
2023
poznávací zájezdy 

za vínem a za operou



Itálie 3
Španělsko 3
Srbsko / Makedonie 4
Rakousko 5 

New York 6
Benátky 6
Verona 7
Miláno 7
St. Margarethen 7
Bratislava 8
Bregenz  8

cest y za vínem

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 zájezdů za vínem a za operou. Věřím, že vás zaujmeme pestrou nabíd-
kou 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

cest y za operou



Termín | 8.–17. září | Cena | 34 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 820 Kč

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 9 × uby-
tování (1 × se snídaní, 8 × s polopenzí) v hotelech 
*** ve dvoulůž kových pokojích s příslušenstvím, 
uvedené degustace vína, lodní lístek Sorren-
to–Capri a zpět, vstupenku do Pompejí, služby 
průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, další 
stravovací služby, vstupy do muzeí a objektů, 
další lodní lístky.

1. den: Odjezd z Brna v 5.30, cesta směr Ví-
deň, Benátky až do kraje Emilia Romagna. 
Večerní prohlídka centra Boloně – sídla nej-
starší univerzity v  Evropě, typická architek-
tura z nepálených cihel a šikmé městské věže. 
Ubytování v hotelu v oblasti Boloně.
2. den: Po snídani cesta podél Jaderského 
moře pod horským masivem Gran Sasso 
směrem na Anconu do kraje Marche. Zde 
návštěva vinařství s  degustací vín, buď Azi
enda Agraria Guerrieri nebo Umani Ronchi. 
Odpoledne pokračování v cestě kolem moře 
do kraje Abruzzo, k večeru krátká prohlídka 
metropole kraje – města Pescara. Nocleh 
s večeří v kraji Apulie v okolí města Foggia.
3. den: Po snídani cesta přes masiv Apenin 
na západní pobřeží, cestou návštěva dvou 
vinařství s  apelací DOCG v  Monte Falcione 
(Azienda Agricola di Meo nebo Donnachi
ara) a  v  Sorbo Serpico (Freudi di San Gre
gorio nebo Cantine di Marzo). Příjezd do 
Neapole, metropole Kampánie, krátká od-
polední prohlídka historického centra města: 
Castel Nuovo, Palazzo Reale, divadlo San 
Carlo, katedrála a  další. Ubytování a  večeře 
v hotelu v oblasti Neapole.
4. den: Po snídani návštěva dvou typických 

vinařství v okolí Neapole (Cantine degli As
troni nebo Sorrentino vini nebo Bosco de 
Medici nebo Azienda vinicola Forno nebo 
Cantine Ferrarocantina del Vesuvio), odpo-
ledne příjezd do Pompejí – lávou zavaleného 
antického města pod vrcholem sopky Vesuv, 
individuální prohlídka vykopávek. Návrat do 
hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani přejezd do Sorrenta, celo-
denní výlet na Capri, ostrov římských císařů, 
spisovatelů a celebrit. Města Capri a Anaca
pri, klášter a  Augustovy zahrady, Parco Au-
gusto s  vyhlídkovými terasami, slavné vily 
San Michele, Casa Malaparte, Villa Jovis a jiné. 
V případě vhodného počasí a viditelnosti vý-
jezd sedačkovou lanovkou na Monte Solaro. 
Cesta nad vinicemi s návštěvou vinařství s de-
gustací (Scala Fenicia nebo Cantina Isola di 
Capri). Možnost výletu lodí kolem pobřeží, 
pozdě odpoledne návrat na pevninu do pří-
stavu Sorrento, prohlídka města, návrat na 
ubytování, večeře v hotelu a nocleh.
6. den: Po snídani výjezd na vrchol sopky 
Vesuv, odkud je nezapomenutelná vyhlídka 
na Neapolský záliv, zdatní jedinci s vhodnou 
obuví mohou vystoupit až ke kráteru sopky 
(asi 50 minut chůze), sjezd na pobřeží, ná-
vštěva antického Herculanea (individuální 
prohlídka). Během dne návštěva dvou vinař-
ství nedaleko od pobřeží (Cantine Marsia 
Cuomo nebo Tenuta iovine nebo Le vigne 
di Raito nebo Vinicola de Angelis), ubyto-
vání a večeře v hotelu v oblasti Paesta.
7. den: Po snídani prohlídka města Paestum – 
antická Poseidonia pojmenovaná podle 
boha moře, fórum, lázně, amfiteátr, dórské 
chrámy, římské cesty a  hradby, nekropole), 
dále Palinuro a  okolí. Zde degustace speci-

Termín | 25.–30. října | Cena | 32 760 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 860 Kč

1. den: Odlet z Prahy/Vídně (bude upřesněno) 
do Španělska, přejezd do baskické metropole 
Bilbao, prohlídka města, ubytování v hotelu, 
volno na individuální večeři.
2. den: Po snídani odjezd do baskické vinařské 
oblasti Txakoli de Bizkaia DO, známé osobi-
tými bílými víny z  místních odrůd. Exkurze 
s degustací do vinařství DonieneGorrondo
na v Bakio nebo Aretxondo v Mungia (dle 
času návštěva kostelíku San Juan de Gazte
lugatxe). Odpoledne přejezd do nejznámější 
oblasti červených vín ve Španělsku – La Rioja 
DOCa. Exkurze s  degustací ve vinařství Bo
degas Faustino nebo El Coto, obě v Oyónu 

Baskicko – Rioja – Navarra
ŠPANĚLSKO

nebo Torre de Ona v Laguardia. Ubytování 
v hotelu ve městě Logroňo, centru oblasti.
3. den: Po snídani krátká prohlídka města Lo
groño a odjezd do severozápadní části oblasti 
Rioja Alavesa. Exkurze s degustací ve vinař-
ství Granja Nuestra Senora de Remelluri 
v Labastida nebo Marqués de Riscal v Elci
ego nebo Bodegas Fernández Remiréz de 
Ganuza v Samaniego. Prohlídka vinařského 
města Haro, sídla mnoha proslavených bo-

alit, sýrů i uzenin, dále výlety busem vnitro-
zemím i po pobřeží, malá města ve skalách, 
výlet lodí, v průběhu dne návštěva jednoho 
místního vinařství s degustací (Viticoltori de 
Conciliis nebo San Salvatore nebo Marino), 
návrat na ubytování, večeře a nocleh.
8. den: Po snídani cesta busem na jih Kam-
pánie, prohlídka kartuziánského kláštera 
sv. Vavřince (UNESCO) – největšího kláštera 
v Itálii, dále jeskyně ve vnitrozemí Kampánie 
(UNESCO), malebné městečko Piscitto, mož-
nost plavby lodí kolem pobřežních skal, pro-
hlídka a  degustace vín v  nejjižnějším vinař-
ství Kampánie Fattoria Albamarina, návrat 
do hotelu v Paestu, večeře.
9. den: Po snídani cesta do kraje Umbria, ná-
vštěva vinařství s degustací ve slavné oblasti 
Sagrantino di Montefalco DOCG (Arnaldo 
Caprai nebo Tenuta Rocca di Fabbri nebo 
Cantina Todini nebo Saio Assisi), poté ná-
vštěva poutního místa Assisi, k večeru příjezd 
do oblasti Perugie, večeře, nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani cesta zpět do Brna s pře-
stávkami, příjezd do Brna pozdě večer.

Vinařská Kampánie | Neapol • Marche • Abruzzo • Umbrie
ITÁLIE
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku včetně 
letištních tax, dopravu po území Španělska, 
5 × ubytování v hotelu *** se snídaní (dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím), výlety uvedené 
v programu, návštěvu 8 vinařských podniků 
s exkurzí a degustací místních vín, služby prů-
vodce a enologa, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | náklady na vstupy, cestov-
ní pojištění, transfer z Brna na letiště a zpět.

Termín | 20.–27. května | Cena | 22 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 260 Kč

Novi Sad • Bělehrad • Skopje • Ochridské jezero • Priština
SRBSKO/MAKEDONIE

1. den: V  časných ranních hodinách odjezd 
z Brna směr Bratislava a dále přes Budapešť 
a  Szeged na maďarsko-srbské hranice. Ces-
tou zastávky na občerstvení. Hned za hranicí, 
ve vinařské oblasti Subotica, návštěva a de-
gustace ve vinařství – Zvonko Bogdan. Po 
degustaci cesta po dálnici až do metropole 
regionu Vojvodina – města Novi Sad. Uby-
tování v hotelu. Večeře.
2. den: Po snídani v hotelu přesun do areálu 
novosadského výstaviště. Celodenní náv-
štěva již 90. ročníku nejvěhlasnějšího země
dělského veletrhu na Balkáně, jehož sou-
částí je i velkolepá expozice vína a vinařských 
produktů. Pozdě odpoledne pro zájemce 
krátká prohlídka centra Nového Sadu, nave-
čer odjezd do hotelu, večeře, volný program.
3. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem 
k  rumunským hranicím do obce Vršac v  re-
gionu Banát. Prohlídka vinařského podniku 
Vinik, degustace vína s obědem. Návrat do 
Nového Sadu, cestou zpět návštěva české 
vesnice Češko Selo, večeře v hotelu.
4. den: Po snídani v hotelu cesta po dálnici do 

hlavního města Srbska Bělehradu. Prohlídka 
centra města nad soutokem řeky Sávy s Du
najem, bulvár Terazije, pevnost Kalemeg
dan a další. Prostor pro individuální oběd. Po 
obědě pokračování v cestě přes Niš na make-
donské hranice a dále do Skopje.  Prohlídka 
centra makedonské metropole. Město bylo 
během své dlouhé historie třikrát poničeno 
velkými zemětřeseními. Rekonstrukce probí-
hající v 60. až 80. letech 20. století proměnily 
Skopje v moderní, ale poněkud jednotvárné 
město z  betonu a  skla. V  posledních letech 
však centrum prošlo velkými změnami, které 
mu dodaly monumentálnější a  historičtější 
vzhled – vznikly nové neoklasicistní budovy, 
fontány, mosty a  zejména sochy, mezi nimi 
jezdecká socha Alexandra Velikého, která 
vyvolala protesty v sousedním Řecku. Ubyto-
vání v hotelu, večeře.
5. den: Po snídani v hotelu přejezd k Ochrid
skému jezeru, volno k  odpočinku či pro-
hlídce památek: římský amfiteátr, Samuelova 
pevnost, zbytky první slovanské university, 
založené v  9. století sv. Klimentem Ochrid-
ským, žákem sv. Cyrila a  Metoděje, kostel 
sv.  Jovana Kaneo s  nejkrásnějším výhledem 
na jezero nebo kostel sv. Sofie. Následuje 
plavba po jezeře, případně výlet ke klášteru 
sv. Nauma u albánských hranic. Navečer pří-
jezd do hotelu ve městě Prilep, večeře.
6. den: Po snídani v  hotelu přejezd do jed-
noho z  nejprestižnějších makedonských 
vinařství Tikveš GD – prohlídka a oběd s de-
gustací vína. Odpoledne přejezd do nejzná-
mějšího makedonského vinařství BOVIN 
včetně degustace. Jde o  první soukromé 

vinařství v  zemi založené roku 1998, které 
dnes produkuje více než 1,5 milionů lahví 
ročně. K večeru návrat do Skopje, ubytování 
v hotelu. Večeře, volno, nebo dokončení pro-
hlídky města.
 7. den: Po snídani v  hotelu překročení 
makedonsko-srbských hranic a  jízda do vi-
nařské oblasti Župa, kde se produkují nej-
kvalitnější srbská vína. Návštěva vinařství 
Budimir v  Aleksandrovci, které patří mezi 
top 5 v Srbsku, prohlídka a degustační oběd 
s  9 vzorky vína. Přejezd do Bělehradu, uby-
tování v hotelu v  malebné čtvrti Zemun na 
břehu Dunaje.
8. den: Po snídani v  hotelu přejezd do Voj-
vodiny, návštěva posledního vinařství Deurić 
ve vinařské oblasti Fruška gora, prohlídka 
s degustací a občerstvením. Cesta s přestáv-
kami na občerstvení přes Segedín, Budapešť 
a Bratislavu zpět do Brna. Příjezd do půlnoci.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 7 × uby-
tování v minimálně tříhvězdičkových hotelech,  
7 × polopenzi (snídaně + večeře v hotelu, nebo 
snídaně + oběd ve vinařství), 6 × degustaci vína 
ve vinařských podnicích, vstupenku na veletrh 
v Novém Sadu, plavbu po Ochridském jezeře, 
služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | další vstupy a občerstvení, 
cestovní pojištění.

5. den: Po snídani odjezd do vinařské oblas-
ti Navarra DO, známé skvělými růžovými, 
červenými i  bílými víny z  domácích či me-
zinárodních odrůd. V  podoblasti Tierra de 
Estella exkurze s degustací ve firmě Castillo 
de Monjardín ve Villamayor de Monjar
dín nebo Palacio de la Vega nebo Senorio 
de Arínzano. Návštěva Pamplony, dřívější 
metropole Navarrského království, dodnes 
částečně lemovaného hradbami. Prohlíd-
ka historických čtvrtí s  gotickou katedrálou 
a  dalšími pamětihodnostmi. Odpoledne ex-
kurze s  degustací v dalším vinařství: Bode
gas Nekeas v Anorbe nebo Vinicola Navarra 
v  TiebasMuruarte de Reta nebo Bodegas 
Ochoa v Olite. Návrat do hotelu.
6. den: Po snídani poslední degustace v ob-
lasti Rioja Alta v  některém z  vinařství přímo 
v  Logroñu – Marqués de Murrieta nebo 
Marqués de Vargas nebo Bodegas Bretón. 
Odjezd na letiště, odlet do Prahy nebo Vídně.

degas zvučných jmen, přestávka na oběd. 
Odpoledne exkurze s degustací v Rioja Alta 
v některém z následujících vinařství: Bodegas 
Muga, La Rioja Alta (obojí v Haro), Marqués 
de Cáceres v  Cenicero. Návrat do hotelu, 
společná večeře v místním stylu.
4. den: Po snídani odjezd do oblasti Cam
po de Borja DO v Aragonii, která získala své 
jméno po rodu Borgiů a která kvalitou může 
konkurovat vínům z  oblasti Rioja. Exkurze 
s degustací v největším ze zdejších vinařství 
Bodegas Aragonesas S.A. ve Fuendejalón 
nebo Bodegas Borsao v  Borja. Prohlídka 
památek aragonské metropole Zarago
zy  – maurský palác Aljafería z  11.  století 
ad., přestávka na oběd. Odpoledne exkur-
ze s  degustací v  oblasti Rioja Baja – Pala
cio Remondo v  Alfaru nebo Viñedos de 
Aldeabuena v  Aldeanueva de Ebro nebo 
Bodegas Gurpegui v San Adrián. Návrat na 
ubytování.
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Termín | 6.–9. července | Cena | 11 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 860 Kč

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 3 x uby-
tování ve dvoulůžkových pokojích v hotelech 
*** se snídaní, vstupné do komplexu Loisium, 
plavba lodí po Dunají s degustací vín, v progra-
mu uvedené degustace vína, služby průvodce, 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, další 
stravovací služby.

1. den: Odjezd z Brna v 7.00, cesta přes Miku-
lov do Rakouska. Příjezd do největší vinařské 
obce země Langenlois. Od 10.30 prohlídka 
návštěvnického centra Loisium – pseudo-
futuristického skvostu mezi vinicemi, kde se 
kombinuje moderní architektura na povrchu 
s prohlídkovou trasou v 900 let starých skle-
peních. Na konci okruhu čeká návštěvníky 
drobná degustace vína. Poté pěšky do centra 
města – prostor pro individuální oběd nebo 
degustaci místních vín ve vinotéce Ursin 
Haus na náměstí. Kolem 14.00 odjezd do 
nedaleké Kremže (Krems). Prohlídka areálu 
a  řízená degustace vína u  místních vinařů-
-družstevníků ve firmě Winzer Krems. Po de-
gustaci přejezd do centra města. Ubytování 
v hotelu v oblasti Kremže, volný program.

2. den: Po snídani v  hotelu pěší přesun do 
nedalekého přístavu. Nalodění a plavba lodí 
(od 10.05 do 13.00) proti proudu řeky Dunaje 
do Melku. V průběhu plavby řízená degusta-
ce asi 5 vzorků vín z vinic podél břehů řeky. 
Po přistání v Melku přejezd na nádvoří impo-
zantního kláštera, prohlídka jeho exteriérů, 
možnost individuálního oběda. Po obědě 
cesta busem údolím Wachau s  krátkou za-
stávkou v obci Spitz (podle pověsti se právě 
zde vyplavil z  Dunaje výhonek neuburské 
révy), kde bude zájemcům umožněn výšlap 
na slavnou vinici Tausendeimerberg (Vrch 
tisíce věder). Následuje přejezd do vinařské 
obce Dürnstein (na místním hradě byl podle 
pověsti vězněn anglický král Richard-Lví srd-
ce). Prohlídka areálu vinařské firmy Domäne 
Wachau s  řízenou degustací vína. Poté pře-
jezd do Kremže, nocleh ve stejném hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu cesta busem do 
města Klosterneuburg – centra rakouského 
vinařství. Exkurze v nejstarším rakouském vi-
nařství s exkluzivní vinotékou Weingut Stift 
Klosterneuburg. Prohlídka rozsáhlého areá-
lu včetně řízené degustace. Poté prostor pro 
individuální oběd v centru. Po obědě přesun 
busem do spolkové země Burgenland. Pří-
jezd do statutárního vinařského města Rust 

Vinařství údolí Wachau a Burgenlandska
R AKOUSKO

10.00 odjezd z Brna ze stanoviště CK Čebus 
směr Bratislava do Burgenlandu. 
12.45 příjezd do Golsu.
13.00–20.00 návštěva sklepů, degustace 
vzorků a  nákup vín. Více než 80 vinných 
sklepů, vstupné asi 60  €, z  toho 3x poukaz 
15  € na odběr vína (cena bude upřes něna 

9.30 odjezd směr Břeclav a  Bratislava do 
rakouské spolkové země Burgenland.
13.45 příjezd do Rustu, vi nař ského měs-
tečka na břehu Nezi derského jezera. 
14.00–19.00 degustace vzorků vín v  rámci 
akce Ruster Herbst Zeitlos: více než 28 sklepů, 

Gols
Termín | sobota 11. listopadu | Cena | 750 Kč 

Rust | Západní břeh Neziderského jezera
Termín | sobota 4. listopadu | Cena | 750 Kč 

Svazem ra kous kých vinařů).
20.00 odjezd z Golsu do Brna.
22.30 předpokládaný návrat do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. 
Cena nezahrnuje | vstup do vinných sklepů, 
cestovní pojištění.

vstupné cca 25 €, bez poukazu na odběr vína.
19.30 odjezd z Rustu přes Bratislavu.
22.45 předpokládaný příjezd do Brna.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby 
průvodce. Cena nezahrnuje | vstupné do 
sklepů cca 25 €, cestovní pojištění.

na západním břehu Neziderského jezera. 
Návštěva typického místního vinařství s de-
gustací. Poté přejezd na ubytování.
4. den: Po snídani v hotelu přejezd busem na 
východní břeh Neziderského jezera do vinař-
ské obce Gols – přirozeného centra  místního 
vinařství. Návštěva vinařství s  degustací. Po 
degustaci přejezd do nedaleké vinařské obce 
Podersdorf. Prostor na individuální oběd 
v některé z restaurací u břehu jezera. Po obě-
dě poslední řízená degustace ve vinařství 
Swoboda, které se mimo jiné specializuje na 
produkci ledových a slámových vín. Po skon-
čení degustace jízda busem přes Bratislavu 
do Brna. Ukončení zájezdu do 19 hodin.
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Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/
Vídeň–New York včetně letištních tax, 
5 × ubytování v hotelu *** se snídaní ve 
dvoulůžkových pokojích (dle místních zvy-
klostí manželská postel, oddělené postele 
za příplatek) s příslušenstvím v Brooklynu, 
transfery z letiště k hotelu a zpět, služby 
průvodce CK Čebus, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | vstupenku na operu 
cca 6 890 Kč, další vstupy ve městě, cesty 
MHD (cca 40 USD za týdenní jízdenku), 
pojištění, fakultativní akce, vyřízení vstupu 
do USA (ESTA).
Fakultativně | jednodenní výlet vlakem 
do Washingtonu cca 4 390 Kč (pro min. 10 
osob), transfer z Brna na letiště a zpět.  

Termín | 4.–10. května | Cena | 41 990 Kč + cena vstupenky cca 6 890 Kč | pro abonenty NdB  
a členy SPNdB 40 990 Kč + cena vstupenky | Příplatek za jednolůžkový pokoj 6400 Kč

1. den: Pro zájemce transfer autokarem 
z  Brna na letiště ve Vídni nebo Praze (bude 
upřesněno), odlet na letiště v Benátkách, 
transfer lodí do hotelu, ubytování, pro zá-
jemce později odpoledne odjezd lodí do cen-
tra Benátek – okruh centrem města (1. část) 
nebo volno k individuálnímu programu (mu-
zea, galerie, kavárny), večer nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd MHD do centra, 

Termín | 24.–27. března | Cena | 19 960 Kč + cena vstupenky | pro abonenty NdB a členy SPNdB 
19 460 Kč + cena vstupenky

Benátky | Gran Teatro La Fenice: Giuseppe Verdi – Ernani

okruh městem s  průvodcem (2.  část), poté 
návrat do hotelu k  převlečení do společen-
ského oděvu, odjezd na večerní představení 
ve slavném, po požáru obnoveném divadle 
Gran Teatro la Fenice. Po představení od-
jezd z  centra vaporettem nebo lodním taxi 
zpět do hotelu.
3. den: Po snídani prostor pro individuální 
program, pro zájemce výlet s průvodcem 
na ostrovy v Benátské laguně, Murano a Bu
rano, popřípadě i  Torcello, navečer pro zá-
jemce koncert z díla místního rodáka Anto
nia Vivaldiho i dalších v kostele Chiesa San 
Vidal (cca 980 Kč).
4. den: Po snídani prostor pro individuální 
prohlídku ostrova Lido, popřípadě na ná-
kupy, před polednem odjezd lodí na letiště 
a  odlet na letiště do Vídně nebo Prahy. Pro 
zájemce transfer autobusem do Brna k ho-
telu Grand.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do 
Benátek, 3 × nocleh v hotelu *** se snídaní 
ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím, 
transfery lodními spoji, třídenní jízdenku 
na MHD v Benátkách, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | vstupenku na operní 
představení v Gran Teatro la Fenice 
(podle výběru klienta), cestovní pojištění 
a pojištění pro případ storna, dopravu 
autokarem z Brna na letiště a zpět, vstupy 
do muzeí a galerií.

New York | Metropolitní opera: W. A. Mozart – Don Giovanni

1. den: Sraz s  průvodcem na letišti v  Praze 
nebo ve Vídni (bude upřesněno), pro zá-
jemce za příplatek transfer z Brna na letiště. 
Odlet do New Yorku s  přestupem v  Evropě,  
transfer do hotelu v Brooklynu a ubytování. 
Pozdě odpoledne pro zájemce jízda metrem 
a procházka po Manhattanu: Times Square, 
střední část Broadwaye s  divadly, návštěva 
slavného mrakodrapu Empire State Buil
ding – nádherný výhled z 86. patra.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka New 
Yorku (pěšky a metrem) s důrazem na Dolní 
Manhattan – finanční čtvrť kolem proslulé 
Wall Street, newyorská burza, Federal Hall, 
kostel sv. Trojice, radnice, Brook lynský 
most, procházka čínskou čtvrtí s  možností 
levného a  vydatného oběda, Little Italy, 
bohémské Soho a  čtvrť umělců Greenwich 
Village, pozdě odpoledne návrat do hotelu 
k převlečení a odjezd metrem do Lincolnova 
centra k  návštěvě operního představení 
v  Metropolitní opeře – začátek v  19  ho-
din, sólisté budou upřesněni v pokynech na 
cestu. Po představení cesta do hotelu met-
rem nebo taxi.
3. den: Po snídani v hotelu buď celý den indi-
viduální program v New Yorku nebo pokračo-
vání v prohlídce města s průvodcem – staré 
nádraží Grand Central, katedrála sv.  Pat
rika, MOMA (Muzeum moderního umění) 

s  možností individuální prohlídky, Ma
dison Square, Herald Square, New yorská 
knihovna, největší obchodní dům na světě 
z  roku 1902 Macy‘s  (prostor k  nákupům), 
Rockefellerovo centrum, Times Square, kde 
průvodce poradí zájemcům o  muzikál na 
Broadwayi při nákupu zlevněných vstupenek 
(sleva až 50  %), večer individuální program: 
návštěva muzikálu dle vlastního výběru.
4. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
volno k  individuálnímu programu (muzea 
a galerie, nákupní centra, módní butiky) nebo 
pokračování v prohlídce megapole s průvod-
cem: cesta metrem do oblasti Bat tery Park, 
obhlídka Ground Zero – místa, kde stála 
slavná „Dvojčata“, dnes zde najdeme novou 
budovu World Trade Center, nejvyšší v New 
Yorku. Cesta lodí k Soše svobody, popřípadě 
okružní plavba kolem Manhattanu (pro zá-
jemce lze zajistit i let vrtulníkem nad centrem 
města), nebo pro zájemce výlet vlakem do 
hlavního města USA Washingtonu.
5. den: Po snídani v  hotelu buď celý den 
volno k  individuálnímu programu ve městě 
nebo dokončení prohlídky centra s  průvod-
cem: Upper East Side, Fifth Avenue, Met
ropolitní muzeum s  možností individuální 
návštěvy, Central Park, Guggenheimovo 
muzeum s  možností individuální návštěvy, 
popřípadě i  Intrepid s  Muzeem letectví 

a  vesmíru, večer pak průvodce zorganizuje 
pro  zájemce  návštěvu v  typickém newyor-
ském jazzovém klubu.
6. den: Po snídani v hotelu uvolnění pokojů 
a po té volno pro poslední individuální pro-
hlídky a nákupy nebo vycházka s průvod-
cem k Brooklynskému mostu s nádhernou 
vyhlídkou na Manhattan, krátce po poledni 
cesta na letiště, odlet zpět do Evropy.
7. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, fakulta-
tivně cesta zpět do Brna.

Tyto zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s Národním divadlem Brno
Do světa za operou a muzikálem
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Cena zahrnuje | transfer na letiště ve 
Vídni, zpáteční letenku Vídeň – Milano-
Bergamo – Brno včetně příručního zavazadla 
s hmotností do 8 kg, 3 × nocleh v hotelu 
*** se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji 
s příslušenstvím, transfery italským auto-
busem, dvoudenní jízdenku MHD v Miláně, 
služby průvodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupenku 
do divadla (zajistíme v CK dle přání klienta), 
příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 
1 300 Kč, fakultativní výlet k Lago Maggiore 
(železniční jízdenka cca 20 € + loď).

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × uby-
tování v hotelu *** se snídaní ve dvoulůžko-
vém pokoji, vstupenku na představení opery 
ve veronské Aréně v 5. sektoru (jiné sektory 
za příplatek), služby průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojiš-
tění včetně storna, plavbu lodí kolem polo-
ostrova Sirmione na Lago di Garda cca 10 €.

Termín | 15.–17. července | Cena | 7 990 Kč | 7 490 Kč pro abonenty NdB a členy SPNdB 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1960 Kč

Verona | operní představení v antické Areně: Giuseppe Verdi – Aida (100. sezóna)

1. den: Odjezd v  5.30 z  Brna směr Mikulov 
(možnost nástupu), Vídeň a  dále po dálnici 
směr Graz, Klagenfurt, Villach (cestou delší 
zastávka u  motorestu na oběd), dále směr 
Udine – Benátky, v  pozdních odpoledních 
hodinách příjezd do historického města 
Padova – prohlídka centra města s  velkým 
množstvím památek včetně staroslavné uni-
verzity a baziliky sv. Antonína Padovánského, 
prostor na individuální večeři, ve večerních 
hodinách pokračování v  cestě do vinařské 
obce Soave do hotelu na ubytování.
2. den: Po snídani v  hotelu odjezd k  jezeru 
Lago di Garda, zde program na celé dopo-
ledne včetně prostoru na oběd, možnosti 
programu: plavba lodí kolem poloostrova 
Sirmione, prohlídka hradu a  městečka, vy-

užití služeb sirných termálních lázní, koupání 
na pláži jezera, ve 14.30 odjezd do hotelu, 
krátký odpočinek, prostor k převléknutí, na-
večer odjezd od hotelu do Verony, prohlídka 
města, prostor na večeři, návštěva operního 
představení (v ceně zájezdu) v antické Aréně, 
začátek ve 21.00, po představení, které trvá 
zhruba 3,5 hodiny, odjezd do hotelu.
3. den: Po snídani v  hotelu cesta zpět do 
Česka  – cestou zastávka na občerstvení 
a krátkou prohlídku ve městě Udine, metro-
poli regionu Furlánsko – Julské Benátsko, 
pokračování v  cestě směr Villach, u  jezera 
Wörthersee prostor na oběd – cesta po dál-
nici směr Klagenfurt, Graz, Vídeň a dále přes 
Mikulov. Příjezd do Brna v  pozdních večer-
ních hodinách.

Miláno | Teatro alla Scala di Milano: Giuseppe Verdi – Macbeth

Termín | 16.–19. června | Cena | 16 300 Kč + cena vstupenky do divadla alla Scala (do 300 €)

1. den: V časných ranních hodinách transfer 
na letiště do Vídně, odlet pravidelnou linkou 
na letiště Milano-Bergamo, transfer do ho-
telu, po ubytování v hotelu odjezd MHD do 
centra Milána, pěší okruh městem s průvod-
cem  – hlavní náměstí s  gotickým dómem, 
pasáž, divadlo alla Scala, exteriéry hradu 
Castello Sforzesco s  parkem, poté volný 
prostor k  prohlídce města a volno k  náku-
pům, průvodce zorganizuje pro zájemce 
i  společnou návštěvu galerie Pinacoteca di 
Brera, individuální večeře.

2. den: Po snídani v hotelu opět cesta MHD 
do centra města – dokončení okruhu měs-
tem s  průvodcem, individuální oběd, odpo-
ledne návrat do hotelu k  převlečení a od-
počinku, odjezd MHD nebo taxi do divadla 
alla Scala na představení opery – začátek ve 
20.00, délka představení cca 3 hodiny. 
3. den: Po snídani individuální program v Mi-
láně (možnost navštívit i kostel Santa Maria 
delle Grazie s freskou Poslední večeře Páně 
Leonarda da Vinci) nebo fakultativní výlet 
vlakem k  jezeru Lago Maggiore do maleb-
ného městečka Stressa a  po jeho prohlídce 
plavba lodí k  nedalekým Borromejským 
ostrovům, na ostrově Isola Bella lze navští-
vit biskupský palác s  nádherným interiérem 
a zahradou, návrat do Milána pozdě večer.
4. den: Po snídani odjezd autobusem do Ber
gama, prohlídka dolního i  horního města, 
poté odjezd na letiště, odlet do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 
služby průvodce CK a vstupenku na operní 
představení ve vybraném sektoru. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění 
včetně storna, které lze sjednat v naší CK.

Termín | pátek 4. srpna
Ceny | 4 413 Kč (se vstupenkou do sektoru K1) | 3 842 Kč (se vstupenkou do sektoru K2) |  
3 356 Kč (se vstupenkou do sektoru K3) | 2 469 Kč (se vstupenkou do sektoru K5) |  
členové SPNdB a abonenti NdB sleva 5 %. 
Nástupní místa | Brno | Pohořelice | Mikulov
Pro kolektivy termíny a místo přistavení autokaru dle dohody. 

12.30 odjezd z Brna směr Pohořelice, Miku-
lov, Vídeň, Eisenstadt (metropole Burgen-
landska), příjezd kolem 16.30, prohlídka 
centra města, možnost návštěvy zámku 
Esterházyů včetně nádherného zámeckého 
parku, návrší s kalvárií a kostelem se sarkofá-

gem slavného skladatele Josepha Haydna, 
který zde působil. Prostor pro individuální 
večeři. Odjezd z města do amfiteátru, kde ve 
20.00 začíná operní představení. Kolem půl-
noci odjezd zpět do ČR, příjezd do Brna před 
4.00 (na noční rozjezd MHD). 

Burgenland | letní scéna St. Margarethen: Georges Bizet – Carmen
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Termín | advent | přesné datum a titul opery bude upřesněn v srpnu 
Cena | cca 1 190 Kč včetně vstupenky | 550 Kč pouze doprava
Sleva pro abonenty NdB a členy KPOB cca 1 090 Kč

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 
služby průvodce, vstupenku na před stavení 
opery ve 2. pořadí. 
Cena nezahrnuje | komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu (lze sjednat 
při koupi zájezdu v naší CK).

Adventní Bratislava | Slovenské národní divadlo

11.00 Odjezd z Brna, cesta po dálnici bez 
přestávky do Bratislavy.
12.30 Příjezd do Bratislavy. Procházka s prů-
vodcem předvánočně vyzdobeným historic-
kým centrem slovenské metropole: nábřeží 
Dunaje, Hviezdoslavovo náměstí, adventní 
trhy, Staré město, katedrála sv.  Martina, 
Michalská brána, náměstí SNP, prostor pro 

individuální prohlídku a případnou večeři. 
Velkoměsto má v adventní době kouzelnou 
atmosféru. Osobní volno pro klienty, kteří 
nepůjdou na operu.
19.00 Návštěva představení opery v nové 
budově SND v  luxusní nábřežní čtvrti Eu-
rovea. Půl hodiny po skončení představení 
odjezd zpět do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním 
autobusem, 2 × ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím 
a se snídaní, vstupenku na operní 
představení, služby průvodce, pojištění.
Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, 
případnou výletní plavbu po Bodamském 
jezeře, komplexní cestovní pojištění včetně 
storna zájezdu.
Fakultativně | lze si připlatit za zajištění 
vstupenky do dražších řad.

Termín | 18.–20. srpna | Cena | 9 890 Kč | abonenti Národního divadla Brno a KPOB 9 490 Kč | 
příplatek za jednolůžkový pokoj 1 920 Kč 

Bregenz | Seebühne Bregenz na Bodamském jezeře
Giacomo Puccini – Madama Butterfly

2. den: Po snídani cesta do Lichtenštejn
ska, krátká prohlídka jeho hlavního a kní-
žecího města Vaduzu, pokračování v  cestě 
kolem Rýna do  hlavního města rakouské 
spolkové země Vorarlbersko Bregenze, 
prohlídka města, ubytování, odpoledne pro 
zájemce možnost plavby vyhlídkovou lodí 
po Bodamském jezeře (zhruba 1 hodina), 
návrat do hotelu k převlečení do společen-
ských oděvů, od 21.00 návštěva představení 
Pucciniho slavné opery na See bühne Bre
genz – originálním jevišti umístěném na 
hladině jezera. Návrat do hotelu autobusem 
v pozdních večerních hodinách.
3. den: Po snídani cesta přes Bavorské Alpy 
do Mnichova, cestou zastávka v  maleb-
ném lázeňském městečku Bad Tölz (krátká 
prohlídka, prostor na oběd), odpoledne 
prohlídka bavorské metropole Mnichova 
(Frauenkirche, Mariánské náměstí s  radnicí, 

Viktualienmarkt, kostel Sv. Petra s vyhlídkou 
z  věže, možnost posezení v  jedné z  typic-
kých pivnic zvaných Biergarten), v  pozd-
ních odpoledních hodinách odjezd do Čes-
ka, příjezd do Brna do půlnoci.

1. den: Odjezd v  6.30 ze stanoviště Čebu-
su naproti hotelu Grand v  Brně, cesta do 
rakouského Salcburku, prohlídka města 
s  průvodcem, čas na individuální prohlíd-
ku a  oběd, po obědě pokračování kolem 
největšího bavorského jezera Chiemsee 
(krátká zastávka) do hlavního města Tyrol 
Innsbrucku, prohlídka města, pozdě večer 
odjezd na ubytování u Innsbrucku.
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