
2023
poznávací zájezdy 

exotické zájezdy



CK ČEBUS využívá pro organizování leteckých poznávacích zájezdů letiště 
v Bratislavě, ve Vídni a v Praze. Nespornou výhodou je, že ke každému odletu 
a příletu letadla zajišťujeme za poplatek transfer autokarem nebo minibusem 
z Brna a ihned po příletu zpět do Brna. 

Odpadne Vám tak s tarost, jak se dostat na letiště, zejména když letadlo odlétá 
časně ráno a vrací se pozdě večer. A utokar navíc čeká na skupin u i v případě 
jakkoliv velkého zpoždění letadla. 

Transfery k leteckým zájezdům z Brna:

Praha, letiště Václava Havla – 500 Kč jedním směrem

Vídeň, letiště Wien Schwechat – 500 Kč jedním směrem

Bratislava, letiště M. R. Štefánika – 500 Kč jedním směrem

Gruzie / Arménie 3
Turecko 4
Izrael 6
Izrael / Jordánsko 7
Omán 9
Maroko 10
USA / Kanada 11
Mexiko 13
Tchaj-wan 14
Japonsko 15
Korea 16
Vietnam 17 
Vietnam / Kambodža 18
Indie 19
Srí Lanka 20
Bali 21 
Austrálie / Nový Zéland 22
Jižní Afrika 24

exotické zájezdy

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

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

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

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

Sleva pro klienty, kteří se alespoň tři-
krát zúčastnili některého z našich více-
denních zájezdů. Podmínkou je složení 
zálohy nejméně 1000 Kč. Sleva platí 
pro autobusové zájezdy a nevztahuje 
se na jednodenní a letecké zájezdy.  
Maximální výše slevy je 800 Kč.

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

SLEVA
při včasné rezervaci 

SLEVA
pro stálé klienty

SLEVA
na letecké zájezdy

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

Vážené dámy, vážení pánové, milí klienti,

vzhledem k pokračující nejisté situaci v cestovním ruchu vydáváme katalog 
zájezdů na rok 2023 pouze v elektronické podobě.

Katalog je pro snazší orientaci rozdělen na několik částí. Právě jste si otevřeli 
přehled vícedenních zájezdů do exotických destinací. Věřím, že vás zaujmeme 
pestrou nabídkou programů včetně novinek, které 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

Dopravu na letiště nechte na nás



Termín | 2.–11. července | 1.–10. září | Cena | 35 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč

Nezapomenutelná Gruzie

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

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

kultativní výlet do slavné botanické zahrady, 
která se nachází nedaleko od města (25 USD 
nebo 23 EUR). Večeře a nocleh v Batumi.
8. den: Po snídani návrat do Tbilisi, cestou 
zastávka v  Gori, rodném městě J. V. Stalina. 
Návšteva Stalinova muzea ze sovětského 
období, a pevnosti Gorisciche na kopci nad 
městem. Příjezd do Tbilisi, večeře a nocleh.
9. den: Po snídani výlet do Mcchety, starově
kého správního a duchovního centra Gruzie 
(UNESCO). Návšteva monumentální katedrá
ly Sveticchoveli z 11. století, uvnitř najdeme 
první gruzínský kostelík ze 4.  století. Dále 
klášter a kostel Džvari ze 6. století (UNESCO)
vysoko nad městem na kopci s vyhlídkou na 
soutok řek Kura a  Aragvi. Návrat do Tbilisi. 
Osobní volno. Večeře na rozloučenou s  folk
lórním programem. Nocleh v hotelu. 
10. den: Po snídani transfer na letiště (dle 
letového řádu) a odlet do Prahy nebo Vídně. 

GRUZIE/ARMÉNIE

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

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

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

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

Termíny | 1.–10. září | Cena | 39 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč

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

Termíny | 28. září – 1. října | Cena | 13 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 600 Kč

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň–Istanbul a zpět s kabinovým zavadlem do 8 kg, ubyto
vání v *** hote lu se snídaní, transfery klimati zovaným autobusem nebo minibusem, českého 
od bor ného průvodce, turec kého do pro vod  ného průvodce, povinné pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně po jištění storna.
Fakultativně | odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.
Upozorňujeme na možnost využít za příplatek transfer z Brna na letiště a zpět (informace v CK).

Istanbul letecky

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do Istanbulu, jedi ného města 
rozprostírajícího se na dvou světadílech a na 
březích dvou moří – Čer ného a  Marmar-
ského. První sezná mení s městem, procházka 
po třídě İstiklal Caddesi s historickou tram
vají. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka starého Istanbulu začíná 
návštěvou Koň ského náměstí, bývalého 
Hippodromu, kde byzantští císaři pořádali 
slavnosti. Jen několik kroků od Hippo dromu 
navštívíme velkolepou mešitu Aya Sofya, 
původně chrám Boží moudrosti, mis trovské 
dílo byzantské architektury z poloviny 6. sto
letí, a dále mešitu sultána Ahmeta, pro slulou 

Vítejte v Istanbulu – živoucí pokladnici historie, křižovatce kultur, mostu mezi konti nenty 
a náboženstvími. Říkali mu Byzantion, Konstantinopol a Cařihrad, po staletí byl centrem 
říší a sídlem císařů a sultánů. Není divu, že v jedenáctimiliónovém velkoměstě naleznete 
tolik pamětihodností, barev, vůní a kontrastů. Antické památky se prolínají s raně 
středověkými chrámy přetvořenými na mešity a zdobné osmanské baroko kontrastuje 
s elegantní moderní architekturou. Kouzlu Istanbulu nelze nepodlehnout...

TURECKO

modrou majolikovou vý  zdo bou, díky které je 
známa především jako Modrá mešita.
3. den: Pokračujeme v  prohlídce Istanbulu 
návštěvou sul tán  ského paláce Topkapi s cen
nými uměleckými sbír kami a nád her ným po
hledem na záliv Zlatého rohu. Od poledne 
do končíme prohlídku návštěvou vel ko le
pého paláce Dolma bahçe, posledního sídla 

osmanských sultánů a  mistrovského díla 
ar chi  tek tury z  poloviny 19.  století. Poslední 
večer navštívíme proslulý i stan bulský Velký 
bazar – Kapalı çarşı. Noc  leh v Istanbulu.
4. den: Po snídani individuální volno, mož 
nost nákupů, pro zájemce plavba po Bos
poru, poté odjezd na letiště a  odlet. Po pří
letu možnost transferu do Brna.

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

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

jako státním náboženstvím. Odpoledne pro
hlídka kláštera Noravank ze 13. století, který 
se nachází v  úzkém kaňonu, vyhloubeném 
řekou Amaghu. V  nedaleké jeskyni objevili 
archeo logové pozůstatky starověkého vi
nařství a další cenné nálezy. Pokračování do 
vesnice Areni, prohlídka kostela ze 14. století 
a exkurze v místním vinařtví, které produkuje 
proslulá ovocná vína – degustace a možnost 
nákupu. Návrat do Jerevanu. Večeře a nocleh. 
10. den: Po snídani transfer na letiště (dle 
letového řádu) a odlet do Prahy nebo Vídně. e
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v Národním parku Göreme, volno na oběd 
a  koupi suvenýrů, údolí Devrent, Zelve 
a  fotogenické  Údolí pohádkových komí-
nů s  roztodivnými skalními útvary. Večeře 
a nocleh v hotelu v Kapadokii.
5. den: Po snídani návštěva podzemního 
města Kaymaklı, poté klášter v  Göreme, 
město Ürgüp se skalními domy, město Ava-
nos, rozkládající se na březích nejdelší turec
ké řeky Kızılırmak (Červená řeka), návštěva 
hrnčířské dílny a obchodu s kameny a šperky. 
Večeře a nocleh v Kappadokii.
6. den: Po snídani odjezd do Konye, cestou 
karavanseraj Sultanhanı, prohlídka města 
Konya: madrasa Büyük Karatay s  hrobkou 
súfijského mystika, básníka a učence Rúmí-
ho, známého jako Mevlâna. Jeho následovní
ci založili ve 13. století súfijský řád Mauláwíja 
(Mevlevi), jehož příslušníci provozují spiritu
ální vířivý tanec, díky kterému jsou po celém 
světě známí jako tančící derviši. Poté Ala-
addinova mešita. Večeře a nocleh v Konyi. 
7. den: Po snídani odjezd do Pamukkale, 
prohlídka antického města Hierapolis, svě
toznámá travertinové terasy s jezírky (Kleo
patřin bazén), volno k  nákupům. Večeře 
a nocleh v Denizli – Pammukale. 
8. den: Po snídani cesta podél egejského 
pobřeží – zříceniny starověkého velkomsta 
Efesu, malebná obec Şirince, poutní místo 
Meryemana Evi (hrob Panny Marie). Večeře 
a nocleh v přímořském středisku Kuşadası.
9. den: Po snídani odjezd z  Kuşadası, přes 
historické přístavní město Izmir (Smyrnu), 

1. den: Možnost společného transferu z Brna 
na letiště za příplatek. Odlet z  Prahy nebo 
Vídně do Istanbulu, transfer do hotelu, indi
viduální volno, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Istanbu-
lu  s  průvodcem – Staré město, Koňské 
náměstí (bývalý starověký hippodrom), 
ikonický, původně byzantský Chrám Boží 
moudrosti (Hagia Sofia), přestavěný Osmany 
na mešitu, mešita sultána Ahmeta, odjezd 
do hlavního města Ankary, ubytování v hote
lu, večeře a nocleh.
3. den: Po snídani prohlídka staré Ankary, 
návštěva Muzea anatolských civilizací s je
dinečnými sbírkami, mauzoleum Kemala 
Atatürka, zakladatele moderního Turecka, 
pevnost a mešita Kocatepe, náměstí Kızılay, 
individuální volno, večeře a nocleh v Ankaře.
4. den: Po snídani odjezd do malebné ob
lasti Kappadokie  – zastávka u jezera Tuz 
(Slané jezero), skalní hrad Uçhisar nad 
stejnojmenným městečkem, Holubí údolí 

prohlídka Pergamonu, Asklepion. Večeře 
a nocleh v přímořském městě Ayvalik. 
10. den: Po snídani Troja – prohlídka arche
ologického areálu, prohlídka centra města 
Çanakkale, odkud trajekt do evropské části, 
odkud cesta do Istanbulu 430 km, večeře ces
tou na vlastní náklady, příjezd do Istanbulu 
v pozdních hodinách, nocleh v Istanbulu. 
11. den: Po snídani dokončení prohlídky 
Istanbulu: Velký bazar, Egyptský bazar – 
volno k  nákupům, možnost plavby lodí po 
Bosporu (pouze v případě pozdního odletu). 
Odlet večer, eventuálně dle letového řádu 
v noci nebo 12. den ráno.

Cena zahrnuje | letenku do Istanbulu a zpět, přepravu po Turecku autobusem nebo minibusem 
(dle konečného počtu účastníků), 10 × nocleh se snídaní v hotelech ***/****, 9 × večeře, všechny 
vstupy dle programu, služby tureckého průvodce, služby českého průvodce, trajekt z asijské strany 
na evropskou, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, přepravu na letiště a zpět.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

Velký okruh Tureckem | Istanbul • Ankara • Kappadokie • Göreme • Avanos • Zelve •
Kaymakli • Konya • Pammukale • Kusadasi • Efes • Pergamon • Ayalik • Troja

Termín | 24. března – 5. dubna | 18.–29. října 
Cena | 59 950 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 980 Kč
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Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Tel Avivu a zpět s příručním zavazadlem 
do 8 kg, 4 × nocleh se snídaní v hotelu *** v centru města nebo v dosahu MHD, transfer z letiště 
do hotelu a zpět, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, komplexní pojištění v zahraničí (lze sjednat v CK v četně 
pojištění storna), spropitné pro zahraničního průvodce a řidiče (cca 10–15 USD na osobu).
Fakultativně | lze přiobjednat 4 večeře za 1 800 Kč, celodenní výlet do Betléma a k Mrtvému 
moři za 1 100 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg za 1 300 Kč, v případě zájmu a dostatečného 
množství přihlášených CK Čebus zajistí společnou c estu z Brna do Prahy na letiště a zpět (infor
mace v CK). Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

Termíny | 19.–26. února | 5.–12. března | 26. března – 2. dubna | 30. dubna – 7. května | 7.–14. května | 
18.–25. června | 2.–9. července | 3.–10. září | 8.–15. října | 22.–29. října | 29. října – 5. listopadu | 12.–19. lis
topadu | 26. listopadu – 3. prosince | Cena | 39 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 10 800 Kč

Krásy Izraele | klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři

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

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

Jaffa

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

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

Termíny | 27. února – 3. března | 13.–17. listopadu | Cena | 17 490 Kč | příplatek za jednolůž. pokoj 4 900 Kč

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

na město, údolí Kidron a  Getsemanská 
zahrada, procházka starým vnitřním 

městem s  Křížovou cestou, Zeď nářků, 
Židovská čtvrť, vyhlídka na Skalní chrám na 
Chrámovém návrší se starobylou mešitou Al 
Aksá. Návrat do hotelu. Fakultativní večeře 
a nocleh.
3. den: Po snídani v  hotelu pokračování 
prohlídky: Jaffská brána, hora Sion, kostel 
Dormition (Usnutí Panny Marie), Davidova 
hrobka, židovské nové město – Velká sy-
nagoga, malebná čtvrť Jemin Moše, hotel 
King David, architektonicky zajímavá budova 
YMCA. Odpoledne prohlídka působivého 
muzea a památníku holocaustu Yad Vashem 
(zdarma), Památník dětí, Alej spravedlivých 
mezi národy. Návrat do hotelu moderní tram
vají, cestou lze vystoupit na typické tržnici Ma-
chane Jehuda. Fakultativně večeře v  hotelu, 

volno k samostatné procházce v centru města.
4. den: Po snídani možnost celodenního 
výletu autokarem do Betléma a k Mrtvému 
moři s  návštěvou kostela Narození Páně, 
jednoho z  nejvýznamnějších poutních míst 
křesťanů, a koupáním na pláži Kalia. Fakulta
tivní večeře v hotelu, možnost procházky or
todoxní židovskou čtvrtí (u žen nutná dlouhá 
sukně). Nocleh v hotelu. 
5. den: V časných ranních hodinách nebo bě
hem dne (dle letového řádu) odjezd na letiště 
Ben Gurion v Tel Avivu, odlet do Prahy nebo 
Vídně, po příletu možnost společné dopravy 
do Brna.

Skalní chrám
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Džeráš

Termíny | 22.–31. října
Cena | 42 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900 Kč

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

Paralely a kontrasty | Jeruzalém • Eilat • Wádí Ram • Petra 
Karak • Madaba • Nebo • Ammán • Džeraš • Massada

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

moře na straně Izraele. Odpoledne pro
hlídka Džeraše – antické Ge rasy, jednoho 
z  nejlépe do cho vaných řím ských měst na 
Blízkém vý chodě se dvěma divadly, Diovým 
a  Artemidiným chrámem, hlavní ulicí s  ko
rintskou sloupovou kolonádou, procházející 
po dél pozůstatků veřej ných budov, chrámů, 
městských lázní. Navečer odjezd do Ammá
nu, nocleh v hotelu.
4. den: Prohlídka Ammánu – malebné zří
ceniny antického Ammánu na Citadele na 
kopci nad městem, římské divadlo – nej  pů
sobivější antická památka města, procházka 
úzkými ulič kami starého města s  orientál
ními bazary, obchůdky, ka várnami a  čilým 
ruchem. Odpoledne výlet k Mrt vému moři 
s  možností koupání, výjezd na vyhlídku 
s  kom plexem Dead Sea Panorama, kde se 
lze občerstvit. Fa kul ta tivně náv štěva Be-
tánie v Zajordánsku, biblického místa u řeky 
Jordán, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše 
Krista. Návrat do hotelu.
5. den: Návštěva Má daby, města s nej větší 
křes ťan skou komunitou v  Jordánsku, kte
ré je pro slulé nád hernými a  z  historického 
hle  diska vý znamnými mozai kami, z  nichž 
nej  úchvat nější je bezpochyby mozaiková 
mapa se 157  ná pisy označujícími všechna 
hlavní bib lická míst a. Byla obje vena v  roce 
1884 v  kostele sv.  Jiří. Nedaleko Mádaby 
leží po svátná hora Nebo, na kterou Moj-
žíš do vedl svůj lid a  pro hlásil, že vidí zemi 
za slíbenou, do které sám nesměl vstou pit. 
Z  hory se opravdu otevírá nezapomenu
tel ný pohled na Mrtvé moře, řeku Jor-
dán, město Jericho a  za dobré viditelnosti 
lze spatřit obrysy Jeruzaléma. Projedeme 
úchvatno u krajinou Wádí Mú džib a navští
víme hrad Karak – tato starobylá křižácká 
pevnost kdysi byla součástí obranné linie 
vybudované křižáky táhnoucí se od Akaby 
na jihu až k Turecku na severu a dnes je jed
nou z předních atrakcí Jordánska. Tento ve
čer přespíme v Petře.

6. den: Celodenní prohlídka Petry – tajem
ného města Na ba tejců, ve kterém v dobách 
největší slávy na počátku na šeho letopoč
tu žilo 30 tisíc obyvatel. Do skalního města 
vstu pujeme asi kilometr dlouhou sou těskou 
Sík, na jejímž konc i se vynoří nejúžasnější 
stavba celého are álu  – al-Chazne neboli 
Pokladnice. Cesta po kra čuje kolem králov
ských hrobek, di vadla až do centra bývalého 
města. Dle zdatnosti lze podniknout i různé 
túry ke vzdá lenějším místům – k  hlavnímu 
obětišti nebo k takzvanému kláš teru. V are
álu lze rovněž poobědvat v samoobslužných 
restauracích. Návrat do hotelu.
7. den: Odjezd do Wádí Ram – čarokrásné 
pouštní krajiny s červeným pískem, ze které 
se tyčí bizarní pískovcové útvary. Oblast pa
tří mezi nejkrásnější místa v zemi. Jízda te
rénními vozy pouští. Pokračování do Akaby, 
zastávka v jediném jordánském přímořském 
letovisku. Navečer přechod izraelskojor
dánské hra nice, ubytování v hotelu v Eilatu.
8. den: Relaxace, koupání a pobyt na pláži 
v Eilatu na břehu Rudého moře. Eilat je ex
kluzívním izraelským letoviskem, které na
bízí celoroční rekreaci. Pro zájemce mož nost 
návštěvy podmořského akvária nebo plav
by lodí s  proskleným dnem s  pozorováním 
korálových útesů. Nocleh.
9. den: Odjezd z  Eilatu, cesta Negevskou 
pouští, dále podél Mrtvého moře k  legen
dární hoře Massada. Fa kul ta tivně výjezd 

Wadi Rum

alChazne v Petře

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň – Tel Aviv, transport z/na letiště Ben Gurion 
v Izraeli, dopravu klimatizovaným autobusem po dobu zájezdu, 7 × ubytování v tříhvězdič
kových ubytovacích zařízeních (pobřeží Středozemního moře, Tiberias u Genezaretského je
zera nebo v okolí, Betlém), dále 6 × (případně 7 ×, podle letového řádu) večeře a 7 × (případně 
6 ×, podle letového řádu) snídaně formou bufetu, česky hovořícího průvodce v Izraeli, vstupy 
dle programu včetně plavby lodí po jezeře a lanovky na Massadu.
Cena nezahrnuje | obědy (denně přestávka na oběd), nápoje k večeřím, vstupné na pláž 
u Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a průvodce 45 € na osobu/pobyt, cestovní pojištění 
včetně storna zájezdu, příplatek za hotel vyšší kategorie v Betlémě 1 200 Kč za 4 noci.
Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.

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

la novkou – návštěva archeo logických vyko
pávek sta rého ži dov ského útočiště před Ří
many a zbytky Herodova královského palá
ce. Další mož nost kou pání v Mrtvém moři. 

návštěva antické Gerasy (dnes Džeraš), nazý
vané Pompeje Východu. Procházka po jed
nom z nejlépe zachovaných římských měst – 
Oválné náměstí s kolonádou, římské divadlo 
a  byzantský kostel s  mozaikovou podlahou, 
římské Cardo, Nymfeum a  další památky. 
Poté cesta k  ajjúbovskému hradu Adžlun 
(Qa'lat arRabad) z 12. století, který byl pev
ností Saladinova vojska po jeho vítězství nad 
křižáky. Na další cestě k  severu navštívíme 
Umm Kais, dříve starověké město Gadara, 
které bylo postavené převážně z  černého 
bazaltu a  za Římanů nazýváno Nové Atény. 
Z místa je nádherný výhled na Genezaretské 
jezero a  Golanské výšiny v  Izraeli. Navečer 
návrat do hotelu v Ammánu, večeře a nocleh.
4.  den: Po snídani odjezd 30 km jihozá
padně od Ammánu do Madáby, která je pro
slulá unikátními zachovalými byzantskými 
a  umaj jovskými mozaikami, především vel
kou mozaikovou mapou Svaté země z 6. sto
letí na podlaze byzantského kostela sv.  Jiří, 
kde jsou vyznačena všechna tehdejší města 
včetně Jeruzaléma. Po návštěvě mozaikové 
dílny s  možností nákupu pokračování k  po
svátné hoře Nebo, na kterou Mojžíš do vedl 
svůj lid a  pro hlásil, že vidí zemi za slíbenou, 
do které sám nesměl vstou pit. Z  hory se 
opravdu otevírá nezapomenu tel ný pohled 
na Mrtvé moře, řeku Jordán, město Jericho 
a za dobré viditelnosti lze spatřit obrysy Je
ruzaléma. Pokračování cesty do Al Karaku, 
města s  významnou křesťanskou menšinou, 
rozkládajícího se kolem impozantního návrší 

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno), přílet do Ammánu v  pozdních 
večerních hodinách, transfer do hotelu na 
ubytování, nocleh. 
2.  den: Po snídani prohlídka Ammánu – 
hlavního města Jordánského království, které 
patřilo již coby antické Rabbat Ammoun po 
tisíce let k proslulým centrům civilizace, pro
hlídka Citadely a muzea se starověkými vyko
pávkami, římského amfiteátru, který dodnes 
slouží k různým kulturním akcím. Poté odjezd 
do Betánie na Jordánu, kde žil a křtil sv. Jan 
Křtitel v  době Ježíšově. Pokračování k  Mrt-
vému moři, nejnižšímu bodu na planetě, kde 
se břeh jezera nachází ve výšce 423  metrů 
pod úrovní moře. Koupání, slunění, možnost 
i využití bazénu. Návrat do hotelu v Ammánu, 
večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd na sever Jordánska, 

Termíny | 12.–18. března | 7.–13. října
Cena | 39 890 Kč | příplatek za jednolůžkový 
pokoj 3 100 Kč

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

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

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

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

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

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

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

Od břehů Indického oceánu do nitra pouště
OMÁN

Termín | 4.–12. října | Cena | 51 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč
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Termíny | 12.–20. dubna | 3.–11. listopadu
Cena | 42 800 Kč | příplatek za jednolůžkový 
pokoj 4 800 Kč

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

Mauzoleum Mohammeda V., v  němž na
věky spočívají dědeček a  otec sou časného 
krále země. Exteriér krá  lov  ského paláce, 
který je veřejnosti ne  pří stupný. Odjezd do 
Miknásu – města kru  tého a pověstmi opře
deného sultána Muláje Ismaila, které odo
lalo zubu času – brána Bab el-Mansúr, která 
bývala hlavním vchodem do královského 
paláce, a  která stojí na hlavním náměstí, ze 
kte rého se rozbíhají uličky mediny – starého 
města. Po kračování do Volubilis – prohlídka 
ruin starého antického města. Večer příjezd 
do Fesu, ubytování a večeře.
3. den: Snídaně. Tento den je věnován ce
lo denní prohlídce fascinujícího města Fes, 
které je nejstarším z  královských měst Ma
roka a po dlouhá staletí jeho kulturním a ná
bo  žen ským centrem. Feská me dina je jed
ním z největších středověkých měst na světě. 
Pro hlídka medres –  starobylých ná bo žen
ských škol, súků – tržišť s nej růz něj ším zbo 
žím, pro silnější povahy návštěva ko že lu žen. 
Večeře a noc leh v hotelu.
4. den: Časně ráno odjezd, panoramatická 
cesta údolím Zíz do Vysokého Atlasu, prů 
jezd berberskými vesnicemi a  ced ro vými 
lesy, cesta pokračuje podél řeky Zíz až do 
poklidného městečka Erfúd na okraji sa har
ské pouště, které bývalo jednou z největších 
oáz v zemi. Večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Pro zájemce, kteří si přivstanou, je 
připraven fakultativní výlet do Merzúgy – 
malé vsi, na jejímž okraji leží obří pohyblivé 
písečné duny. Pozorování východu slunce 
nad pouští, možnost projížďky na velblou
dech nebo výstupu na menší duny. Návrat do 
ho telu, krátký odpočinek a odjezd do Tiner-
híru, které je dobrým výchozím bodem pro 
výlety do nádherné soutěsky T odra, na  chá
zející se na konci údolí plného berber ských 
ves nic. Todra je masivní puklina v  ná horní 
plošině, která odděluje Vysoký Atlas od po
hoří Džebel Sarhro. V  soutěsce vy věrá křiš
ťálově čistá řeka a v nejužším bodě jsou skály 
vysoké až 300  metrů. Odjezd do Var zá zatu, 
ubytování a večeře.
6. den: Po snídani prohlídka Varzázatu, 
města v  poušti, které svým vzhledem a  pa
noramatem zasněžených vrcholků po skytlo 
kulisy k  mnoha slavným filmům (Gla diátor, 
Poslední pokušení Krista, Asterix, Ale xandr 
Ma ke don ský...). Prohlídka starých pev ností – 
kasby Taou rirt a  Tifoul tout. Pa no ramatická 
cesta přes pohoří Atlas do Marrákeše. Uby
tování v hotelu a večeře.
7. den: Po snídani prohlídka Marrákeše – 
nejexotičtějšího města Maroka: zahrady 
Me nara, hrobky dynastie Saadů s  pře krás
nou řemeslnou výzdobou, mešita Ku túbia 
s  vy so  kým minaretem, který je ústředním 

1. den: Odlet z  Vídně nebo Prahy do Casa
blanky s přestupem. V odpoledních hodinách 
přílet do Casablanky (Dár al-Bajdá). Transfer 
do centra města, okruh po nejvýznamnějších 
památkách: centrální tržnice s  nespočtem 
druhů různých ko  ření, ryb, mořských plodů, 
ovoce a ze le niny, čtvrť Habous ne boli Nová 
medina s  krá lov ským palácem, kterou po

stavili Fran couzi ve 30. letech 20. století, ná-
městí Moham  meda V. a mo numentální me-
šita Hassana II. – druhá největší mešita na 
světě s  nejvyšším minaretem světa (210  m). 
Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do hlavního města 
Rabatu: Udájská kasba – starobylá pev
nost z  12. století, postavená na útesu s  vý
hledem na ústí řeky Bú Regreg a Atlan tický 
oceán, s ma leb nými uličkami a An da luskou 
zahradou. Hasanova věž – obří mi naret 
z  12.  sto letí, který měl být nej  vyšší v  celém 
muslimském světě, ale zů  stal nedostavěný. 

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

MAROKO
Krása královských měst, vůně orientálního koření a tajemství Sahary
Casablanca • Rabat • Miknás • Fes • Vysoký Atlas • Varzázat • Marrákeš

Casablanca

Džemaa el-Fna

Volubilis

Fez
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Termíny | 8.–14. června | 25.–31. října | Cena | 35 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 750 Kč

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

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

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) do New Yorku (dle zájmu spo
lečný transfer z  Brna), odpoledne přílet na 
letiště JFK, přesun do New Yorku a  ubyto
vání v  hotelu, procházka po Broadwayi se 
slavnými divadly včetně Lincolnova centra 
s  Metropolitní operou. Možnost večerní 
návštěvy Empire State Building – se svými 
381 metry se jedná o druhou nejvyšší budo
vu New Yorku a  nabízí úžasnou podívanou 
z  86.  pat ra na osvětlený Manhattan s  nej
slavnějšími mrakodrapy.
2. den: Celodenní pěší prohlídka New Yorku 
s občasným přesunem metrem a s čes kým vý
kladem: Dolní Manhattan –  Fi nanční čtvrť 
kolem ulice Wall Street – new yor ská burza, 
Federal Hall, kde George Washington složil 
slib prvního prezidenta země, kostel sv. Tro-
jice, dále rad nice City Hall, Brooklynský 
most, procházka pestrobarevnými čtvr těmi 
Chinatown, Little Italy a Soho a bohémská 
čtvrť Green wich Village. 

3. den: Střední Manhattan nabízí spoustu 
zajímavostí mezi ulicemi Broadway a Pátou 
avenue a  ko lem náměstí U nion Square, 
Madison Square, Herald Square a  Times 
Square –  hala Madison Square Garden, 
Newyorská k nihovna, Macy’s  – nej větší 
ob chodní dům na světě z  roku 1902, Roc-
ke fellerovo centrum, staré nádraží Grand 
Central, katedrála sv. Pat rika nebo slavné 
MOMA, Muzeum mo der ního umění, a nej
krásnější newyorský mrakodrap ve stylu art 
deco Chrysler Building. Dle dohody večeře 
v  Čínské čtvrti nebo v  Malé Itálii, návrat do 
hotelu metrem, nocleh.
4. den: Volný den – možnost společné dů
kladnější prohlídky další části města nebo 
výlet k  Soše svobody, dle do   mluvy návště
va některého z mu zeí v lu xusní čtvrti Upper 
East Side podél Central Parku – Metropo-
litní mu zeum se sbír kami světového umění 
od starého Egypta přes antiku až po moderní 
umění, Guggenheimovo mu zeum nebo In -
trepid s muzeem Air & Space (letectví a ves
míru). Dle záj mu mož  nost dal ších atrakcí  – 
let vrtulníkem nad Man hat tanem, p lavba 
po řece Hudson. Večer možnost společné 
návštěvy některého známého muzikálu na 
Broad wayi. Nocleh.
5. den: Další volný den nebo možnost ce
lo  denního vý letu autobusem nebo vlakem 
(dle počtu účastníků) do Wa shing tonu, 
s prohlídkou pěšky a metrem: Capitol – sídlo 
Kongresu, nákupní centrum Union Sta tion, 

Bílý dům, bu dova FBI, Fordovo di vadlo, Ná -
mořní památník, muzejní park Mall s mnoha 
muzei jako Air &  Space – největší mu zeum 
letec tví a  kos mo nau tiky na světě (zdarma), 
National Gallery of Art (zdarma), Smith-
sonian Insti tute aj. Památníky prezidentů 
Wa shing tona, Jeffer sona, Lin colna ad. Ná
vrat do ho telu mezi 22. a 23. hodinou, nocleh.
6. den: Po snídani uvolnění pokojů, uložení 
zavazadel do spo lečné místnosti v  hotelu, 
individuální volno, v  odpoledních hodinách 
přesun na letiště, odlet do Prahy či Vídně.
7. den: Přílet v  ranních hodinách, možnost 
transferu do Brna.
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Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – New York – Toronto a zpět s kabinovým zavazadlem 
do 8 kg (dle podmínek letecké společnosti), 4 × ubytování v New Yorku v hotelu *** ve 
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (dle místních zvyklostí manželská postel, oddělené 
postele za příplatek) a se snídaní, 2 × ubytování v Kanadě v hotelu *** ve dvoulůžkových po
kojích s příslušenstvím, výlet k Niagarským vodopádům, služby českého průvodce po celou 
dobu zájezdu, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | další stravování, cestovné v MHD, komplexní pojištění včetně storna zá
jezdu, příplatek za odbavené zavazadlo do 23 kg 3 200 Kč (dle podmínek letecké společnosti).
Fakultativně | výlet do Washingtonu od 2 700 Kč (dle počtu při hlá šených, minimum 12 osob).

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

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

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

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

Muzeum moderního umění a  nejkrásněj
ší mrakodrap ve stylu art deco – Chrysler 
Building. Individuální volno, návrat do ho
telu metrem, nocleh.
3. den: Volný den nebo možnost ce lo 
denního vý letu autobusem nebo vlakem 
(dle počtu účastníků) do Wa shing tonu, 
s prohlídkou pěšky a metrem: Capitol – sídlo 
Kongresu, nákupní centrum Union Sta tion, 
Bílý dům, bu dova FBI, Fordovo di vadlo, 
Ná  mořní památník, muzejní park Mall 
s mnoha muzei jako Air & Space – největší 
mu zeum letec tví a  kos mo nau tiky na svě
tě (vstup zdarma), National Gallery of Art 
(zdarma), Smith sonian Insti tute aj. Pa
mátníky prezidentů Wa shing tona, Jeffer-
sona, Lin colna ad. Návrat do ho telu mezi 
22. a 23. hodinou, nocleh.

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

Termíny | 8.–15. června | 25. října – 1. listopadu
Cena | 45 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 690 Kč

New York, Toronto a Niagarské vodopády
 s možností výletu do Washingtonu

e
x

o
t

i
c

k
é

 d
á

l
k

y

12



měst, známého především svou Pyramidou 
kou zelníka, Palácem vládce, Nádvořím jep-
tišek a  nej vět ším dvor cem na míčové hry. 
Cestou zastávka na oběd, nocleh v  Uxmalu, 
večer představení „Světlo a zvuk“.
9. den: Odjezd do světoznámé archeolo
gické lokality Chi chén Itzá s proslulou may
skou pyramidou Castillo, jejíchž 365 schodů 
nás dovede do chrámu Kukulcan, dále dvo-
rec na míčové hry, Nád vo ří Tisíce sloupů, 
Chrám Jaguárů a  pře de vším slavná Svatá 

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

Chichén Itzá

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

loďkách různé lidové řemeslné výrobky a za 
mírný poplatek se na několik rytmických 
písní připojí typická mexická kapela se ši
rokými klobouky a  španělskými kytarami. 
Oběd na člunu. Odpoledne přejezd k  parku 
Chapultepec, návštěva světoznámé kolekce 
předkolumbovského období v  Antropolo-
gickém muzeu. Nocleh ve stejném hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Teotihuacanu, 
světoznámé archeologické lokality se Slu-
neční a  Mě   síční pyramidou, Cestou mrt-
vých, Pyramidou opeře ného hada. Oběd 
v  mexické restauraci, ochutnávka te quilly, 
ukázka zpracování ob sidiánu, odjezd do 

Puebly – města sta kostelů a koloniálních bu
dov, ležícího v blízkosti sopky Popocatépetl, 
procházka městem s průvodcem, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka historického 
centra Puebly (UNESCO) s  koloniálními bu
do vami, prohlídka kated rály, zlaté k aple 
Rosario a ná městí Zócalo. Poté odjezd přes 
Sierra Madre krajinou plnou kaktusů – za
stávka na fotografování největších exem
plářů. Po kračování v  jízdě do Oaxaky, ležící 
v centru úrodného údolí, prohlídka koloniál
ního centra, návštěva kos  tela San Domingo 
s nádhernou zlatou ba rokní výzdobou, kate-
drála, Zócalo, tr žiště s indiánskými ru  ko děl
nými výrobky, náv štěva výrobny čokolády 
s ochutnávkou. Večeře a ubytování v Oaxace.
5. den: Po snídani odjezd k návštěvě Monte 
Alban, známých arche ologických vykopá
vek dávného města Zapotéků a  Mix téků. 
Po obědě zastávka u  nejstaršího stromu 
na světě v  Tule (stáří přes 2000 let, obvod 
kmene 54 m, průměr 10 m, průměr koruny 
51 m), odjezd horskými údolími v Oaxac kém 
ma sivu do Tehuantepeku v nejužší části Me
xika, kde vzdálenost obou oceánů (Atlantiku 
a  Pacifiku) je jen 240 km. Nocleh v  hotelu 
s bazénem v tropické  zahradě.
6. den: Odjezd do Tuxla Gutiérrez, odtud do 
Chiapa de C orzo, plavba člunem kaňonem 
Sumidero s tisícimetrovými srázy. Ubytování 
v  San Cris tóbal de las Casas v  nadmořské 
výšce 2  200 metrů, středisku pahorkatiny 
Chiapas, kde se dodnes zachovalo dědictví 
kultury Mayů v  dnešním životě. Tato krajina 
též proslula činností ilegální sku piny zapa-
tistů. Večeře a ubytování v hotelu.
7. den: Časně ráno (snídaně v  balíčku) od
jezd autokarem do Palenque (230 km), cesta 
malebnou horskou krajinou plnou mayských 
vesnic a  ku ku řičných políček s  občasnými 
zastávkami na občerstvení. Pokračování do 
Pa len que, odpoledne prohlídka starých may
ských pa m átek v  džungli – Chrám nápisů 
s  hrob kou krále Pakala, který je jediným 
chrá movým hrobem v  Americe a  nej výz
nam nějším po hřebním památní kem pre his
pánské doby,  ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Uxmalu 
(UNESCO), jednoho z  nej  větších mayských 

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

Termíny | 27. ledna – 8. února | 31. března – 12. dubna | 7.–19. listopadu
Cena | 94 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

Puebla

Cancún

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

Palenque

Teotihuacan
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Termíny | 4.–13. března | 21.–30. října | Cena | 59 980 Kč | příplatek za jednolůž. pokoj 11 950 Kč

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

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

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

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

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

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

Termín | 11.–20. května | Cena | 94 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 12 960 Kč

Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně do Japonska a zpět, 7 × ubytování ve dvoulůž
kových pokojích hotelů *** se snídaní, 6 × večeři a 1 × oběd, transfery po městech a výlety 
privátním autobusem/minibusem, jízdu rychlovlakem, místní průvodce hovořící anglicky 
a českého tlumočícího průvodce, který doprovází skupinu již z ČR, převoz zavazadel z Kjóta 
do Osaky, vstupy do objektů uvedených v programu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | dopravu z Brna na letiště a zpět (informace v CK), další stravu, spropitné 
pro místní řidiče a průvodce. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 přihlášených 
osob (při 8 osobách je cena o 6 000 Kč vyšší). Program prvního a posledního dne může 
být upraven dle aktuálního letového řádu.

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

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

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

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

Termín | 21.–29. října | Cena | 62 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 980 Kč

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

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

Silla. Odjezd do Pusanu (Busan), hlavního 
přístavu a druhého největšího města země, 
které leží na jihovýchodním cípu Korejského 
poloostrova na březích Japonského moře. 
Cestou prohlídka chrámu Tchongdosa 
(doslova Spása světa mistrovstvím pravdy), 
sídla buddhistického řádu Čogje (Jogye), 
ležícího na jižním úpatí hory Chi seo san. Ve
čeře a nocleh v Pusanu.
7. den: Po snídani návštěva oblíbené pláže 
ve čtvrti Haeundae. Z  vyhlídkové Pusan-
ské věže v  parku Yongdusan je nádherný 
pohled na moderní přístav i  staré přístavní 
město. Poté návštěva největšího korejského 
rybího trhu Jagalchi, který je jedním ze 
symbolů města. Na závěr pobytu v  Pusanu 
ještě navštěva rušného tržiště Gukje, kde lze 
nakoupit hedvábí, šatstvo, kabelky a mnoho 
dalšího. Pozdě odpoledne odjezd do Soulu, 
večeře a nocleh.
8. den: Po snídani krátké volno, odjezd na 
letiště a odlet do Evropy (dle letového řádu). 
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, pro zá
jemce možný společný transfer do Brna.
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Termín | 14.–26. února | Cena | 78 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 800 Kč

1. den: Odlet z  letiště v  Praze nebo Vídni 
(bude upřesněno) do Hanoje.
2. den: Přílet do Hanoje, ubytování v centru 
starého města, odchod do restaurace na ve
čeři, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka tisíc 
let starého hlavního města Vietnamu, jízda 
rikšami po starém městě, návštěva Chrámu 
literatury (původně Konfuciův chrám a sídlo 
císařské univerzity). Oběd v klasické rustikální 
restauraci, po něm návštěva chrámu Ngọc 
Sơn na ostrově v  legendárním jezeře Hoàn 
Kiếm, ochutnávka speciální vaječné kávy 
(cà phê trứng) ve stylové kavárně, podtrhu
jící atmosféru starého města. Také u  večeře 
ochutnáme další místní specialitu – nepaste
rizované pivo bia hơi. Nocleh v Hanoji.
4. den: Po snídani následuje odjezd do zá
toky Hạ Long (UNESCO) v  Tonkinském zá-
livu, kde se nalodíme na dvoudenní plavbu 
mezi fantastickými krasovými útvary a  os
trůvky roztodivných tvarů po Dračí zátoce, 
jedné z  nejkrásnějších scenérií na světě. 
Oběd i  večeře budou servírovány na lodi. 
Nocleh na lodi. 
5. den: Po snídani na lodi se lze zúčastnit 
lekce tajči na horní palubě, poté následuje 
návštěva jedné z  malebných jeskyní, nebo 
kajakování v průzračných vodách zátoky. Po 
obědě na lodi následuje jízda na letiště Noi 
Bai a hodinový let do císařského Huế. Večeře 
na vlastní náklady, nocleh v Huế.
6. den: Po časné snídani následuje prohlídka 
města s nejznámější pagodou Thiên Mụ (Ne

beské paní). Další zastávka bude v mauzoleu 
císaře Khải Định, které je postaveno podle 
principů fengšuej a  geomancie. Následuje 
speciální císařský oběd, po něm návštěva 
císařské citadely, kde mezi lety 1802 a 1945 
sídlili vládci dynastie Nguyễn. Uvidíme Po
ledníkovou bránu, Vlajkové nádvoří, devět 
uren dynastie, devět svatých kanónů a  Pur-
purové zakázané město. Nakonec navští
víme tržiště Dong Ba – největší a jeden z nej
starších bazarů v  Huế, kde prodávají místní 
pochoutky, šatstvo, občerstvení atd. Po krát
kém odpočinku v hotelu odejdeme na večeři 
a procházku centrem města. Nocleh v Huế. 
7. den: Po snídani v hotelu odjedeme k ná
vštěvě nejkrásnějšího místa středního Viet
namu – přístavního města Hội An. Cestou 
navštívíme několik zajímavých míst – prvně 
společenský dům Vu Di, kde se zúčastníme 
obřadu přípravy císařského čaje, který ochut
náme spolu s vietnamskými čajovými sušen
kami. Další zastávka bude v  Mramorových 
horách (Hora pěti živlů) – mramorové sošky 
Buddhy, lvů, draků, navštívíme i sedící so
chu Buddhy uvnitř prostorné jeskyně vedle 
Šťastné studánky. Po příjezdu do Hội An 
budeme ubytováni v městském přímořském 
resortu. Večeře na vlastní náklady.
8. a  9. den: Dva dny volna v  přímořském 
resortu se snídaní, možnost společné pro
cházky starým centrem, vyhlášeným svou 
starodávnou architekturou, kamenným ja
ponským mostem a  starodávnými uličkami, 
večer osvětlenými typickými lucernami. 
Další stravování na vlastní náklady.
10. den: Po snídani odjezd na letiště v  Đà 
Nẵngu, odpoledne odlet do Saigonu (Ho Či 
Minova Města), oběd, uložení zavazadel do 
hotelu a  v  18.00 odjezd na originální noční 
jízdu Saigonem, spojenou s  ochutnávkou 
místních jídel (večeře) a pozorováním života 
místních lidí. Návrat do hotelu cca ve 22.00. 

Cena zahrnuje | letenku do Vietnamu 
a zpět, přepravu po Vietnamu místním auto
busem, dva domácí přelety, 9 noclehů se 
snídaní v hotelu, jeden nocleh se snídaní na 
lodi, 5 obědů, 5 večeří, všechny vstupy dle 
programu, služby místních průvodců , služby 
českého průvodce, doprovázejícího skupinu 
po celý čas, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně storna a covidu a společná přeprava 
z Brna na letiště a zpět za 1000 Kč.
Zájezd se uskuteční při minimálním 
počtu 8 účastníků. 

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

11. den: Po snídani odjezd do provincie Bến 
Tre, centra pěstování kokosových palem, 
naklánějících se nad četnými říčkami a  ka
nály. Po dvou hodinách dorazíme do delty 
Mekongu, přesedneme na člun, kterým bu
deme proplouvat říčními kanály. Navštívíme 
výrobnu kokosových pochoutek a  dílnu na 
výrobu rákosových rohoží. V  místním sadu 
ochutnáme tropické plody. Oběd v  restau
raci specializované na tradiční kuchyni delty 
Mekongu. Dojedeme tam tuktukem (moto
rizovanou tříkolkou), ochutnáme rybu zva
nou sloní ucho, pečené banánové květy a ti 
nejodvážnější i krále všeho ovoce – lahodný, 
leč specificky páchnoucí durian. Odpoledne 
návrat do Saigonu,  po krátkém odpočinku 
v  hotelu večeře v místní restauraci, nocleh 
v Saigonu.
12. den: Po snídani jízda rikšami do rušného 
centra Saigonu, prohlídka nejvýznamnějších 
budov, jako je koloniální katedrála Notre 
Dame, Centrální pošta a  Palác nezávislo-
sti. Dále návštěva Válečného muzea, kde se 
dozvíte o  historii války ve Vietnamu (1955–
1975). Po obědě v restauraci volno na tržišti 
Bến Thành. Odtud návrat do hotelu ke krát
kému odpočinku a odjezd na letiště Tân Sơn 
Nhất. Odlet v pozdních večerních hodinách.
13. den: Přílet na letiště ve Vídni nebo v Praze, 
možnost společného odvozu do Brna.

VIETNAM
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Termín | 14.–27. února | Cena | 84 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 10 900 Kč

1. den: Odlet z  letiště v  Praze nebo Vídni 
(bude upřesněno) do Hanoje.
2. den: Odpoledne přílet do Hanoje, trans
fer do hotelu, krátký odpočinek, večeře v re
stauraci, možnost ochutnat i tradiční místní 
čerstvé pivo bia hơi. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka ti
síciletého hlavního města Vietnamu, jízda 
rikšami po starém městě, návštěva věznice 
Hỏa Lò s  pohnutou historií, poté Chrám 
literatury, původně konfuciánský chrám 
a  sídlo císařské univerzity. Odpoledne ná
vštěva chrámu Ngọc Sơn (Nefritové hory) 
na ostrově v legendárním jezeře Hoàn Kiếm 
(Vráceného meče), ochutnávka speciální 
vaječné kávy (cà phê trứng) ve stylové ka
várně, podtrhující atmosféru starého města. 
Individuální volno, večer tradiční vodní lout-
kové divadlo, nocleh v Hanoji.
4. den: Po snídani následuje odjezd do zá
toky Hạ Long (UNESCO) v  Tonkinském zá-
livu, kde se nalodíme na dvoudenní plavbu 
mezi fantastickými krasovými útvary a  os
trůvky roztodivných tvarů po Dračí zátoce, 
jedné z  nejkrásnějších scenérií na světě. 
Oběd i  večeře budou servírovány na lodi. 
Nocleh na lodi. 
5. den: Po snídani na lodi se lze zúčastnit 
lekce tajči na horní palubě, poté následuje 
návštěva jedné z  malebných jeskyní, nebo 
kajakování v  průzračných vodách zátoky. 
Po obědě na lodi následuje jízda na leti
ště Hải Phòng, hodinový let do města Đà 
Nẵng, odtud transfer do hotelu v  přístav
ním městě  Hội An. Možnost společné pro

cházky starobylým centrem se starodávnou 
architekturou a křivolakými uličkami, večer 
osvětlenými typickými lucernami. 
6. den: Po snídani procházka starobylým 
centrem Hội An (UNESCO) se starými ku
peckými domy, krytým japonským mostem 
a  rušným tržištěm. Odpoledne přejezd do 
císařského města Huế, večeře a  ubytování 
v hotelu.
7. den: Po snídani návštěva hrobky císařů 
Tự Đức a  Minh Mạng z  dynastie Nguyễn, 
císařská citadela, pokračování k  sedmipo
schoďové pagodě Thiên Mụ (Nebeské paní), 
vyhlídková plavba po Parfémové řece, ve
čeře a nocleh v Huế.
8. den: Po snídani odjezd na letiště v  Đà 
Nẵngu, odpoledne odlet do Saigonu (Ho 
Či Minova Města), oběd, uložení zavazadel 
do hotelu. Poté prohlídka rušného centra 
Saigonu a  nejvýznamnějších budov, jako je 
koloniální katedrála Notre Dame, Centrální 
pošta a  Palác nezávislosti. Dále návštěva 
Válečného muzea, kde se dozvíte o historii 
války ve Vietnamu (1955–1975). Po obědě 
v restauraci volno na tržišti Bến Thành. Večer 
odjezd na originální noční jízdu Saigonem, 
spojenou s  ochutnávkou místních jídel (ve
čeře). Návrat do hotelu cca ve 22.00.
9. den: Po snídani odjezd do provincie Bến 
Tre, centra pěstování kokosových palem, 
naklánějících se nad četnými říčkami a  ka
nály. Po dvou hodinách dorazíme do delty 
Mekongu, přesedneme na člun, kterým bu
deme proplouvat říčními kanály. Navštívíme 
výrobnu kokosových pochoutek a  dílnu na 

Cena zahrnuje | veškerou zmíněnou dopravu v programu, tj. mezinárodní i domácí přelety 
a transfery, 11 × nocleh ve hotelech (z toho 1 × na lodi). 8 × večeře, 5 × oběd, všechny vstupy 
do památek a okružní prohlídky měst dle itineráře, místního anglicky hovořícího průvodce, 
českého tlumočícího průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | dopravu z Brna na letiště a zpět, víza do Vietnamu a Kambodže, nápoje 
k hlavním jídlům, jiné stravování než uvedené v programu, spropitné pro místní průvodce a řidiče.

Hanoj • Ha Long • Hoi An • Hue • Saigon (Ho Či Minovo Město) • delta Mekongu •
Can Tho • Phnompenh • Siem Reap • Angkor • Tonlé Sap

výrobu rákosových rohoží. V  místním sadu 
ochutnáme tropické plody. Oběd v  restau
raci specializované na tradiční kuchyni delty 
Mekongu. Dojedeme tam tuktukem (moto
rizovanou tříkolkou), ochutnáme rybu zva
nou sloní ucho, pečené banánové květy a ti 
nejodvážnější i krále všeho ovoce – lahodný, 
leč specificky páchnoucí durian. Poté tří
hodinová cesta do milionového města Cần 
Thơ, známého svými plovoucími trhy. Večeře 
a nocleh v ekoresortu v Cần Thơ.
10. den: Po snídani jízda do přístavu, plavba 
rychločlunem na hranice Vietnamu a Kam
bodže, jízda do Phnompenhu trvá 5–6 
hodin. Po příjezdu občerstvení a prohlídka 
večerní kambodžské metropole: Královský 
palác, Stříbrná pagoda a Národní muzeum. 
Noclem v Phnompenhu.
11. den: Po snídani odjezd do města Siem 
Reap. Cesta trvá 6 hodin, zastávka na tržišti, 
pro odvážlivce možnost ochutnat pražené 
brouky a pavouky. Prohlídka města – sta
robylé hinduistické chrámy, botanická za
hrada. Nocleh v Siem Reap. 
12. den: Po snídani celodenní výlet s  pro
hlídkou ikonického Angkoru (UNESCO)– 
v  9.–13.  století sídelního města Khmérské 
říše, z nějž se zachovala řada paláců, citadel, 
skulptur, chrámů a jiných staveb, z nichž nej
významnější jsou majestátní chrámové mau
zoleum Angko r Vat či chrám Ta Prohm, ob
rostlý kořeny obřích fíkusů. Večeře a nocleh 
v Siem Reap.
13. den: Po snídani odjezd k proslulému 
jezeru Tonlé Sap, oběd v místní restauraci, 
odjezd na letiště a odlet. 
14. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.

VIETNAM/KAMBODŽA
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Cena zahrnuje | letenky včetně domácího přeletu, 6 × nocleh se snídaní v hotelích***, 
6 × večeře a 1 × oběd, veškerý transport minibusem nebo autobusem ( dle počtu účastníků), 
vstupné do zmíněných objektů, odborný anglicky mluvící průvodce ve všech navštívených 
místech, hotelové poplatky a služby českého průvodce tlumočníka výkladu, dále pojištění 
CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | ostatní stravování, které není zmíněno v programu, transfer z Brna na le
tiště a zpět, vízum do Indie, komplexní pojištění včetně storna zájezdu, spropitné pro místní 
odborné průvodce a řidiče. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 6 účastníků. 

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem, možnost společné 
dopravy minibusem z Brna na letiště.
2. den: Přílet do Nového Dillí (New Delhi), 
odvoz do hotelu, po krátkém odpočinku 
odjezd na prohlídku hlavního města nejlid
natější země planety s  místním odborným 
průvodcem: památník India Gate (Brána 
Indie), vládní čtvrť s  Prezidentským palá-
cem a  Parlamentem, odpoledne návštěva 
chrámového komplexu Swaminarayan Ak-
šardam (Chrám Boží) z  růžového kamene, 
obklopeného průvodem slonů stejné barvy. 
Večeře a ubytování v hotelu v Novém Dillí.
3. den: Po snídani pokračování prohlídky 
Nového Dillí: Červená pevnost, komplex 
zahrad a  paláců ze 17.  století, který dostal 
název podle cimbuří z  červeného pískovce, 
Džáma Masdžíd (Velká mešita), největší me
šita v  Indii. Dále hrob Mahátmy Gándhího 
(1869–1948) s  věčným ohněm, impozantní 
hrobka císaře Humájúna (1508–1556) ze 
16. století, která se svou rozlohou a velikostí 

Termín | 24. 11. – 2. 12. | Cena | 76 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 5 980 Kč

Zlatý trojúhelník a Váránasí | Nové Dillí • Agra • Džajpúr • Fatehpur Sikri • Váránasí
INDIE

podobá pozdějšímu Tádž Mahálu, a nejstarší 
stavební památka města – Kutub minar, nej
vyšší minaret z cihel na světě, postavený ve 
12.  století, a  nakonec Lotosový chrám. Ve
čeře a ubytování v Dillí.
4. den: Po snídani odjezd minibusem do 
Agry, ubytování v hotelu, prohlídka osmého 
divu světa – pomníku lásky Tádž Mahál, 
který v roce 1643 nechal postavit své druhé 
manželce Mumtaz Mahal (1593–1631) mu
galský císař Šáhdžahán (1592–1666). Mož
nost pozorování západu slunce nad Tádž 
Mahálem. Večeře a nocleh v Agře. 
5. den: Po snídani prohlídka monumentální 
Červené pevnosti, kterou nechal vybudo
vat císař Akbar v 16. století. Z terasy i oken 
paláce je v  dálce vidět Tádž Mahál. Dále 
prohlídka hrobky ministra financí mugalské 
říše, Itimad-ud-Daula, předchůdce Tádž 
Mahálu ze 17.  století. Poté přejezd do Dža-
jpúru, cestou zastávka ve Fatehpur Sikrí, 
městu císaře Akbara. Večer příjezd do Džaj
púru, ubytování, večeře a nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka Džajpúru 
(Jaipur), hlavního města státu Rádžastán, 
nazýváného Růžové město. Prohlídka Havá 
Mahal (Palác větrů), jehož růžová fasáda se 
stala symbolem města. Poté odjezd do blíz
kého města Amer, možnost jízdy na slonech 
k světoznámé Amerské pevnosti nad měs
tem. Po návštěvě pevnosti zastávka na fo
cení u Džal Mahal – sídla žijícího maharádži, 
prohlídka středověké observatoře Džantar 
Mantar, jedné z  pěti, které vybudoval ast

ronom Sava Džaj Sing II. v  sedmdesátých 
letech 18. století, dodnes její přístroje před
povídají příchod monzunů a  teploty v  létě. 
Večeře a nocleh v hotelu v Džaj púru. 
7. den: V  časných ranních hodinách trans
fer na letiště, odlet přes Dillí do Váránasí – 
největšího hinduistického střediska v  Indii, 
ležícího na posvátné řece Ganga. Po příletu 
transfer do hotelu a po krátkém odpočinku 
prohlídka chrámu Kaši Višwanath a večerní 
účast na obřadním ceremoniálu na břehu 
Gangy, která je lemována chrámy a  kou
pacími gháty – schodišti k  místům rituální 
koupele. Váránasí je městem boha Šivy, 
nejdůležitější z dvanácti míst, kde tento hin
duistický bůh pobýval. Večeře a  nocleh ve 
Váránasí.
8. den: Po snídani návštěva Sárnáthu, 
místa, kde Siddharta Gautama neboli Bu-
ddha poprvé vyložil v 6. století př. n. l. svoji 
nauku (dharmu) pro svých pět učedníků. 
Oběd, odpoledne procházka po křivolakých 
uličkách a  bazarech starého města. Večer 
odlet do Dillí, odkud pokračování letu do 
Evropy.
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně. Možnost 
společného transferu do Brna.
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Cena zahrnuje | leteckou přepravu Praha/Vídeň–Kolombo a zpět včetně letištních tax a pali
vových příplatků, ubytování v hote lích *** s polopenzí (kromě nápojů), večeři navíc v Kolombu 
před odletem do Evropy, přepravu klimatizovaným autobusem, vstupy dle programu, služby 
českého a místního průvodce, povinné pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí, obědy, vstupní vízum 30 USD, spropitné pro místního 
řidiče a průvodce 30–40 USD. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřes něno) do Kolomba s přestupem v ně
které evropské nebo asijské metropoli.
2. den: Přílet do Kolomba v  ranních ho di
nách, transfer z letiště do plážového resortu 
Marawila, odpočinek a koupání v hotelu.
3. den: Po snídani návštěva sloního sirot
čince v  Pinnewalle – krmení sloních mlá
ďat, pozorování jejich her a  koupání slonů 
v  blízké řece. Poté odjezd do někdejšího 
královského města Polonaruwa (UNESCO) 
na jihovýchodě ostrova – v  době rozkvětu 
ve 12. století zde vznikly rozsáhlé zahrady, 
velké množství soch Buddhů, mnoho paláců 
i  dalších staveb, jejichž vykopávky jsou tu
ristickou atrakcí. Prohlídka rozsáhlých vyko
pávek včetně světoznámé, 14 metrů dlouhé 
sochy spícího Buddhy. Odjezd do města Sig
iriya, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani prohlídka starobylé Sigi-
riye (UNESCO), vý  stup na Lví skálu, ruiny 
nádherného palácového komplexu posta

veného v 5. století králem Kas syapou, pro
hlídka unikátních skal ních kreseb. Pokra
čování do města Kandy, ces tou pro hlídka 
Dambully – jeskyn ních chrámů zdo bených 
nástěnnými malbami ze života Gautamy 
Buddhy, více než 150 Buddhových soch 
vytesaných přímo do skal. Odpoledne ná
vštěva batikové manufaktury a  prohlídka 
zahrady koření v Ma tale. Příjezd do Kandy, 
večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka sto let staré 
bo tanické zahrady Peradeniya, jedné z nej
krás nějších na světě, se stovkami druhů tro
pické flóry, stromů, růží, orchidejí a  dalších 
rostlin. Odpoledne prohlídka města Kandy 
(UNESCO), které je protkáno sítí buddhistic
kých chrámů. Ná vštěva střediska lidového 
umění a řemesel. Svě to známý Chrám Budd-
hova zubu – jedno z nej posvátnějších míst 
o strova, kde je uložena jedna z  nejcenněj
ších buddhistických relikvií. Večer návštěva 
tradičního folklórního představení včetně 
ukázky chůze po rozžhaveném uhlí. Večeře 
a nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani odjezd do Nuwara Eliya 
(Město světla) – v 19. století oblíbené britské 
horské letovisko postavené v anglic kém ko
loniálním stylu. Cestou jedny z  nej krás něj
ších přírodních scenérií ostrova – nej vyšší 
hora Cejlonu, nekonečné čajové plan táže, 
vodopády… Návštěva továrny na zpra co
vání čaje s  ochutnávkou. Odpoledne pro
hlídka městečka. Večeře a noc leh v horském 
hotelu.

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

SRÍ LANK A

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

Termíny | 14.–23. března | 18.–28. listopadu
Cena | 52 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč
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Okruh ostrovem Bali se závěrečným pobytem na pláži
Tanah Lot • Ulun Danu • Puseh • Kintamani • Kerta Gosa • Unudu • Goa Lawah

BALI

Termíny | 10.–20. července | 11.–21 listopadu | Cena | 49 890 Kč | příplatek za jednolůž. pokoj 7 800 Kč

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude 
upřesněno) s přestupem do Denpasaru. 
2. den: Přílet na mezinárodní letiště Ngurah 
Rai do Denpasaru, metropole ostrova Bali 
a  stejnojmenné indonéské provincie, trans
fer do přímořského areálu Kuta nebo Sanur, 
ubytování v hotelu, nocleh.
3. den: Odpočinek, koupání, pro zájemce 
možnost masáží, koupelí nebo raftingu, noc
leh v tomtéž hotelu.
4. den: Prohlídka chrámu Mengwi, poté od
jezd k  chrámu Tanah Lot z  16. století, který 
stojí na mohutné skále v  Indickém oceánu, 
jízda k terasovitým rýžovým polím Jatiluwih, 
kde shlédneme různé fáze pěstování rýže. 
Další prohlídka patří k  nejvíce fotografova
nému chrámu na Bali, Ulun Danu v  Bedu-
gulu s nádherným výhledem na jezero Bra-
tan. Než dojedeme na druhou stranu ostrova 
k  Jávskému moři, shlédneme ještě vodopád 
Git Git. Večeře a  nocleh v  hotelu na černé 
pláži Lovina Beach. 
5. den: Časně ráno v 6.00 možnost pozorovat 

na pláži Lovina delfíny při východu slunce, 
poté zastávka u horkých pramenů v Banjar, 
kde bude možnost koupání v přírodním hor
kém bazénu, pokračování v jízdě nás dovede 
do buddhistického kláštera Brahma Wihara 
Arama, odtud na vrchol Gobleg, odkud je 
krásný výhled na dvě jezera – Tambligan 
a  Buyan. Další zastávka bude na rýžových 
terasách v Pacungu. Poslední zastávka bude 
u  Chrámu královské rodiny. Návrat do ho
telu v Lovina Beach. 
6. den: Po snídani odjezd na vrchol vulkánu 
Kintamani (1 450 m), odkud je nádherný vý
hled na horu Batur (1 717 m) a stejnojmenné 
jezero. Uvidíme i  jezero v kráteru této činné 
sopky. Odpoledne navštívíme chrámy Kehen 
a  Goa Gajah a  nejstarší chrám na ostrově, 
Puseh. Cestou ještě navštívíme zahradu ko
ření v Sebatu, kde se seznámíme jak s mnoha 
druhy koření, tak i  s  ovocem, pěstováním 
kávy a  kakaa. Večeře a  nocleh v  hotelu na 
pláži Candidasa. 
7. den: Po snídani odjezd do Tenganan, au
tentické balijské vesnice, prohlídka netopýří 
jeskyně a  chrámu Goa Lawah. Odtud do 
Klunkung, návštěva dvora bývalého králov
ství Kerta Gosa s klasickými malbami v krá
lovské síni a prohlídka Plovoucího pavilonu. 
Odjezd do Ubudu, oblasti místního domoro
dého umění, návštěva obrazové galerie v Ba-
tuánu, batikové a  tkalcovské dílny, za tímco 
vesnice Celuk je centrem zlatníků a  stříbro
tepců. Vesnice Mas je střediskem dřevořezby. 
Zde je také možno shlédnout domorodý ta

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

Cena zahrnuje | letenku tam a zpět s přestupem v některé evropské metropoli, 8 × ubytování  
se snídaní, 4 × polopenzi (oběd nebo večeře po dobu okruhu – při celodenním pobytu na pláži 
je v ceně pouze snídaně), dopravu po ostrově v době okruhu, místního průvodce a českého prů
vodce překládajícího výklad, který doprovází skupinu již z Brna, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | vstupné cca 35 € (v hotovosti na místě), nápoje k jídlům, další stravování 
mimo výše uvedeného, spropitné 40 €/os., společnou přepravu z Brna na letiště mikrobusem, 
komplexní pojištění včetně storna zájezdu, 4 večeře v ostatní dny zájezdu za 800 Kč. 
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6. den: Po snídani návrat do Melbourne se 
zastávkou v  Ballarat, proslaveném za dob 
Zlaté horečky. Prohlídka Sove reign Hill, mu
zea pod širým nebem, které zachycuje prv
ních 10 let po objevení zlata v roce 1851, kdy 
sem mířily tisíce dobrodruhů z celého světa. 
Večer nocleh v Melbourne.
7. den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
do Alice Springs, prohlídka města, návštěva 
památníku Anzac Hill, návštěva Royal Flying 
Doctor Service, letecké záchranné služby 
pro obyvatele žijící v odlehlých venkovských 
oblastech, a  School of the Air – vyučování 
přenášené rádiem pro děti z  odlehlých ob
lastí dnes nahrazované internetem. Nocleh 
v Alice Springs.
8. den: Po snídani v hotelu zastávka na vel
bloudí farmě (fakultativně projížďka na vel
bloudovi), poté pěší prohlídka kaňonu Kings 
Canyon – mimořádná propast s pískovcový
mi stěnami, klesajícími 270 metrů k tropické 
oáze s  ekosystémem, který v  ostatních čás
tech kontinentu již vymizel. Poté krátká cesta 
ke stanici Kings Creek Station, ubytování ve 
speciálních safari stanech (pevná konstrukce, 
kachlová podlaha, zavíratelné dveře, společ
né sprchy a toalety, bazén, kuchyň a travna
té místo na grilování). Můžete si přichystat 
vlastní piknik, v  ceně je zahrnut balíček na 
grilování. Nocleh v Kings Creek Station v blíz
kosti rokle George Gill Ranges. 
9. den: Po snídani australských bushmanů 
(slanina, vejce, párky, fazole, rajčata, tousty 
a  cereálie, čaj nebo káva) naučná hodinová 
vycházka s  ukázkou života Austrálců (Abo
riginců), původních obyvatel kontinentu  – 
Karrke Aboriginal Cultural Experience. 
Dozvíte se o  přípravě domorodých pokrmů 
a  zdobení tečkováním, výrobě dřevořezeb 
a  využití léčivých bylin. Poté návštěva Ná-
rodního parku Uluru-Kata Tjuta, zastávka 
na focení hory Mount Conner, procházka 
po domorodém území Kata Tjuta s výhledy 

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

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

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

Termín | 10.–28. října | Cena | 168 800 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 27 000 Kč
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Cena zahrnuje | letenku Vídeň/Praha – Melbourne, všechny domácí přelety, zpět Sydney – Pra
ha/Vídeň, 16 × ubytování, místního řidiče nebo průvodce, všechny transfery a prohlídky uvedené 
v programu, u každého noclehu snídani, 3 × oběd, nápoje a jednohubky v Uluru, vstupné do NP 
Uluru, zmíněné atrakce v Kurandě, plavba na bradlový útes v Cairns, kulturní představení Austrál
ců a plavba po laguně v severní Austrálii, zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění včetně storna (lze sjednat v naší CK), obědy 
a večeře mimo uvedených v programu, spropitné pro místní průvodce a řidiče nejméne 100 USD 
(bude upřesněno podle počtu účastníků, transfer z Brna na letiště a zpět.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 osob.

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

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

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

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

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

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

Termín | 27. října – 5. listopadu | Cena | 49 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 17 800 Kč

Nový Zéland | prodloužení zájezdu do Austrálie

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

1. den: Odjezd autokarem Čebusu na le tiště, 
odlet do JAR s přestupem v Ev ropě.
2. den: Přílet do Johannesburgu, po pří
letu  odjezd na prohlídku města: čtvrť So-
weto, kde žijí dva miliony lidí v nádherných 
vilách i vlastnoručně po sta vených chatrčích, 
projížďka centrem, jenž svými  mrakodrapy 
připomíná Manhat tan, budova Národní 
banky ve formě dia mantu s  58 ploškami. 
Návštěva Golden Reef City s  možností za
koupení oběda v četných snack barech nebo 
res tauracích, prohlídka skanzenu a  zlato
kopeckých atrakcí, večeře a  nocleh v  hotelu 
v Johan nesburgu.
3. den: Po snídani v  hotelu odjezd k  pro
hlídce metropole JAR – Pretorie. Parlament, 
Památník voortrekkerů (zakladatelů Búrské 
republiky). Individuální volno v  nákupním 
centru, možnost oběda, přejezd do provincie 
Mpumalanga, jízda panoramatickou cestou 
Panorama Route, večeře a  nocleh v  měs
tečku Graskop, které je výchozím bodem 
k prohlídce Dra kensbergu – Dračích hor.
4. den: Po snídani prohlídka Pilgrim's Rest, 
kam roku 1873  při  lákala zlatá horečka davy 
prospektorů. Nyní mají možnost vyzkoušet si 
rýžování zlata turisté. Pře jezd do Dračích hor, 
které nabízejí úchvatné přírodní scenérie. 
Na hlédneme do kaňonu řeky Blyde, který 
je s délkou 26 km a hloubkou 800 m třetím 
největším na světě. Navštívíme vy hlídková 
m ísta Three Rondavels, Bourke's Luck Pot-
holes a God's Window. Poté sjezd z Dra čích 
hor do nížiny Lowland, večeře a  ubytování 
v  blízkosti Krugerova národního parku 
v měs tečku White River.
5. den: Po snídani odjezd do Krugerova NP, 
celodenní projíždka parkem, časté zastávky 
na fotografování zvěře. Během po ledne 
zastávka v  turistickém středisku, možnost 
občerstvení i  nákupu su venýrů. Od poledne 
projížďka jižní částí parku, večeře a nocleh ve 
stejném ubytování. 

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

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

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

Termín | 7.–19. listopadu | Cena | 92 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 12 800 Kč
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