 
60 000 čtverečních metrů nachází komplex 
parků a zahrad. Ty jsou různě tematicky roz-
děleny a rostou v nich rostliny z celého světa, 
lze si tak prohlédnout například zahradu in-
dickou, mexickou, anglickou nebo provensál-
skou. Součástí areálu je také palmový skleník, 
venkovský statek nebo zoologická zahrada, 
ve které na ploše šesti hektarů žije více než 

padesát druhů různých zvířat. Celý areál je 
přístupný zdarma a  je ideálním místem pro 
milovníky přírody i pro rodiny s dětmi.       
cca 13.30 odjezd z Hirschstetten na Schwe
den platz. Prohlídka města: Fleischmarkt, 
Heiligen kreuzerhof, Hoher Markt, Orloj, 
Ruprechtsk ir che, Kornhäuselova synago
ga, nebo in di viduální volno.
Odpoledne volno v centru města.
18.30 odjezd ze Schwedenplatz.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.                                                                                                 

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
Dopoledne prohlídka podzemí v  Muzeu 
útrpného práva, expozice středověkého 
mučení (možnost navštívit Dům moře, který 
se nachází v  blízkosti), prohlídka  podzemí 
v Kaisergruft (od 30 osob Michaelergruft).
Odpoledne pokračování do Muzea krimi
nalistiky a  zločinů v  blízkosti zábavního 
parku Prater. Závěr dne můžeme strávit 

po sezením ve starobylé hospůdce, Muzeu 
voskových figurín anebo návštěvou Domu 
hrůzy a jiných atrakcí v Prátru.
18.30 odjezd z Vídně. 
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | vstup do podzemí 7 €, děti do 
14 let 3 €, Muzeum středověkého mučení 6 €, 
děti 4 €, Muzeum zločinů 6 €, děti 3 €, Dům 
moře 14,70  €, děti 9,50  €. Ceny z  předchozí 
sezóny. Zakoupení vstupů není podmínkou. 

10.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov (možnost přistoupit). 
12.30 příjezd do Vídně. Procházka centrem 
města s  průvodcem. V  podvečer návštěva 
Vídeňského letního filmového festivalu, 
který se každoročně koná před radnicí na 
náměstích Rathausplatz a Karls platz s boha-
tou nabídkou kulturních zážitků. Na volném 
prostranství jsou umístěny stánky s  občer-

stvením, pro unavené návštěvníky je umož-
něno posezení v hledišti. Uchvátí vás kouzlo 
letních nocí v  ozářených ulicích, romantická 
zákoutí s  hospůdkami, volná zábava na ná-
městích. Parky se zářícími lucernami zpříjem-
ní posezení u barevně osvětlených vodotrys-
ků. Vstupné zdarma.
22.00 odjezd z Vídně do Brna.
24.00 předpokládaný příjezd do Brna.

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

mát  nému místu W. A. Mozarta na Sankt Mar
xer Friedhof. Přejezd do Grinzingu – hřbitov, 
kde je pochován Peter Alexander, Gustav 
Mah ler a další. Volno na občerstvení. 
18.30 odjezd, 20.30 předpokládaný návrat.

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov. 
10.00 Klosterneuburg – kanovnický klášter 
se sakrálními uměleckými poklady, přede-
vším Verdunským oltářem. Návštěvu oranže-
rie s výstavou orchidejí lze spojit s prohlídkou 
klášterní klenotnice nebo s jiným prohlídko-
vým okruhem.

14.00 odjezd do centra Vídně, prohlídka.
17:00 odjezd z centra Vídně do Brna.
19.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | výstava orchidejí cca 13,50 €, 
skupinové vstupné cca 11 € dospělí, děti  6–14 
let cca 8 €, prohlídka kláštera cca 11,50  €, 
kombinovaná vstupenka cca 19 €. 
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Kittenberské zahrady s prohlídkou Kremže
Termíny | 24. dubna | 29. května | 17. července 
Cena | 610 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 580 Kč

Tulln – největší květinová výstava svého druhu v Evropě
Termín | sobota 4. září | Cena | 580 Kč | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč

Dny růží na zámku Rosenburg
Termín | 5. června | Cena | 470 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 450 Kč

Velikonoční Vídeň | Prátr, Schönbrunn, Klosterneuburg
Termín | pondělí 5. dubna 
Cena | 460 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 420 Kč

7.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Wachau.
9.30–13.00 Kittenberské zahrady – kom-
plex tvoří více než 40 druhů zahrad na ploše 
40 000  m2, počínaje Vodní zahradou, Tos
kánskou zahradou, Růžovou zahradu se 
stovkami druhů růží, po Zahradu smyslů, 
Japonskou zahradu nebo Skalní horskou 
zahradu, jakoby snesenou z  nadmořské 
výšky 1 500 metrů kdesi v Alpách. Uvidíme 
také Plaménkovou zahradu s  desítkami 
druhů popínavých plaménků, ale i  Stepní 
zahradu. Vyloženě relaxační charakter má 
Zahrada duhy nebo Vodní zahrada s uklid-
ňujícím zvukem proudící vody. Zvláštností 
je zahrada portugalského architekta Fran-
ciska Caldeiry Cabrala. Uchvátí také magic-

ká zahrada zvaná Kruh života irokézského 
umělce Thomase Arculea, který při její tvor-
bě využil prvků staré indiánské magie. Dále 
můžete navštívit Bludiště, Leknínovou za
hradu či Zahradu ohně.
Odpoledne nenáročný výstup na zříceninu 
středověkého hradu Senf tenberg, tyčící se 
na návrší obklopeném malebnými vinicemi.
16.00 Kremže (Krems) – prohlídka maleb-
ného historického centra města na Dunaji, 
o  němž první písemná zmínka pochází již 
z roku 995.
18.30 odjezd zpět do ČR.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně l vstupné do Kittenberských 
zahrad dospělí cca 10 €, děti od 4 do 14 let 
6  € , děti do 4 let zdarma.

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo, 
Horn (procházka historickým městečkem). 
Přejezd k  zámku Rosenburg. Středověká 
pevnost, která byla v  17. století přestavěná 
na zámecký areál. Je postavený na skalním 
masivu a  vévodí oblasti nad řekou Kamp. 
Skýtá nádherné výhledy do divoké přírody 
rakouského Waldviertelu. Zámek je známý 
nejen architekturou a historií, ale také pro-
dejními výstavami. Výstava Alles Rose je 

jednou z  nich. V  celém areálu pokvete asi 
tisíc druhů růží. Najdete zde prodejní stán-
ky i  stánky s  občerstvením. Nachází se zde 
i  speciální výstava sokolnictví. Nakoupené 
zboží bude možné uložit si do autobusu 
a také se projít podhradím. 
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | skupinové vstupné do zám-
ku a na výstavu růží dospělí cca 12 €, děti do 
15 let 8 €, prezentace sokolnictví 4 €.

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.00–18.00 Tulln – Mezinárodní výstava 
květin, zahradnický veletrh a zemská výsta-
va Die Garten Tulln. Cena vstupenky zahr-
nuje návštěvu všech výstavních zahrad. Na 
50 akrech můžete navštívit první evropské 
ekologické zahrady v  Dolním Rakousku. 
Více než 40 zahrad je plných nápadů pro 
zahradníky a milovníky přírody. Tisíce květů 
je uspořádáno v  jedinečná květinová umě-
lecká díla. Uvidíte stovky různých odrůd růží 
ve všech barvách a tvarech. Můžete obdivo-
vat okrasné rostliny: hydroponie, kaktusy, 
sukulenty, bonsaje, orchideje, růže, suché 

a  hedvábné květiny. Dále zahradní a  kraji-
nářskou architekturu, zahradní osvětlení, 
zimní zahrady, markýzy, balkony, terasy, 
skalky, jezírka a  biotopy, bazény, fontány 
a  zavlažovací systémy, skleníková zařízení, 
cesta v korunách stromů s výhledem na are-
ál a  mnohem více. Pro zájemce procházka 
historickou částí Tullnu a  po dunajské pro-
menádě.
18.15 odjezd zpět do ČR
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně l vstupné na výstavu: dospělí 
12 €, senioři 10 €, děti 6–15 let 3 €, děti do 
6 let zdarma, skupinové vstupné 10 €.

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
10.00 Vídeň – výjezd na vyhlídku Kahlen
berg, přejezd na vyhlídku Cobenzl, pře jezd 
do Klosterneuburgu, venkovní pro hlídka 
jed noho z nejkrásnějších barokních klášterů.
13:00 zámek Schönbrunn – prohlídka po-
kojů, Glo riety, parku nebo návštěva zoolo
gické zahrady císařovny Marie Te rezie v zá-

meckých zahradách.
17.00 Vídeň – zábavní park Prátr, obří ruské 
kolo Riesenrad a další atrakce.
18.30 odjezd, 20.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně | vstup do zoo 20 € (děti do 
6 let zdarma, od 6 let 10 €); zámecké pokoje 
16 € (děti 12,80 €); velký okruh 20 € (děti 15 
€) – ceny z předchozí sezóny.
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Císařská městečka ve Vídeňském lese
Termíny | 1. května | 7. srpna | 16. října 
Cena | 590 Kč | Sleva | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let 560 Kč 

Římské památky ve vídeňských Pompejích 
Zámky Orth a Eckartsau – Hainburg – Petronell-Carnuntum
Termíny | 15. května | 28. srpna | 28. září 
Cena | 580 Kč | Sleva | 550 Kč děti, s tudenti a senioři nad 60 let

Římské lázně v Badenu a červnový Festival růží
Termíny | 5. června (Festival růží) | 11. září | 16. října 
Cena | 550 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 490 Kč

Zámek Laxenburg a císařský Baden  
Termíny | 5. června | 11. září | 16. října 
Cena | 550 Kč | Slevy | 490 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

7.00 odjezd z  Brna směr Mikulov, Vídeň, Ví-
deňský les, Brunn am Gebirge.
Dopoledne hrad Liech tenstein, Mödling – 
půvabné městečko inspirující mnohé uměl-
ce 19. století a  připomínající dáv nou slávu 
císařského rodu Habsburků. Pod zemní jeze-
ro Hinter brühl, plavba na lodičkách. Heili
genkreuz, impozantní ba benberský klášter, 
kde je uchovávána v zácná relikvie z Kristova 
kříže, lovecký zá meček Mayerling v lesopar-
ku, místo tra gé die habsburského korunního 

prince Rudolfa. Následuje elegantní císařské 
lázeňské město Baden. Zájemci mohou do 
města dojít zhruba hodinovou procházkou 
podél řeky malebným údolím Helenental. 
Prohlídka města - hlavní náměstí s barokním 
morovým sloupem, městské divadlo, lázeň-
ský park s kasinem.  
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | hrad Liechtenstein 8 €, zámek 
Mayerling 7 €, Seegrotte Hinterbrühl 8 € (od 
20 osob), děti do 4 let zdarma.

Koupání v  původně římských lázních 
z 1. století zvaných Aquae, navštěvovaných 
později nejrůznějšími panovníky, včetně 
čle nů habs burské císařské rodiny. V červno-
vém termínu se koná Festival růží – místní 
rozárium v Doblhoffparku je největší v Dol-
ním Rakousku a  na ploše 7,5 hektaru zde 
kvete na 25 tisíc růží 900 různých druhů.   
7.30 odjezd z Brna směr Mikulov, Baden.
Dopoledne prohlídka historického městeč-

ka Baden s průvodcem, poté osobní volno.
Odpoledne koupání v  císařských lázních 
(3  hodiny) – dva ven kovní a  dva v nitřní ba-
zény, vířivka a  sauna. Termální voda o  tep-
lotě 36 °C s velkým obsahem sirovodíku. Po 
koupání možná náv štěva muzeí – Muzeum 
historických panenek, Beethovenův dům.
18.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Vstup do lázní 3 hodiny 470 Kč, senioři 370 
Kč, děti 5–14 let 240 Kč, děti 15–17 let 330 Kč.

7.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit). Krátké zastávky u zám-
ků Orth a Eckartsau v Národním parku Do
nauAuen. Příjezd do malebného městečka 
Hainburg an der Donau na břehu Dunaje. 
Možnost výstupu na zříceninu hradu s  vy-
hlídkou na Bratislavu, pohled na téměř 
tříkilometrové hradby s nejvyšší branou ve 
střední Evropě. Gotický chrám sv. Štěpána 
v Deutsch Altenburg. Návštěva Římského 
muzea, ve kterém jsou k  vidění umělecké 
a vojenské předměty z archeologických prů-
zkumů římského města Carnuntum. Přejezd 

do PetronellCarnun tum – areál římského 
legionářského tábora a města, postavené-
ho nově na archeologických vykopávkách. 
Možnost prohlídky interiérů domů a funkč-
ních římských lázní. Přejezd k  amfiteátru, 
procházka ke gladiátorské aréně a  k  Po
hanské bráně. 
18.00 odjezd směr Brno.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | skupinové vstupné Petro-
nell-Carnuntum 11  € (na 3 památkové ob-
jekty), děti do 14 let 6 € (ceny z  předchozí 
sezóny).

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Laxenburg. Zámek Laxenburg je 
jedním z nejpůsobivějších zámeckých a kra-
jinných areálů v  Evropě s  parkem o  rozloze 
280  hektarů. Vedle nového zámku Blauer 
Hof (Modrý dvůr) je množství letohrádků, 
tajemných jeskyní, chrámů nebo i  rytířské 
kolbiště. Nejznámější je hrad Franzensburg, 
napodobenina středověkého hradu na ost-
růvku uprostřed rybníka. Prohlídka zámec-
kého areálu. 

Kolem 15.00 přejezd do elegantního císař-
ského lázeňského města Baden. Prohlídka 
města – hlavní náměstí s barokním morovým 
sloupem, městské divadlo, lázeňský park 
s  historickým kasinem. Možnost náv štěvy 
muzeí – Muzeum historických panenek 
nebo Beethovenův dům.
18.00 odjezd zpět do ČR
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně plavba po jezeře 10 €, vstupy 
do zámeckých budov 9 € (děti 3–18 let 5 €).

je
d

n
o

d
e

n
n

í
 v

ý
le

t
y

8



Sraz 15 minut před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží 
naproti hotelu Grand v Brně. Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

Předvánoční Vídeň
Termíny | 20. listopadu | 27. listopadu | 4. prosince | 11. prosince | 18. prosince 
Cena | 440 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 410 Kč

Odpoledne volno k nákupům – světově pro-
slulé Vánoční trhy před ví deň skou radnicí. 
V  prvním patře radnice se každoročně po-
řádají Me zinárodní vánoční koncerty.
18.00 odjezd z Vídně.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Předvánoční Vídeň a termální lázně Oberlaa
Termíny | 27. 11. | 11. 12. | Cena | 460 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 420 Kč

Kouzlo Adventu na zámku Rosenburg
Termín | 27. listopadu | Cena | 470 Kč | Sleva | 450 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Adventní Wiener Neustadt se soutěskou
Termín | sobota 4. prosince | Cena | 630 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 590 Kč

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
10.00 příjezd do Vídně na stanoviště Am 
Stadtpark naproti hotelu Hilton.
Dopoledne dvouhodinová prohlídka vánoč-
ně vyzdobeného centra města s prů vodcem. 

10.00 odjezd z Brna – Pohořelice a Znojmo. 
Návštěva romantického Eggenburgu a  be-
nediktinského kláštera Altenburg. Zámek 
Rosenburg je proslulý i kouzelnou advent-
ní atmosférou, kdy tisíce svíček rozzáří celý 
areál do pohádkové krásy. Ani v zimě nepři-

jdete o populární sokolnickou show. 
17.30 odjezd zpět do ČR. 
19.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Fakultativně skupinové vstupné do zámku 
cca 12 €, děti do 15 let 8 €, prezentace soko-
lů cca 4 € (ceny z předchozí sezóny).

Advent v Rakousku

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
(možnost přistoupit). 
Dopoledne prohlídka předvánočně vyzdo-
beného centra Vídně s průvodcem, případ-
né volno k adventním nákupům.
13.30 odjezd k  areálu vídeňských termál-

ních lázní Ober laa, tříhodinové koupání.
18.00 odjezd z Vídně do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | vstupné do lázní (dle využi-
tých služeb) na 3 hodiny dospělí cca 22  €, 
děti a mládež 16 €.

9.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Wiener Neustadt, procházka ad-
ventně vyzdobeným městem.
14.00 odjezd do horské oblasti, kde čeká 
adventně vyzdobené prostředí se čtyřiceti 
stánky ve volné přírodě uprostřed skal a lesů, 
ohňostroj v podobě padajících vloček, rozzá-

řené svíce na zmrzlém potoce, živé stromy 
s adventní výzdobou (nejvyšší 22 m). 
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Doporučujeme | teplé oblečení, pevnou 
obuv a do soutěsky baterku.
Fakultativně | vstup do lesního adventního 
areálu 2,50 €.

Rakouská národní tradice adventů ožívá v jedinečné přírodě tajemných skal  
zdobených předvánoční náladou.
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Advent na zámku Grafenegg s prohlídkou Kremže
Termín | sobota 4. prosince | Cena | 580 Kč | Sleva | 550 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let

Znojmo s vánoční atmosférou a čerti v Retzu
Termín | sobota 4. prosince | Cena | 400 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 350 Kč

Baden plný čertů
Termín | připravujeme | Cena | 510 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 490 Kč

Adventní trhy na zámečku Schloss Hof
Termíny | 4. prosince |  11. prosince | 12. prosince
Cena | 480 Kč | Sleva | do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 450 Kč

Vídeň – advent s čertovskou veselicí v Hirschstetten
Termín | připravujeme
Cena | 450 Kč | Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 430 Kč

8.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov.
Dopoledne Kremže – malebné uličky staro-
bylého dolnorakouského městečka s půvab-
nou adventní výzdobou.
Odpoledne přejezd do obce Grafenegg, 
procházka obcí a  odjezd k  vánočně nazdo-
benému a  nasvícenému zámku uprostřed 

8.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Baden bei Wien.
12.00 předpokládaný příjezd do Badenu, 
krátká prohlídka města s průvodcem.
14.00–17.00 návštěva adventních trhů. 
Bádenská adventní míle se koná v zámec-
kém parku vedle slavnostně vyzdobeného 
Casina Baden. Čeká vás například vánoční 
umělecký trh, jízda na ponících, adventní 
stánky po celém městě s  množstvím zá-
bavy i možností nákupů. Zájemci se mohou 

9.00 odjezd z  Brna směr Znojmo. Vánoční 
trhy s řemesly a občerstvením, dřevěný ko-
lotoč pro děti, vánočně nazdobený žebřiňák 
a  svítící adventní věnec umístěný na kašně  
Masarykova náměstí. Na návštěvníky čeká 
Ježíškova pošta, pódium s  pestrým kultur-
ním programem, upomínkovými hrnečky 
a vánoční punč či svařené víno. Milovníci zá-
had se mohou účastnit prohlídky adventně 
vyzdobeného podzemí, Minoritského kláš-

tera nebo Znojemského hradu. Kompletní 
přehled všech akcí včetně místa jejich ko-
nání naleznete na www.znojmocity.cz.
10.30 prohlídka Znojma s  adventními trhy 
a předvánoční výzdobou. 
15.00 odjezd ze Znojma do Retzu na před-
stavení jednoho z  nějvětších rakouských 
Krampuslaufů, průvod s  desítkami čertů, 
čertic a jiných příšer.   
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

8.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov (možnost přistoupit).
10.00 procházka Vídní s průvodcem.
13.00 odjezd na císařský zámeček Schloss 
Hof (Zámecký Dvůr), místa konání vánoč
ních trhů. Zde se koná adventní trh (vstupné 
cca 7 €), který nabízí prezentaci uměleckých 
řemesel a  příjemné rozjímání s  vá noč ními 
chutěmi a  vůněmi. Schloss Hof byl post-

aven na po čátku 18.  století Lucasem von 
Hildebrandtem pro prince Evžena Savoj
ského. Je chloubou ba rokně-klasicistní ar-
chitektury a vy hle dá va ným cílem Víde ňanů 
i díky svým krásným zahradám. Do dnes láká 
milov níky umění a  architektury (vstup na 
adventní trhy i s prohlídkou zámku 15 €).
17.30 odjezd ze Schlosshofu.
20.30 návrat do Brna.

rozlehlého parku, kde je od roku 1976 kaž-
doročně pořádán Grafeneggský advent – 
slavnost s vánočními trhy. Mož nost prohlídky 
interiérů ve stylu romantického historismu.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstupné do zámku Grafen-
egg cca 8,50 €.

vykoupat i v římských lázních – v areálu se 
nachází dva venkovní a dva vnitřní bazény, 
vířivka a  sauna. Termální voda o  teplotě 
36 °C s velkým obsahem sirovodíku zde vy-
věrá z hloubky 1000 metrů.
17.00 Perchtenlauf – běh čertů a  čertic, 
kteří vyráží z náměstí Brusattiplatz a běží 
směrem k  Lázeňskému parku, odkud po-
kračují centrem města, aby konečně na ná-
městí Josefsplatz začali strašit.
19.00 odjezd, cca 21.30 příjezd do Brna.

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit).
10.00 příjezd do Vídně.
Dopoledne zhruba dvouhodinová společná 
prohlídka hlavních památek, ulic a  náměstí 
slavnostně předvánočně vyzdobeného cen-
tra rakouské metropole s průvodcem. 
Odpoledne individuální volno s  možností 

návštěvy některého z adventních trhů nebo 
posezení v tradiční vídeňské kavárně, případ-
ně individuální oběd. 
15.30 odjezd do císařských zahrad v Hirsch
stetten, kde se uskuteční čertovská veselice, 
která potrvá zhruba do 18.30. 
19.00 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
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Čerti v Retz a koupání v Laa
Termín | 4. prosince 
Cena | 400 Kč | Sleva | děti do 14 let a senioři nad 60 let 350 Kč 

Čerti v Mariazell a adventní trhy
Termín | připravujeme
Cena | 690 Kč | Sleva | 660 Kč děti do 12 let a senioři nad 60 let

Předvánoční Salcburk
Termín | 4. prosince 
Cena | 1 100 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 1 050 Kč 

Štýrský advent v Grazu
Termín | 11. prosince 
Cena | 790 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 760 Kč 

13.00 odjezd z Brna do Retzu na představení 
jednoho z  největších rakouských Krampus
laufů, tradičního průvodu s desítkami čertů, 
čertic a  jiných příšer. Procházka historickým 
městečkem a čekání na příjezd a promenádu 
pekelníků.

8.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov. Přejezd do okolí Mariazell, procházka 
k  zimnímu vodopádu, spojenému s  pouta-
vou legendou o vzniku města.
13.00–16.50 pobyt v  Mariazell na vá noč
ních trzích s  největším adventním věncem 
v Rakousku. Likérka s degustací (3 €), Mu-
zeum perníku (4 €), pivovar, mechanické jes-

ličky (2 €) a dal ší vánoční překvapení.
17.00 příprava na náměstí Hauptplatz na 
začátek Krampuslaufu.
18.00 Za doprovodu pekelné hudby a svě-
telných efektů přijíždí alegorické vozy s ob-
rovskými čerty. Průvod projede náměstím. 
20.00 odjezd zpět do ČR, návrat v nočních 
hodinách.

18.15 odjezd do Laa na koupání v moderních 
termálních lázních. 
22.15 odjezd směr Brno; předpokládaný pří-
jezd do Brna před půlnocí.
Fakultativně | 3 hodiny koupání v Laa 19,50 €, 
děti 3–14 let 13,50 €.

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Linec, okraj 
Salc burku, poté MHD do centra (jízdné v ceně).
11.00 Salcburk – procházka po významných 
pa mátkách: staré město, středověká ulička 
Getreide gasse, Kollegienkirche, Mo  zartův 
rodný dům, radnice, Stará rezidence, Nová 
re zi dence, Dom platz (místo známé hudeb-
ními slavnostmi Salzburger Fest spiele), 
Nep tu nova kašna, za řekou Salzach zámek 
Mirabell, Mozarteum, kostel sv.  Trojice, 
Zemské di vadlo, vyhlídka na vrchy Mönchs
berg a Fes tung sberg. Na Hohen salz burg se 
do  sta neme lanovkou či pěšky. Volno po do-
hodě s prů vodcem.
16.00 odjezd do Oberndorfu, kde v kaplič
ce St. Ni kolaus o Vánocích roku 1818 vznikla 

a po prvé byla zpívána dnes svě to známá vá-
noční píseň Stille Nacht (Svatá noc) textaře 
Jo sefa Mohra a  sklada  tele Františka Xave
ra Grubera a kam každoročně přijdou tisíce 
náv štěvníků. V  blíz kosti se nalézá muzeum 
(2,50 €) s de  sít kami partitur této písně a s ži-
votopisy jejích autorů.
18.30 odjezd zpět do ČR.
00.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | pevnost Hohensalzburg včet-
ně výjezdu lanovkou 12 €, bez lanovky 8 €, 
Mozartův rodný dům 10 €, Mozartův obytný 
dům 10 €, kombinace obou 17 €, Rezidenční 
galerie 7 € (ceny z předchozí sezóny). Dopo-
ručujeme pořídit si Salzburgercard na všech-
ny vstupy za 28 €.

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(možnost přistoupit), Vídeň a Graz.
Dopoledne příjezd k  zámku Eggenberg 
(UNESCO) na okraji Grazu. Okázalý zámek, je-
hož bohaté vybavení i zahrady jsou důkazem 
bohatství a  moci šlechtického rodu Eggen-
bergů. Po procházce kolem zámku odjezd do 
centra města.
Odpoledne prohlídka centra Grazu (česky 
Štýrský Hradec) – umělý ostrov Murinsel, la-

novkou, vláčkem nebo pěšky na Schlossberg 
s  hradem, Hodinovou věží a  vyhlídkami na 
město. Sestup do historického centra zvané-
ho Stadtkrone, ve kterém se nachází radni-
ce, mauzoleum císaře Friedricha III., secesní 
domy, hlavní náměstí, stará zvonkohra a ma-
lebné uličky plné obchůdků a kaváren. Volno.
17.00 odjezd zpět do ČR.
22.30 před po klá daný návrat do Brna.
Fakultativně | lanovka Schlossberg 2,50 €.

Staletá rakouská tradice Krampus laufů, čer tov  ských průvodů, ožívá v přehlídce  
alegorických vozů ozdo be ných příšerami, živým ohněm a pekelnou atmo sférou!

je
d

n
o

d
e

n
n

í
 v

ý
le

t
y

11



Budapešť
Termíny | 8. května | 11. září | 11. pro since (advent) 
Cena | 795 Kč | Slevy | děti do 14 let, studenti 
a senioři nad 60 let 765 Kč | 

5.15 odjezd z Brna směr Břeclav, Budapešť.
10.45–17.15 prohlídka nejzajímavějších pa-
mátek města přezdívaného Perla na Dunaji – 
Ci ta dela na Gellértově vrchu, trž nice Vá sár
csarnok, Budínský hrad, Rybář ská bašta 
s  vyhlídkami na město, Ma ty ášův chrám, 
bazilika sv.  Štěpána, Ná městí hr dinů, po-

dle programu průvodce. In dividuálně volno 
k  nákupům, možnost kou pání v  ter mál-
ních Széchenyiho lázních, náv štěvy Mu zea 
krásných umění, zoologické zahrady nebo 
romantické kopie sedmihradského středově-
kého hradu Vajdahunyadvár a další.
17.30 odjezd, 23.00 před po klá daný návrat.

Fakultativně | výstup do kopule baziliky 
sva tého Ště pána 1100 HUF; Matyášův chrám 
1500 HUF. 
Széchenyiho lázně | vstupné bez časového 
omezení 5700 HUF (cena z předch. sezóny).
Výměna peněz možná v trž nici nebo pou-
ličních směnárnách.

Sraz 15 minut před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží 
naproti hotelu Grand v Brně. Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

Středoevropská velkoměsta

Odpoledne prohlídka slavných krá lov ských 
solných dolů ve Věličce, které jsou památ-
kou UNESCO. Pěší prohlídka unikátních pro-
stor nacházejících se v  hloubce 100 až 120 
metrů pod zemí – kap lička, pod zemní jezero, 
chodby a schodiště v délce více než dvou ki-
lometrů.

5.15 odjezd z Brna směr Olomouc, Ostrava.
11.30 procházka královským měs tem Kra
kovem, ná v štěva hradního návrší Wawel 
a  katedrály, Hlavního náměstí, slavné trž-
nice Sukiennice, ve které se ve středověku 
pro dávaly látky, Mariánského kostela a ná-
břeží řeky Visly.

Krakov 
a královské solné doly Vělička
Termíny | 12. června | 27. listopadu 
(předvánoční) 
Cena | 795 Kč | Slevy | děti do 14 let, s tudenti 
a senioři nad 60 let 765 Kč

18.30 odjezd Ostrava – Olomouc – Brno.
23.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně si lze předplatit vstupy do 
královských solných dolů ve Vě ličce s  míst-
ním průvodcem: dospělí 590 Kč; děti do 
14 let a studenti do 25 let s indexem 460 Kč; 
(v červenci a srpnu 620/480 Kč).

6.00 odjezd z Brna směr Olomouc, Kladsko, 
Vratislav.
Dopoledne: příjezd do Vratislavi (polsky 
Wrocław, německy Bresslau) – čtvrtého 
největšího města Polska a  historické met-
ropole Dolního Slezska. Město ležící na řece 

Odře si navzdory bouřlivé historii zachovalo 
unikátní gotickou architekturu – hlavní ná-
městí zvané Rynek je jedním z  největších 
středověkých náměstí v  Evropě, katedrála 
sv. Jana Křtitele na Tumském ostrově pa-
tří mezi nejokázalejší církevní stavby Polska. 

Pokud vás prohlídka četných historických 
pamětihodností unaví, můžete si  odpoči-
nout v krásných poříčních parcích.
Odpoledne odjezd z Vratislavi.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.

Vratislav
Polské Benátky
Termíny | 7. srpna | 18. prosince (předvánoční) 
Cena | 790 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři 
nad 60 let 760 Kč 
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Graz
Metropole Štýrska
Termíny | 19. června | 11. prosince (advent) 
Cena | 790 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 760 Kč 

5.15 odjezd z Brna směr Vídeň a Graz.
Dopoledne příjezd k  zámku Eggenberg 
(UNESCO) na okraji Grazu. Okázalý zámek, 
jeho bohaté vybavení i  zahrady jsou dů-
kazem bohatství a  moci šlechtického rodu 
Eggenbergů. Po prohlídce zámku odjezd do 
centra Grazu.

Odpoledne prohlídka centra Grazu (česky 
Štýrský Hradec), umělý ostrov Murinsel, la-
novkou, vláčkem nebo pěšky na Schlossberg 
s  hradem, Hodinovou věží a  vyhlídkami na 
město. Sestup do historického centra zvané-
ho Stadtkrone, ve kterém se nachází radni-
ce, mauzoleum Friedricha III., secesní domy, 

hlavní náměstí, stará zvonkohra a  malebné 
uličky plné obchůdků a kaváren. Volno.
17.00 odjezd zpět do ČR.
22.30 před po klá daný návrat do Brna.
Fakultativně | Eggenberg zámecké zahrady 
2 €, zámecké komnaty 11,50 €; lanovka na 
Schlossberg 1,70 € (jedním směrem).

Drážďany 
Florencie na Labi
Termíny | 15. 5. | 31. 7. | 18. 9. | 11. 12. (advent) 
Cena | 860 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 830 Kč 

5.15 odjezd z Brna směr Praha, Děčín, Hřen-
sko, Pirna, Drážďany. Cesta vede krásným 
údolím řeky Labe a  chráněnou krajinnou 
oblastí Českosas ké Švýcarsko. 
10.30 příjezd do metropole Saska Dráž
ďan, prohlídka města na Labi, které svým 
návštěvníkům na bízí spoustu umě lec kých 
kle notů – světo zná mou obrazárnu Zwinger, 

Historické mu zeum, Semperovu operu, 
barokní ka ted rálu z  roku 1764, Alberti
num s  klenotnicí a  další. Procházkou po 
Augustus strasse s nádhernými nástěnnými 
sgra  fity Cesta králů se přenesete do vzrušu-
jící a tajuplné historie Saska. D rážďany – to 
je i  zcela mo derní archi tektura třetího  tisí-
ciletí: World Trade Center a pi vo var Rade

berger (jen in di vi   du álně). Parky na ná  břeží 
Labe po skytují ne spočet mož ností odpo-
činku. Mož nost in di viduální návštěvy Ga
lerie sta rých mistrů či jiných muzeí v are álu 
Zwingeru. Odpoledne individuální volno. 
17.15 od jezd, 23.00 před pokládaný příjezd.
Vstupné | obrazárna cca 10 €, Grünes Ge-
wölbe cca 12 €, Albertinum cca 10 €.

Salcburk
Mozartovo město
Termíny | 10. července | 14. srpna | 4. prosince 
(předvánoční) | Cena | 1 100 Kč | Slevy | děti 
do 14 let a senioři nad 60 let 1 050 Kč

ra Grubera a kam každoročně přijdou tisíce 
náv štěvníků. V  blíz kosti se nalézá muzeum 
(2,50 €) s de  sít kami partitur této písně a s ži-
votopisy jejích autorů.
Fakultativně | pevnost Hohensalzburg včet-
ně výjezdu lanovkou 12 €, bez lanovky 8 €, 
Mozartův rodný dům 10 €, Mozartův obytný 
dům 10 €, kombinace obou 17 €, Rezidenční 
galerie 7 € (ceny z předchozí sezóny). Dopo-
ručujeme pořídit si Salzburgercard na všech-
ny vstupy za 28 €. 

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Linec, okraj 
Salc burku, poté MHD do centra (jízdné v ceně).
11.00 Salcburk – procházka po významných 
pa mátkách: staré město, středověká ulička 
Getreide gasse, Kollegienkirche, Mo  zartův 
rodný dům, radnice, Stará rezidence, Nová 
re zi dence, Dom platz (místo známé hudeb-
ními slavnostmi Salzburger Fest spiele), 
Nep tu nova kašna, za řekou Salzach zámek 
Mirabell, Mozarteum, kostel sv.  Trojice, 
Zemské di vadlo, vyhlídka na vrchy Mönchs

berg a Fes tung sberg. Na Hohen salz burg se 
do  sta neme lanovkou či pěšky. Volno po do-
hodě s prů vodcem.
18.30 odjezd do ČR.
00.30 předpokládaný návrat do Brna.
V  předvánočním termínu odjezd ze Salc-
burku v 16.00 do Oberndorfu, kde v kaplič
ce St. Ni kolaus o Vánocích roku 1818 vznikla 
a po prvé byla zpívána dnes svě to známá vá-
noční píseň Stille Nacht (Svatá noc) textaře 
Jo sefa Mohra a  sklada  tele Františka Xave

Drážďany 
mezinárodní výstava Svět orchidejí
Termíny | duben – bude upřesněno 
Cena | 860 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 830 Kč 

5.15 odjezd z Brna směr Praha, Drážďany.
10.30 návštěva mezinárodní výstavy orchi
dejí, jedné z nejrozsáhlejších v Evropě. Výsta-
va se rozkládá na ploše 5 000 m2, účastní se jí 
vystavovatelé ze čtyř kontinentů a vystavují 
cca 100  000 odnoží orchidejí. Součástí vý-

stavy je také zahradnický veletrh, přehlídka 
ručních řemesel a výstava předvelikonočních 
oslav Dresdner Ostern.
15.00 odjezd od výstaviště do historického 
centra – prohlídka s průvodcem.
17.15 odjezd do Brna, cca 23.00 příjezd.

Fakultativně | vstupné na výstavu orchidejí 
cca 8,50 €, děti 6–14 let 3 €
Poznámka | zájezdu se mohou účastnit 
i zájemci, kteří nechtějí navštívit výstavu or-
chidejí, ale podívat se do historického centra 
Drážďan s průvodcem.
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6.45 sraz na stanovišti CK Čebus na starém 
autobusovém nádraží naproti hotelu Grand  
na Benešově třídě v Brně. 
7.00 odjezd z Brna směr Lanžhot, Bratislava 
– přístaviště.
10.00 okružní plavba lodí po Dunaji.

Bratislava 
s v ýletem lodí na Děvín
Termíny | 1. května | 24. července | 4. září 
Cena | 450 Kč
Slevy | děti, studenti a senioři 430 Kč

11.45 prohlídka zříceniny legendárního hra
du Děvín (v stupné cca 5 €). Odpoledne pěší 
okruh slovenskou met ropolí Bratislavou, 
pro hlídka města s  prů vodcem – Michalská 
brána, Bratislavský hrad, most Slovenského 
národního povstání, nebo volno.

7.45 sraz na stanovišti Čebusu naproti hote-
lu Grand v Brně. 
8.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava.
Dopoledne prohlídka historického centra 
slovenské metropole s  průvodcem, pro-
cházka po nábřeží Dunaje, výhled na Brati
slavský hrad, most SNP, Michalská brána, 

Národní divadlo a  další pamětihodnosti. 
14:30 pro zájemce plavba lodí po Dunaji 
z  Bratislavy do Vídně (1,5 hodiny), ostatní 
pokračují do Vídně autobusem.
16:00 připlutí do Vídně. Pěší prohlídka his-
torického centra města s  průvodcem nebo 
osobní volno. 

18.30 odjezd zpět do ČR.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | plavba lodí (dospělí 970 Kč, 
změna cen a  času odplutí vyhrazena). Pro-
dej zájezdu včetně plavby lodí možný pouze 
do vyprodání kapacity míst na lodi.

Bratislava – Vídeň 
Plavba lodí po Dunaji
Termíny | 5. července | 28. září 
Cena | 520 Kč
Slevy | děti do 14 let 490 Kč 

17.45 sraz účastníků a odjezd zpět do ČR.
20.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | plavba lodí Brati slava–Dě vín 
a zpět 410 Kč, děti do 15 let 270 Kč , na lodi 
je možno zakoupit malé ob čerstvení (káva, 
limonády, pivo, sladkosti) za eura.

8.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Kittsee.
Dopoledne návštěva rakouské čokoládov-
ny Hauswirth nedaleko Bratislavy, která se 
svými výrobky proslavila nejen v Rakousku, 
ale po celém světě. V  podnikové prodejně 
SchokoCsárda můžete zakoupit široký sor-
timent čokoládových výrobků za skutečně 

Bratislava
Advent s návštěvou čokoládovny
Termíny | 27. listopadu | 4. prosince | 18. prosince 
Cena | 490 Kč
Slevy | děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 
60 let 460 Kč

výhodné ceny a většinu výrobků bezplatně 
ochutnat přímo v  prodejně. Prohlídka vý-
robny dle možností provozovny. 
Odpoledne: Prohlídka předvánočně vy-
zdobené slovenské metropole s  průvod-
cem  – Hlavní náměstí se Starou radnicí, 
Primaciální palác, Michalská brána, chrám 
Sv.  Martina a  jiné památky. Návštěva ad-

ventních trhů s  ukázkami tradičních řeme-
sel, kulinářskými specialitami a  kulturními 
vystoupeními, nebo individuální volno 
s možností nákupů tradičních výrobků u po-
uličních stánků a ochutnávky místních spe-
cialit.
18.00 odjezd do Brna.
20.00 předpokládaný příjezd.

díle s proplutím plavebními komorami. Ná-
sledně přejezd do starého koryta. Přejezd 
do Bratislavy a okruh historickým centrem 
po nejvýznamnějších pamětihodnostech 
města s  průvodcem nebo osobní volno 
k občerstvení či k posezení v kavárně.

7.00 odjezd z  Brna směr Břeclav, Bratislava 
a dále po Žitném ostrově až do obce Gabčí
kovo. Prohlídka monumentální vodní nádr-
že na Dunaji z přehradní hráze s pohledem 
na plavební komory. Odpoledne společná 
plavba vyhlídkovou lodí Ondava po vodním 

Bratislava 
s plavbou po vodním dí le Gabčíkovo
Termíny | 22. května | 25. září 
Cena | 530 Kč
Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 510 Kč

18.30 odjezd zpět do Brna.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | lodní lístek dospělí 410 Kč, 
děti 290 Kč.
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Hohe Wand s v yhlídkou Sky walk
Termíny | 8. května | 21. srpna | Cena | 590 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč 

Medvědí soutěska
Termíny | 12. 6. | 17. 7. | 25. 9. | Cena | 790 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 750 Kč

Schneeberg | Pěšky, zubačkou nebo lanovkou
Termíny | 26. 6. | 24. 7. | 11. 9. | Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 660 Kč

Pro turistiku v horském prostředí doporučujeme pev nou, nejlépe nepromokavou obuv, 
pohodlné (sportovní) ob le čení, dešt ník nebo pláštěnku. Sraz 15 minut před odjezdem 
na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. 
Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

nitz, krásné výhledy do krajiny středního 
Štýrska, návštěva malebného kostelíku ukry-
tého pod skálou.
16.30 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně: vstup do soutěsky 3 €.

5.15 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Mixnitz.
10.00–16.00 turistika Medvědí soutěskou, 
úzkou roklí pro tkanou 164 žebříky, lávkami 
a  můstky nad vodopády horské říčky Mix

kohorské přírody. Na vrcholu Schneebergu 
jsou stále sněhová pole. Odpočinek je mož-
ný ve stylově za ří ze ném horském hotelu 
nebo v turistických chatkách s hospůdkami. 
Atraktivní je též kaplička postavená na pa-
mátku císařovny Sissi, která velmi často ab-
solvovala výstup na tuto impozantní horu. 
Odjezd k vodopádu Sebastianfall.
18.30 odjezd do ČR, 22.30 předpokládaný 
příjezd do Brna.
Fakultativně: lanovka 6 €, zubačka 20 € 
(skupinová sleva).

06.30 odjezd směr Mikulov, Vídeň, Wie ner 
Neustadt, Hohe Wand.
10.00–17.00 celodenní turistika. Ze Stoll
hoffu po vyznačených trasách, kovových 
žebřících a  vyhlídkou Skywalk ke Grosse 
Kanzel a  Kleine Kanzel k  vyhlídkové věži.
Mezi lesy a loukami se nachází zábavní cen-
trum pro děti a malé zoo s přítulnými bílými 
lamami a kamzíky. Pro dospělé několik hor-
ských hospůdek a penzionů.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Vstupné do přírodní rezervace: dospělí 
2 €; děti do 10 let zdarma!

6.00 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Puchberg.
10.30 prohlídka nádraží v Puchbergu, par-
ku a  panorama tické mapy, kde průvodce 
ukáže trasy různé náročnosti dle počasí. 
Výstup na nejvyšší horu Dol ních Ra kous je 
možný podél kolejí zubačkové dráhy, dále 
středně náročnou horskou stez kou s  vý-
jezdem sedačkovou lanovkou nebo velmi 
náročným výstupem po Oberer Herminen
steig – podle počasí. T ento výstup je sice 
náročný, ale nezapomenu telný krá sou vy so-

Masiv Hohe Wand se nachází 50  km JZ od 
Vídně, je sou částí Gutensteinských Alp 
a má status pří rod ního parku. Jde o vápen-
covou náhorní plošinu, která spadá takřka 
kolmými, až 250 metrů vysokými stěnami. 
Ze severu je ohraničena údolím Piestingtal 
a  jižní hra nici tvoří spoj nice obcí Puchberg 
am Schneeberg a  Willendorf. Západ-
ní hranici tvoří silnice stou pající do sedla 
Grünbacher Sattel, která pohoří odděluje 
od sousedního celku Dürre Wand. Na vý-
chodě masiv prudce klesá do ro viny u měst 
Zweiers dorf a Maiers dorf.

Turistika a přírodní krásy Rakouska
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Rakouský Stonehenge | Za keltskými megality a menhiry
Termíny | 22. května | 9. října 
Cena | 580 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 550 Kč

Semmering | Reichenau | Höllental
Termíny | 5. června | 14. srpna 
Cena | 690 Kč | Slevy | 640 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

Výstup na horu Ötscher
Termíny | 24. července | 28. srpna
Cena | 750 Kč | Slevy | 710 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

Ötscherský kaňon s romantickou jízdou vláčkem
Termíny | 12. června | 7. srpna 
Cena | 750 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 710 Kč

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Wienerbruck.
10.15–15.30 středně ná ročná turistika v Ö t
scherském ka ňonu, kterou mohou ab sol-
vovat i  děti od šesti let. Kaňon se na chází 
v  ná rodním parku nedaleko Maria zellu. 
Stezka vede po dél Öt scherského po toka 
s  čet nými peřejemi, vodopády a  bizar ními 
ska lisky. Několikrát je stezka překlenuta 

5.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Semmering, Zauberberg.
Procházka horským střediskem kolem 
krásných domů postavených ve stylu při-
pomínajícím stavby Dušana Jurkoviče. 
Výstup na dřevěnou vyhlídku s  překrás-
nými výhledy na údolí Mürztal, přes které 
vede mnoho úchvatných viaduktů, silnice 
a železnice Ing. Karla von Ghegy (památka 
UNESCO). Uvidíme krásnou přírodu, údolí 
s  hrady a  zámky s  panoramatem zasně-
žených horských velikánů Schneeberg, 
Rax a  Schneealpe. Odjezd do Reiche
nau – prohlídka lázeňského města, nádraží 
s  historickými exponáty parní lokomotivy, 
starodávného autobusu a  původních ka-
binkových lanovek. Z  Reichenau je mož-

nost individuálního výjezdu kabinkovou 
lanovkou na Rax. Jiní mohou absolvovat 
lehkou turistiku soutěskou v  údolí řeky 
Schwarzy, která protéká mezi vrcholy 
Rax alpe na severozápad od Semmeringu, 
tzv.  Malým Höllentalem. Zčásti tvoří úzký 
kaňon, obehnaný vysokými vápencovými 
skalisky, kolem panenská příroda, díky 
které je voda tak čistá a  průzračná, že od 
18.  století slouží jako hlavní zdroj pitné 
vody pro Vídeň a  okolí. Turistická stezka 
je nově vybudovaná, můstky a  dřevěné 
schodky jsou bezpečné. Lehká, ale zají-
mavá trasa vhodná i  pro rodiny s  dětmi. 
Absolvujeme 4–6 km relaxačním tem  pem 
s odpočinkem a fotografováním.
17.30 odjezd, cca 22.30 návrat do Brna.

6.00 odjezd z Brna směr Mikulov, St. Pölten, 
Lackenhof.
10.00–16.00 výstup na horu Ötscher po 
od počívadlo Ötscherhaus je nenáročný, 
mo hou jej absolvovat i děti od 6 let. Zde se 
na chází stanice sedačkové lanovky, kte rou 
lze sjet do údolí. Zdatnější účastníci po kra-

čují na vrchol ke kříži, kde se naskýtají pře-
krásné výhledy do okolí Ötschergraben 
a na Mariazellerland. 
16.30 odjezd z Lackenhofu.
20.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně lanovka jednosměrně 9 €, 
tam i zpět 11 €.

skal ním převisem. Odpočinout lze u  jezera 
Er lauf stausee. Z  malého nádraží od jede 
celá skupina romantickým vláčkem zpět do 
Wienerbrucku.
15.45 sraz na nádraží v Erlaufklause.
16.00 odjezd vláčku.
17.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně vstup do kaňonu s  jízdou 
vláčkem 3 €.

07.00 z Brna směr Pohořelice, Znojmo.
Turisticky vděčná oblast rakouského Po lesí. 
Součástí přírodní re zer vace je také mnoho 
kul tur ních památek. Trasa vede kolem opev-
něných měst, která v dávné minulosti střeži-
la hraniční pásmo mezi rakouskými zeměmi 
a českým královstvím: Har degg – hrad Ma-
ximiliána Mexického, hrad Ro sen burg, hrad 
Raabs – procházky v podhradí, vý stupy dle 
zdatnosti turistů, soutok Ra kouské a  Mo-
ravské Dyje, vodní hrad Heiden reichstein. 
Následuje turistika ve Wald viertelu a  pro-
hlídka 97 me galitů a  menhirů z  dio ritu, 

tvo řící půlkruh postavený starými Kelty, 
které objevila řím ská legie ve 3. století, dále 
keltská kamenná pyramida, která je arche-
ologickou hádankou. Najdeme i  kámen 
Kirlingstein uprostřed trojice pozitivních 
zón, Obětní kámen plný magických siločar, 
kulatý kámen Zeměkoule nebo Viklan  – 
zkusíte roz houpat 24 tun. Zwettl: Černá věž 
lou pež níka Johanna von Gra sela, Hundert-
wasserova studna, procházka. Průjezd údo-
lím Kamptal směr Znojmo. Odjezd do ČR 
v odpoledních hodinách.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
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Hochkar | v ýšky a hloubky Skytour 
Termín | 26. června | Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

Gams | národní park Gesäuse
Termín | 26. června 
Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

Dachstein | solný důl, v yhlídky Pět prstů a Spirála
Termíny | 31. července | 4. září | Cena | 1 050 Kč

K pramenům alpských vodopádů
Termín | 29. května | Cena | 790 Kč | Slevy | 740 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let

Výstup na horu Gemeindealpe
Termín | 17. července | Cena | 790 Kč | Slevy | 750 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Göstling, Lassing.
Hochkar je s  výškou 1808 metrů nad mo-
řem nejvyšší vrchol Göstlingských Alp. Ce-
lodenní turistický výšlap po stezkách Sky
tour na náhorní plošině Hoch karu, kde byly 
v  roce 2015 ve výšce 1750 metrů vybudo-
vány a na ocelových lanech zavěšeny mosty 

5.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Rakousko – Štýrsko – Gesäuse.  
Turistika soutěskou Nothklamm, po dře-
věných schodech a  mostech, upevněných 
nad divokou řekou Gamsbach. Sestup do 
jeskyně Kraushöhle, kterou zdobí krápníky 
a  překrásné průzračné sádrovcové krystalky, 
vytvořené před tisíciletími kyselinou sírovou 
z rozpouštějícího se vápence (doporučujeme 
teplejší oblečení). Po staletí byla voda v sou-

5.15 odjezd z Brna přes Pohořelice, Znojmo, 
Rakousko, směr Eisenerz. Prohlídka pod-
zemních pramenů, ze kterých vyvěrá sedm 
vodopádů. Zastávka u  jezera Brunnsee. 
Příjezd do Wildalpen. Podle zájmu vstup do 
vodárenského historického muzea (vstupné 
3 €). Turistický výšlap naučnou lesní stezkou 
podél potoka Siebenseebach k jezeru Hartl

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Salcburk.
Dopoledne Hallstatt – lanovkou Salzberg
bahn přímo z  městečka Hallstatt do výšky 
835 metrů, krásný výhled na 125 m hluboké 
a 6 km dlouhé Hallstattské jezero. Nedale-
ko historický solný důl, vjezd do podzemí 
na miniaturním vláčku, mezi jednotlivými 
patry dřevěné skluzavky. Zpět lanovkou 
nebo lesem kolem 100 m vodopádu. 
Odpoledne přejezd na druhý konec jeze-
ra, lanovkou na Krippenstein (2 109 m) na 

a  vyhlídky kovové konstrukce nabízející 
panoramatický pohled do okolí, takzvaný 
360° Skywalk Blick. Při pěkném počasí a za 
dobré viditelnosti je odsud možné shléd-
nout až 100 impozantních horských vrcholů 
vysokých více než 2000 metrů.
17.00 odjezd do Brna.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.

těsce proháněna 22 vodními mlýny. GeoPfad 
je geologická stezka se 32 naučnými panely, 
panenskými skalními scenériemi, milióny 
let starými fosiliemi. Čeká na vás divoká, až 
dechberoucí panenská příroda NP Gesäuse.
16.30 odjezd směr Brno.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | Kombinovaná vstupenka do 
soutěsky Nothklamm a do jeskyně 14 €, děti 
do 14 let 10 €.

see, které tvoří vodopády padající do údolí. 
Další stezka je náročnější prudším stoupáním 
lesem a  mezi skalisky až na horskou louku 
s výhledy na hory podobné italským Dolomi-
tům. Výběr tras dle zdatnosti účastníků.
22.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | vstup do podzemí 3,50 € 
(platí se průvodci v autobuse).

okraji Dachsteinské plošiny. Výhled z  nej-
novější vyhlídky 5fingers (Pět prstů) s  pěti 
můstky ve tvaru ruky nad více než 400 m 
hlubokou propastí. Famózní výhledy se ote-
vírají také z  další vyhlídky Spirála (Welter-
bespirale).
23.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | výjezd lanovkou tam a zpět 
a vstup do solných dolů cca 32 €, děti do 15 
let cca 15 €, lanovka na vyhlídky Pět prstů 
a Spirála cca 32 €, děti do 15 let cca 17,60 €. 

05.30 odjezd z Brna směr Pohořelice – Mi-
kulov – Mitterbach.
Mitterbach – fakultativně výjezd lanovkou 
do cca 1600 m n. m. (zdatnější mohou pěšky) 
k horské chatě Terzer haus a Gemeindealpe 
(1626 m). Vyhlídka na vrchol hory Ötscher 
(1893 m) s  hřebenovkou Rauher Kamm, do 

soutěsek Předních a Zadních ötscherských 
příkopů, do údolí řeky Erlauf, na jezero Er
laufsee a jiné nádherné pohledy na Ötscher
land a  Mariazellerland. Sestup k  Erlaufsee, 
kde bude čekat autobus. 
17.00 odjezd směr Brno.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
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Ptačí soutěska | Nejdelší soutěska v Horním Rakousku!
Termíny | 12. června | 11. září 
Cena | 830 Kč | Slevy | 810 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 

Alpská jezera a vodopád Hohenzollern
Termíny | 29. května | 21. srpna | 18. září 
Cena | 995 Kč | Slevy | 965 Kč děti do 14 let

Mariazell a výstup na Bürgeralpe
Termíny | 28. srpna | Cena | 790 Kč | Slevy | 750 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

Dřevěná vodní stezka v údolí řeky Mendling
Termíny | 15. 5. | 19. 6. | 18. 9. | Cena | 660 Kč | Slevy | 610 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Romantické údolí Wachau | s plavbou lodí 
Termíny | 17. dubna | 22. května | 7. srpna 
Cena | 690 Kč | Slevy | 660 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

6.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Vídeň, Lassing.
10.30–16.30 nenáročná turistika naučnou 
Římskou stezkou a  ro mantickým údolím 
řeky Mendling. Projdeme soutěskou kolem 
splavidel, starých dřevěných vodních mlýnů, 
studánky, jejíž voda prý zastavuje stárnutí, 
a  jezírek, kde si můžeme od počinout nebo 

5.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov 
(Znojmo), Mariazell. Procházka městečkem, 
poté celodenní turistika po horských stez-
kách Bürgeralpe. Zájemci mohou nahoru vy-
jet přímo z centra kabinovou lanovkou (10 €). 
Přibližně čtyřhodinový turistický okruh nabí-
zí výhledy do různých stran, na jezera i poho-

5.15 z Brna směr Mikulov, Solná komora.
Dopoledne zastávka u jezera Traunsee, pro-
cházka k zámku Ort. Dále Traunkirchen u je-
zera Traunsee – v kostelíčku ojedinělá kaza-
telna ve tvaru rybářské loď  ky. Průjezd kolem 
jezera Wolfgangsee do městečka St.  Wolf
gang. Procházka historickým centrem s mož-
ností výstupu ke křížové cestě nad jezerem. 

Bad Ischl, prohlídka lázeňského města le-
žícího v  centru Solné komory. Uprostřed 
lesoparku stojí krásná cí  sař ská vila, kterou 
si prohlédneme. Pro zájemce nenáročný vý-
stup s krásnými výhledy k vodopádu Hohen
zollernwasserfall (6 km).   
23.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Císařská vila v Bad Ischl 15 €.

ří oblasti Mariazellerland.  
16.30 odjezd k vodopádu Marienwas serfall 
a  jezeru Erlaufsee, kterým probíhá hranice 
Dolního Rakouska a  Štýrska a  které se na -
chází pod ötscherskou horskou skupinou. 
Zastávka u jezera před cestou domů.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.

6.30 z Brna směr Pohořelice, Mikulov, Melk.
10.00 Melk, procházka dostupnými prosto-
rami kláštera (UNESCO), který je mistrov-
ským dílem vrcholného baroka. Klášterní 
kostel s  freskami od Michaela Rottmayra 
a  Paula Trogera. Sestup od kláštera do pů-
vabného městečka pod ním. Přesun auto-
busem do Spitz. Zájemci mohou vystoupat 
na hrad Hinterhaus s  krásnými výhledy 
na Dunaj. Přejezd do Dürnstein – výstup 

na hrad nebo prohlídka krásného staro-
bylého městečka, posezení v  hospůdce 
nebo procházka podél Dunaje. Přejezd do 
souměstí KremsStein. Zájemci o  plavbu 
lodí mohou plout buď z  Melku (cca 27 €) 
nebo ze Spitz do Kremže (cca 18 €). Lodní 
lístky nejsou zahrnuty v  ceně zá jezdu. 
S  možnými variantami seznámí účastníky 
průvodce zájezdu.
16.30 odjezd z Krems. 20.00 návrat do Brna. 

se při pěkném počasí i  vykoupat a  slunit. 
Podmaní si nás zajímavá procházka krás-
nou a  rozmanitou krajinou Göstlingských 
Alp. Trasa je dlouhá 10–15 km dle zdatnosti 
účastníků. Vhodné pro běžné turisty, ale i pro 
rodiny s malými dětmi či seniory.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně vstup na stezku 9 €, děti 6 €.

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo, 
Liezen.
10.30–17.30 turistika divokou Ptačí sou
těs kou, která byla objevena již v roce 1906 
a  v  té době byla schůdná jen pro zkušené 
hor ské turisty. Dnes je stezka s  dřevěnými 
žebříky a můstky nově upravená a přístupná 
jak dospělým a  seniorům, tak i  dětem od 
zhruba 10 let. Pro náročné je zpřístupněna 
delší cesta, pro méně zdatné turisty a  děti 
cesta jednodušší (trasy dlouhé 8 až 11 km). 

Společný je počáteční výstup po dřevěných 
žebřících a schodech kolem skal a prýštících 
vodopádů, potom se trasy rozdělují. Auto-
bus zůstává po celý den na stejném místě 
a je možné se kdykoli vrátit zpět (například 
v nepříznivém počasí). Převýšení tras je od 
610 m do 1308  m, soutěska je schůdná při 
každém počasí. 
18.00 odjezd, cca 23.00 příjezd do Brna.
Fakultativně: vstupné do soutěsky 5 € –
prů  vodce vybere v autobuse v eurech.
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Göttweig a zámek Artstetten
Termíny | 3. července | 25. září | Cena | 610 Kč | Sleva | 580 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

Dobývání ametystů
Termíny | neděle 9. května | neděle 4. července | neděle 19. září 
 Cena | 480 Kč | Slevy | 380 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Dyje a Morava | od rybářských sítí po ptačí křídla  
Termíny | 24. dubna | 28. září í 
Cena | 450 Kč | Sleva | 420 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Kamenná stěna a vodopády řeky Pernitz
Termíny | 5. června | 4. září 
Cena | 590 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, s tudenti a senioři nad 60 let

07.00 odjezd z Brna směr Pohořelice – Miku-
lov – Göttweig.
Dopoledne Göttweig, prohlídka staroby-
lého benediktinského kláštera z  11. století, 
který se nachází na okraji údolí Wachau. Pod 
klášterem na svazích Dunkelsteinského lesa 
najdeme množství vinic. 
Odpoledne prohlídka zámku Artstetten 
stojícího vysoko nad Dunajem. Je znám svý-
mi sedmi věžemi a je místem posledního od-

7.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Znojmo. 
10.30 příjezd do Maissau – Amethyst Welt. 
Ametystový svět Maissau s největší obnaže-
nou ametystovou žílou na světě leží na hoře 
Manhartsberg. Ukázkové štoly, přírodní park 
s  atrakcemi, ametystové pole s  příležitostí 
pro hledače pokladů, kteří si zde mohou najít 
svůj šťastný kámen. V ceně vstupného je za-
hrnuto zapůjčení kutacího nářadí a plná hrst 
ametystů, kterou si může návštěvník najít na 

počinku habsburského arcivévody Františka 
Ferdinanda d'Este a  jeho manželky Žofie 
Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu, kteří 
zahynuli v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. 
Na zpáteční cestě krátká zastávka u  kostela 
Maria Lach – Marie Sedmiprstá – výhledy na  
zříceninu Jauerling a na meandry Dunaje.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně klášter: cca 3 €, vstupné do za-
hrad zámku 3,50 €, vstupné do zámku 8,50 € 

ametystovém poli během 1 hodiny kutání.
Odpoledne Národní park Leiser Berge. Pře-
jezd na nejvyšší kopec Buschberg – výstup 
na vyhlídky, ke slunečním hodinám a  rada-
rové stanici. Přejezd do městečka Staatz, 
výstup na hrad, odkud se nabízí malebné po-
hledy do údolí, na Pálavské kopce.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně kombinované vstupné 11.50 € 
(ceny z předchozí sezóny).

08.00 odjezd z Brna směr – Pohořelice – Mi-
kulov do Rakouska.
Dopoledne zřícenina hradu Falkenstein 
u stejnojmenné obce. Hrad leží na vysokém 
skalním návrší, ze kterého lze přehlédnout 
téměř celou jižní Moravu. Jde o místo arche-
ologického nálezu pravěké sošky zvané Fal-
kenštejnská Venuše. Zřícenina se skládá ze tří 
podlaží a  nabízí pohled do skalních otvorů, 
používaných jako vězení Habánů, nyní mu-
zejní prostory. Výhledy na lesní oblast Leiser 
Berge. Vinařská obec s kostelem sv. Jakuba, 
jeskyně Panny Marie, krypty vládnoucích 
rodů. Hohenau – soutok řek Dyje a Moravy. 
Místo je sice prosté, ale má zajímavou atmo-

sféru lužních lesů, kde se dotýkají hranice tří 
států – Česka, Slovenska a Rakouska. 
Odpoledne March egg – čapí stezka. Pro-
hlídka zámku, původně hradu vybudova-
ného Přemyslem Otakarem II. Kolonie čápů, 
kterých každoročně přiletí z  jižní Afriky až 
stovka. Pozorování hnízdícího ptactva je nej-
lepší z vysokých posedů. Schlosshof – nová 
turistická atrakce Most svobody (Brücke der 
Freiheit) vedoucí přes řeku Moravu do De
vínské Nové Vsi. Procházka po mostě a  ko-
lem zámku. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Fakultativně vstupné do hradu Falkenstein 
s popisem hradu v češtině 5 €.

06.30 odjezd směr Mikulov, Vídeňský les.
10.00 turistika ve Vídeňském lese sou těs-
kou Steinwandklamm buď pro ná roč nější 
po žebřících a můstcích, nebo s ne ná roč ným 
výšlapem po scho dech bokem stěny až ke 
skalnímu  průchodu zvanému Tu recká jes
kyně (doporučujeme baterku). Po kra čujeme 
po cestách nebo po louce k je zírku nad vodo
pády řeky Pernitz, nad ni miž mohou fyzicky 
zdatnější vy stoupat až na vrchol hory Hauss
tein s nádhernou vy hlíd kou. Ostatní projdou 

pěšinou podél je zírka, kde lze za poplatek 
krmit pstruhy. Poté sejdeme k  vodopádům 
a  pe řejím divoce zurčící a  zpě něné řeky 
Pernitz, které přecházíme po dřevěných 
můstcích a  schůdcích až k  dolnímu je-
zírku. Kombinované v stupné do soutěsky 
a  k  vodopádům Myrafälle činí 7 €. Trasu je 
možné prodloužit pře chodem přes les a ko-
pec od Turecké jeskyně, cesta trvá cca 1,5 h.
17.00 odjezd do Brna. 
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
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Okolím Neziderského jezera 
Eisenstadt – Mörbisch – plavba lodí po jezeře – zámek Halbturn
Termíny | 29. května | 14. srpna 
Cena | 620 Kč | Slevy | 590 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

Dolním Rakouskem na šlapací drezíně nebo do vlčí zoo
Termíny | neděle 9. května | neděle 4. července | neděle 19. září 
Cena | 390 Kč | Slevy | 350 Kč děti do 14 let

Soutěska Ysper
Krajem bludných kamenů
Termíny | 10. července | 11. září 
Cena | 640 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 610 Kč

Duhové vodopády řeky Salzy
Termíny | 15. května | 19. června | 18. září
Cena | 690 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 660 Kč

6.00 z Brna směr Pohořelice, Mikulov, Ysper.
10.00–16.30 turistika asi 10 km soutěskou 
Ysper mezi městy Ybbs a  Zwettl, a  kolem 
bludných ka menů. Jde o  krás nou krajinu 
s megality, které jako by po kraji lehce roz-
hodila ruka obrů. Panenská příroda a zpíva-
jící vodopády v  di voké soutěsce zaujmou 
všechny, kteří se vydají po sto  pách starých 

Keltů, dávných obyvatel údolí Ost rong. Na 
stezce uvidíme Labutí chrám, Sfingu, různé 
viklany, obětní kameny se stopami krve, 
Keltského psa – stáří více než 4000 let, ka-
meny se starodávným runovým písmem 
a jiné zajímavosti (vstupné do soutěsky 5 €).
16.30 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.

7.00 odjezd z  Brna směr Břeclav (možnost 
přistoupení), Eisenstadt. Prohlídka historic-
ké části hlavního města Burgenlandska se 
slavným zámkem uherského šlechtického 
rodu Esterházy. Přejezd do Mörbisch am 
See, procházka městečkem na břehu Nezi-
derského jezera. Dále pokračování do Rustu, 
malebného vinařského městečka. Okružní 

plavba lodí (70 minut). Přejezd k  barokní 
perle Burgenlandska, zámku Halbturn. Zá-
mek byl postaven dle návrhu Johanna Lucase 
von Hildebrandt, možnost prohlídky exterié-
ru zámku a procházka zámeckým parkem.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | lodní lístek cca 10 € (skupino-
vá sleva), zámek Halbturn cca 10 €.

7.30 odjezd z  Brna směr Pohořelice, Hev lín, 
Národní park Leiser Berge. Drezínu vymy-
slel v  roce 1815 baron KarlFriedrich Drais 
von Sauerbronn (1785–1851). Zpočátku jen 
silou svalů poháněná vozidla byla po dalším 
zdokonalování využita i  v  železničním pro-
vozu. Zábavným způsobem poznáte na sta-
rých železničních drahách NP Leiser Berge. 
Před startem proběhne v češtině podrobná 
instruktáž o  ovládání drezíny a  o  bezpeč-
nostních podmínkách jízdy. Cestou uvidíte 
ve větru se vlnící obilné lány a  romantické 
lesní pasáže. Na zastávce drezín se nachází 
chovná stanice s lamami a alpakami. V hos-

půdce si můžete dát kulinářské speciality. 
Peší turisté navštíví v Ernstbrunnu lesní zoo 
Wildpark (vstup 6,50 €, děti a senioři 4,50 €; 
skupinová 4 €). Kromě jiných zvířat upoutá 
vlčí pěvecká smečka – pokud se jim návštěv-
níci zalíbí, spustí vlci úžasné melodické vytí. 
Odpoledne přejezd na kopec Buschberg 
(491 m) – výstup na vyhlídky, ke slunečním 
hodinám a radarové stanici. Přejezd do měs-
tečka Staatz, výstup na hrad. 
20.00 plánovaný příjezd do Brna.
Fakultativně: skupinová cena za 1 místo na 
drezíně (platba průvodci v autobuse) – jízda 
tam a zpět cca 24 km 16 €.

6.00 odjezd z Brna, Mikulov, Vídeň, Linz. 
10.30–16.00 turistika v povodí řeky Salzy. 
Po jejím břehu, který se mění ve svah s bo-
hatou horskou květenou, dojde me ke ka-
ňo nu. Je nutno sledovat nejen řeku pod se-
bou a hořce ve svahu, ale i nepříliš zřetelné 
značky a  směrovky. Cesta stoupá šikmo 
svahem a  připojí se k  potoku stéka jí címu 
soutěskou a  pramenícímu ve skalách. Tato 
cesta je ná ročná, vede po visu tých můstcích 
a  schodech v  těsné blízkosti vodopádů, 

takže často vodní tříšť omyje turistovu 
tvář. Výš kový rozdíl k  pra meni ve skalách 
je asi 350 m. Návrat buď opět po dřevěných  
schůdcích pod vodopádem nebo lesní stez-
kou k  parkovišti. Návrat je těžší, i  proto, že 
opouštíme krásnou soutěsku. Do po ru ču-
jeme pevnou obuv a pro případné koupání 
plavky a opa lo vací krém.
16.00 odjezd, 21.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně: vstup do soutěsky 6,50 €, 
děti do 14 let 4 €. Ceny z předchozí sezóny.
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Pro turistiku v horském prostředí doporučujeme pev nou, nejlépe nepromokavou obuv, 
pohodlné (sportovní) ob le čení, dešt ník nebo pláštěnku. Sraz 15 minut před odjezdem 
na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. 
Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

Orava a okolí
Termíny | 26. 6 | 28. 8. | Cena | 690 Kč | Slevy | 550 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let

Malá Fatra
Termíny | 5. července | 21. srpna | Cena | 690 Kč | Slevy | 670 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let 

Malé Karpaty – Bradlo – Čachtický hrad
Cena | 550 Kč | Slevy | 520 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let | Termíny | 17. dubna | 14. srpna

6.00 odjezd směr Žilina do osady Vychylovka. 
Dopoledne jízda Kysuckou lesní železnicí 
(úzkorozchodná trať). Prohlídka skanzenu 
Múzeum kysuckej dediny. Při jízdě vláč-
kem se můžete kochat výhledy do krásné 
romantické krajiny. Přejezd z  Vychylovky 
přes Slovenské Beskydy k Oravské přehradě. 
Přehrada byla vybudována na soutoku Bílé 
a  Černé Oravy, po napuštění zůstalo pod 

vodou pět obcí. Nad hladinou zůstal malý ko-
pec, nyní Slanický ostrov. Krátká procházka 
k přehradní nádrži a pokračování podél toku 
řeky do Oravského Podzámku k Oravskému 
hradu. Prohlídka hradu (pozor – přes 500 
schodů). Po prohlídce hradu odjezd do Brna.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | jízda vláčkem cca 5 €, vstupné 
do hradu cca 7 €.

Turistika a přírodní krásy  
Slovenska, Polska a Německa

7.00 odjezd z  Brna přes Uherské Hradiště, 
Trenčín a Žilinu do NP Malá Fatra se zastáv-
kou na občerstvení. Prohlídka rázovité obce 
Terchová, rodiště zbojníka Juraje Jánošíka. 
Průjezd Vrátnou dolinou k  chatě Vrátna, 
odtud výjezd kabinovou lanovkou do sedla 
pod horou Chleb s úchvatným výhledem 
do turčianské kotliny s městem Martin a na 
vrcholy Velké Fatry. Zdatnější turisté mohou 
volit ze dvou túr: na vrchol nedalekého Chle-
bu (1 645  m), nebo na nejvyšší horu pohoří 

Velký Kriváň (1 709 m). Návrat lanovkou do 
údolí a přejezd autobusem do obce Štefano
vá. Odtud túra k Jánošíkovým dierám – sou-
těskám s četnými vodopády, opatřeným žeb-
říky a stupačkami. Pro méně zdatné turisty se 
nabízí průchod Dolními dierami až k hotelu 
Diery, zdatnější mohou průchod Dolními 
dierami zkombinovat s Novými dierami. Pře-
stávka na občerstvení v hotelu Diery. 
17.00 odjezd zpět do ČR. 
21.00 předpokládaný návrat do Brna.

07.00 odjezd z Brna směr Hodonín.
Výlet do pohoří Bílé Karpaty, Brezová. Ces-
ta na vyhlídkový vrch Bradlo s  mohylou 
Milana Rastislava  Štefánika. Památník 
je úžasným dílem známého slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče. Odjezd do 
Čachtic  – Čachtický vrch a  zřícenina hradu 

hraběnky Alžběty Báthoryové, nechval-
ně proslulé jako Čachtická paní. Prohlídka 
zříceniny hradu a  obce Čachtice (vstupné 
2,50 €). Zastávka v  Piešťanech, procházka 
lázeňským areálem, individuální volno na 
občerstvení.
21.30 předpokládaný příjezd do Brna.
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Bludné skály v Polsku
Cena | 595 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 555 Kč 
Termíny | 5. června | 4. září

Kladsko a turistika ve Stolových horách
Cena | 650 Kč | Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 630 Kč
Termíny | 5. června | 18. září

Saské Švýcarsko
Cena | 790 Kč | Slevy | 760 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 15. května | 31. července | 18. září
Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (dálnice), Jihlava (dálnice), Praha

Hitlerovo Orlí hnízdo s turistikou v soutěsce Almbachklamm
Cena | 1 120 Kč | Slevy | 1 080 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Termíny | 10. července | 14. srpna

6.30 odjezd z Brna směr Náchod, Kudowa.
10.30 lázně Kudowa Zdrój na okraji Ná
odního parku Stolové hory – procházka 
po kolonádě, ochut návka léčivé vody. Lá
zeňský park pod Par kovou horou (477  m) 
nabízí možnost po sezení, občerstvení i pro-
cházek v  krásném prostředí. Pokračování 
do turistické lokality Bludné skály (Błędne 
Skały) v západní části národního parku. Do-
minantou oblasti je horský hřbet, který eroze 
přetvořila do dnešních bizarních útvarů, 
při po mí na jí cích zvířata, lidské bytosti i  nej-

různější předměty. Jednotlivé bloky jsou od-
děleny labyrintem hlu  bokých a velmi úzkých 
roklí, průchodů a tunelů. Méně náročná turis-
tika a výstup na skalní plošiny s výhledem do 
Broumov ského vý běžku, dále mezi skalami 
k je di neč ným skalním útvarům (Sedlo, Slepi
čí noha, Pokladna, Bludiště, Tunel a další). 
17.00 odjezd směr Náchod, Ústí nad Orlicí,  
a Českou Třebovou do Brna.
22.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně: vstupné do Bludných skal 
(7 PLN), ochutnávka vody v Ku dové (1 PLN).

6.00 odjezd z Brna přes Olomouc do Kladska, 
které je jedním z  nejstarších měst ve Slez-
sku. Nad městem se tyčí mohutná Kladská 
pevnost (Twierdza Kłodzko), která vznikla 
v  17.  století a  je unikátní svým labyrintem 
chodeb. Z vyhlídky na valech se nabízí široký 
rozhled do okolí a  na nejvyšší vrchol Stolo
vých hor Velkou Hejšovinu (polsky Szczeli-
niec Wielki) s nadmořskou výškou 919 m, na 
kterou se vydáme z Karlówa. Trasa je dlouhá 
přibližně 4 kilometry. Na skalní plošině vyme-
zené vysokými příkrými srázy se nalézá chata 
s restaurací Schronisko na Szczelińcu, stán-

ky a  vyhlídková terasa nabízející krásné po-
hledy na Broumovské stěny, Krkonoše a pol-
skou krajinu. Zde se platí vstupné do skal. 
Turistická trasa klesá a stoupá po vytesaném 
schodišti, vede velmi úzkými štěrbinami, 
bránami, po vyhlídkové cestě i soutěskou do 
hlubiny.
17.00 odjezd zpět do ČR. 
21.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Kladská pevnost včetně 
podzemního labyrintu – skupinová cena 
37  PLN , děti 30 PLN, vstupné do skalního 
okruhu 10 PLN, děti 5 PLN.

05.15 odjezd směr Praha, Děčín, Hřensko.
Dopoledne Kö nigstein – prohlídka monu-
men tální pev nosti a  okolí s  možností 2  km 
turistického výšlapu lesní stezkou k  řece 
Labi a přesun vláčkem do Rathen.
Odpoledne přejezd trajektem přes Labe. 
Rathen je kouzelné lázeňské městečko na 
úpatí pískovcových skal. Je  ze ro Amselsee, 
hory bizarních tvarů a  vodopád Amselfall. 

Největší turistickou atrakcí je vyhlídkový 
skalní most Basteibrücke přes hlubokou 
propast Mardertelle (Kuní jáma). Vyhlídky 
na skalní útvary Lilienstein, Pfaffenstein aj. 
Návrat trajektem do Rathen, odjezd.
23.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Königstein 10 €, děti 6 €, 
vláček z Königsteinu do Rathen 2,20 €, tra-
jekt zpáteční 1,50 €.

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, 
Salcburk, Berchtesgaden. 
12.00 příjezd do NP BerchtesgadenOber
salzberg. Přestup na EKO-BUS a  přesun na 
horu Kehlstein. Výjezd výtahem k vyhlídce 
Orlí hnízdo, odkud se naskýtají nádherné 
výhledy na okolní alpské vrcholy. 
14.00 sjezd na parkoviště, odjezd k soutěsce 
Almbachklamm – turistika cca 5–8 km dle 

zdatnosti s výhledy na alpské masivy. Kolem 
pramene s léčivou vodou k baroknímu kos-
telu Maria Ettenberg. S  výběrem trasy dle 
zdatnosti poradí průvodce, kratší trasa je 
vhodná i pro děti od 10 let. 
18.00 odjezd, příjezd do Brna cca 00.30.
Fakultativně | jízda EKO-BUSEM a výtahem 
na vyhlídku Kehlstein cca 17 €, vstup do sou-
těsky cca 6 €.
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Pro turistiku v horském prostředí doporučujeme pev nou, nejlépe nepromokavou obuv, 
pohodlné (sportovní) ob le čení, dešt ník nebo pláštěnku. Sraz 15 minut před odjezdem 
na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. 
Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

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

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

Výlety po Česku

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

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

6.00 odjezd z Brna po dálnici D1 směr Praha.
11.00 příjezd ke Křivoklátu, pro hlíd ka hradu, 
jehož počátky sahají do 12. století. Za vlády 
Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý králov-
ský hrad, jenž byl přestavěn Václavem IV. 
a dobudován Vladislavem Jagellonským. 
Odpoledne přejezd ke hradu Karlštejn, vy-
budovanému císařem Karlem IV. jako králov-
ská pokladnice. Před prohlídkou hradu mož-
nost individuálního oběda.

17.00 odjezd zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Vstupné na Karlštejn: dospělí 
220 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři od 
65 let a invalidé 150 Kč + 20 Kč/os. rezervační 
poplatek (platí všichni bez rozdílu); vstupné 
na Křivoklát: dospělí 210 Kč, děti, studenti 
a  senioři nad 65 let 150 Kč, pojištění storna 
zájezdu za 10 Kč.
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Národní hřebčín Kladruby nad Labem a zámek Žleby
Termíny | 8. května | 19. června | 7. srpna 
Cena | 520 Kč | Slevy | 490 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpoledne zámek Žleby. Původně gotický 
hrad, který prošel barokní a později roman-
tickou přestavbou v 19. století s krásným zá-
meckým parkem o rozloze 24 hektarů.
18.00 odjezd 20.30 předpokládaný návrat.
Fakultativně | stáje 200 Kč, od 6–18 let a se-
nioři nad 60 let 140 Kč; kočárovna, postrojov-
na a muzeum 90 Kč, od 6–18 let a senioři nad 
60 let 60 Kč; Žleby 160–190 Kč dle okruhu.
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Po stopách Tří mušketýrů | Dobříš – Orlík – Zvíkov
Termíny | 29. května | 10. července | 18. září
Cena | 650 Kč | Sleva | 610 Kč děti do 14 let, studenti a senioři

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

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

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

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

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

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

6.30 odjezd z  Brna směr Jihlava, příjezd na 
Dobříš – prohlídka rokokového zámku s fran-
couzským a anglickým parkem. Pokračování 
na Svatou Horu u  Příbrami, barokní poutní 
místo s  kostelem Nanebevzetí Panny Marie, 
zdobené četnými sochami J. Brokoffa, K. I. Di-
entzenhofera a  dalších. Odpoledne cesta 

k Orlické přehradě, prohlídka romantického 
zámku Orlík a poté i gotického královského 
hradu Zvíkov nad soutokem Vltavy s Otavou. 
18.00 odjez směr Jihlava, Brno
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Fakultativně | Dobříš 140 Kč, snížené 90 Kč; 
Orlík 150 / 100 Kč, Zvíkov 100 / 70 Kč.

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

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

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

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

5.15 odjezd z Brna směr Blansko, Svitavy, Li-
tomyšl, Horní Mísečky.
10.00 Horní Mísečky – turistická trasa s vý-
hledem na vodopády: pohled z Ambrožovy 
vyhlídky na Hančův vodopád a  na Pan
čavský vodopád – nejvyšší český vodopád 
s výškou 148 metrů. Na trase jsou také skvělé 
výhledy do Labského dolu. Možnost výjezdu 
sedačkovou lanovkou z  Horních Míseček na 
Medvědín. V případě zájmu pokračování až 
k pramenu Labe. Pramen Labe je symbolické 
místo: roku 1684 místo požehnal královéhra-

decký biskup Kryštof z  Talmberka, od roku 
1968 je zde kamenná stěna s  vyobrazením 
znaků významných měst, jimiž Labe na své 
cestě k  moři protéká. Od Vrbatovy boudy 
kyvadlovou autobusovou dopravou zpět do 
Horních Míseček. Možnost výběru náročné 
i jednodušší trasy dle osobní zdatnosti. 
17.30 odjezd z Horních Míseček. 
22.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | lanovka cca 230 Kč (170 Kč 
děti od 6 let, 210 Kč senioři), kyvadlová do-
prava cca 40 Kč.

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

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

6.00 odjezd z Brna.
Dopoledne prohlídka jihočeské vesnice Ho
lašovice s unikátními zachovalými stavbami 
selského baroka (UNESCO). Nevšední zážitek 
nabízí Holašovický kruh, zvaný Jihočeský 
Stonehenge, pro jehož stavbu bylo pou-
žito 26  žulových menhirů postavených do 
útvaru zvaného kromlech s jedním kamenem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

možnost návštěvy jeho rodného domu, po-
případě i  zříceniny mohutného hradu Huk
valdy – třetí největší hradní zříceniny v  ČR, 
nebo Památníku Leoše Janáčka. 
18.15 odjezd z Rožnova zpět do Brna.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupy: Památník Leoše Ja-
náčka 70 Kč, děti, studenti a  senioři 40 Kč; 
hrad Hukvaldy 90 Kč, děti do 14 let, studenti 
a senioři nad 65 let 50 Kč; Štramberská Trúba 
40 Kč, zlevněné 20 Kč; skanzen v Rožnově 60–
100 Kč dle výběru trasy; lanovka na Pustevny 
200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 150 
Kč, děti do 5 let zdarma.
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Hrad Buchlov, Velehrad a Kroměříž
Termíny | 22. května | 14. srpna
Cena | 480 Kč | Slevy | 450 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let

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

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

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

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

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

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

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

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

7.30 odjezd z  Brna a  cesta přes Buchlovské 
kopce ke gotickému hradu Buchlov, možnost 
prohlídky hradu. Pokračování na Velehrad, 
nejvýznamnější křesťanské poutní místo Mo-
ravy, možnost prohlídky barokní baziliky na 
románských základech.
Odpoledne Kroměříž – prohlídka historic-

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

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

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

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

7.30 odjezd z Brna směr Zlín, zoo Lešná.
Dopoledne individuální program v  areálu 
zoologické zahrady a  možnost individuál-
ního oběda. Na děti čeká kromě zvířat i  la-
nové centrum, skluzavky, dřevěné hrady 
a prolézačky, japonská zahrada, unikátní zá-
toka rejnoků, která je chloubou zlínské zoo. 
Odpoledne pokračování v  cestě do slav-
ných moravských lázní Luhačovice, které 

svými pobyty proslavil i Leoš Janáček. Pro-
cházka centrem lázní a  lázeňským parkem 
s kolonádou, slavné stavby slovenského ar-
chitekta Dušana Jurkoviče. Možnost ochut-
nat zdejší léčivé vody či posedět v cukrárně.
18.00 odjezd z Luhačovic zpět do Brna.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně vstup do zoo: dospělí 100 Kč, 
senioři nad 60 let 80 Kč, děti 3–14 let 60 Kč.

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

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

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

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

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

vyhlídku s úžasným výhledem na městečko 
Hardegg s  impozantním hradem. Po mostě 
pro pěší se přejde do Rakouska a zbytek času 
lze věnovat prohlídce Hardeggu nebo se ob-
čerstvit v útulné hospůdce hned za mostem.
18.00 odjezd z Hardeggu zpět do Brna.
20.00 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
technického průvodce.
Fakultativně | vstupné zámek ve Vranově 160 
Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 110 Kč.
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Mosonmagyaróvár | nejoblíbenější lázně roku 2020
Termíny | připravujeme | Cena | 440 Kč | Slevy | 395 Kč děti do 14 let
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Győr | lázně pro všechny generace
Termíny | připravujeme
Cena | 495 Kč | Slevy | 460 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let 
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Dunajská Streda | Thermalpark 
Termíny | připravujeme
Cena | 450 Kč | Slevy | 425 Kč děti a senioři 
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Cena zájezdů do termálních lázní neza hrnuje v stupy, které lze většinou za kou pit v korunách 
v naší CK. Ceny vstupů se mohou během roku změnit. Pro pobyt v láz ních doporučujeme 
vzít si s sebou plavky, ručník, koupací plášť a pře zůvky. Sraz 15 minut před odjezdem na 
stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobu sovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. Časy 
odjezdů z lázní se mohou z provozních důvodů změnit. 
Pro kolektivy termíny a místo přistavení busu dle do hody.

Termální lázně

7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) směr Břec-
lav, Bratislava, Mošoň. 
9.30 předpokládaný příjezd do termálních 
lázní, koupání (sedací bazén 38 °C, dětský 
bazén, krytý bazén, plavecký bazén), fakulta-
tivně lze využít saunu, masáže. K dispozici je 
bohatá nabídka občerstvení přímo v  areálu 

lázní za při jatelné ceny.  
18.15 odjezd z Mošoně. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Celodenní vstupné: dospělí 12 €, děti do 
18 let 8,50 € (ceny z předchozí sezóny, aktuál-
ní na webu thermal-movar.hu, k dispozici 
také ve slovenském jazyce).

7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) směr Břec-
lav a Bratislava. 
10.30 příjezd do Győru, pro zájemce indivi-
duální pro hlídka histo rické části města: dóm, 
Bis kup ský hrad, kostel Karmelitánů; nákupy. 
Po poledni koupání. V  léčebné části lázní 
kryté i venkovní sedací bazény s termální vo-
dou, v zábavní části kryté i venkovní bazény 
s  perličkovými láz němi, podvodními trys-

kami, vodopádem a  tobogánem, restauraci, 
ka várnu s ob čer stvením, vodní bar v bazénu. 
17.30 odjezd zpět do ČR. 
20.30 předpokládaný návrat do Brna. 
Celodenní vstupné: dospělí 3900 Ft, stu-
denti 3300 Ft, děti do 18 a senioři nad 62 let 
3000 Ft (platit lze kartou nebo ve forintech, 
ceny z  předchozí sezóny, aktuální na webu 
rabaquelle.hu, k dispozici v českém jazyce).

7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) po dálnici 
směr Bratislava a Dunajská Streda.
od 10.00 koupání v termálních lázních.
18.00 odjezd do Brna.

21.00 předpokládaný návrat do Brna.
Vstupy do lázní: individuálně na místě, 
dospělí 9 €, senioři nad 62 let 8  €, děti do 
14 let 6 €. Lehátka k dispozici za 2 €.

Moderní Thermalpark v Dunajské Stredě na bízí svým náv štěvníkům šest ba zé nů. 
Zdejší slabě alkalická termální voda s vy so kým obsahem minerálů má příz nivé účinky 
nejen při různých chorobách pohybového ústrojí.
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Sárvár | koupání v termálních lázních
Termíny | připravujeme
Cena | 590 Kč | Slevy | 570 Kč děti do 14 let a senioři nad 60 let 
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Bükfürdő | koupání v termálních lázních
Termíny | připravujeme 
Cena | 580 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 550 Kč 
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Veľký Meder | Thermal Corvinus
Termíny | připravujeme 
Cena | 470 Kč | Slevy | 450 Kč děti a senioři
Nástupní místa | Brno | Hustopeče | Ladná (D2) | Břeclav

Podhájska | slovenské Mrtvé moře 
Termíny | připravujeme 
Cena | 630 Kč | Slevy | 600 Kč děti do 14 let

7.00 odjezd z  Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Mosonmagyaróvár, Sárvár.
Dopoledne kou pání v  termálních lázních. 
Na ploše o více než 5400 m2 se nachází ba-
zény s  léčivou i  obyčejnou vodou, tobogá-
ny, zážitkové bazény, například s  vodním 
hradem a klouzačkou či vlnobitím. Termální 

voda je bo hatá na minerály, fakultativně lze 
využít saunu, masáže. K  dispozici bohatá 
nabídka občerstvení přímo v areálu lázní za 
při ja telné ceny. 
17.30 odjezd, cca 21.30 návrat do Brna.
Vstupné do lázní: 380 Kč, děti do 14 let 
180 Kč, lze si předplatit v cestovní kanceláři.

V moderních lázních s krytými i venkovními bazény je voda o teplotě 30–37° C. Má 
léčivé účinky na pohybové ústrojí  (klouby, páteř) a kožní choroby. 

Slavné termální lázně Bükfürdő leží na západě Maďarska. Zdejší voda s vy sokým 
obsahem vápníku, hořčíku a fluoru o tep lotě 55 °C tryská z hloubky 1282 metrů.

Termální park Veľký Meder je moderní rekre ační komplex v příjemném prostředí  
lesoparku. Má de vět bazénů, z toho tři venkovní, čtyři vnitřní a dva po lo kryté  
s teplotou termální vody 26–37 °C s pří znivými účinky na pohybové ústrojí. V areálu  
se nachází pět tobogánů, volejbalové a fotbalové hřiště.

7.00 odjezd z Brna směr Břeclav, Bratislava, 
Mosonmagyaróvár, Bükfürdő.
Dopoledne příjezd, koupání v  termálních 
lázních, fakultativně lze využít saunu, masá-
že. K  dispozici bohatá nabídka občerstvení 
přímo v areálu lázní za přijatelné ceny.

7.00 odjezd z Brna (bez průvodce) po dálnici 
směr Bratislava, Veľký Meder.
Dopoledne příjezd do termálních lázní 
Thermal Corvinus, celodenní koupání: se-
dací sekce, vodní masáže. V  areálu ob čer-

18.00 odjezd zpět do Česka.
21.30 předpokládaný návrat do Brna.
Celodenní vstupné: léčivé lázně a  kou-
paliště (1. zóna): dospělí a  senioři 360 Kč, 
studenti 220 Kč, děti 6–14 let 170 Kč, lze si 
předplatit v naší cestovní kanceláři.

stvení a restaurace za velmi příznivé ceny.
17.30 odjezd zpět do Česka.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.
Vstupy: individuálně na místě, dospělí 10 €, 
senioři nad 62 let 8,50 €, děti 3–15 let 7 €.

6.30 odjezd z Brna.
10.30 příjezd do Podhájské. Voda termál-
ních lázní je unikátem srovnatelným s vodou 
Mrtvého moře. Vyvěrá z hloubky 1900 m při 
teplotě 80 °C. Má blahodárné účinky na rev-
ma, bolesti páteře, kloubní a cévní ne moci, 

nemoci dýchacích cest, ekzémy apod. Ba-
zény o  teplotě 26–38 °C poskytují relaxaci 
i zábavu pro každého.
17.00 odjezd, cca 21.30 návrat do Brna.
Vstup do lázní: individuálně na místě, cca 
3 €/hodina (cena z předchozí sezóny).
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