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VÁŽENÍ KLIENTI, 
Předkládáme vám mimořádně pestrou nabídku poznávacího produktu, zahrnujícího organizované zájezdy  
do celého světa, pro rok 2022.  Naše zájezdy míří do více než 80 zemí na pěti kontinentech. 

V nabídce najdete poznávací zájezdy s leteckou dopravou i s dopravou autokarovou, kombinované poznávací 
zájezdy s pobytem u moře i  velmi bohatou  nabídku leteckých víkendů v evropských i světových metropolích. 
Ale i speciální poznávací programy pro rodiny se staršími dětmi.

Novinkou kromě prodloužených leteckých víkendů z Prahy budou i letecké víkendy z Brna (Londýn, Paříž, 
Benátky, Barcelona, Florencie, Řím...) !

Na všech cestách vás budou doprovázet profesionální průvodci, spolupracujeme i se světovými cestovateli, 
jako jsou Jan Burian či ing. Pavel Pavel, se kterými se setkáte na některém z našich zájezdů. 

Těšte se na optimálně sestavené itineráře, zahrnující ty nejžádanější atraktivity jednotlivých destinací. 

Bude se jednat o jednu z nejrozsáhlejších nabídek poznávacích zájezdů na českém trhu. 

Konečně se s námi můžete opět vypravit napřiklad na Island, do Grónska, na polární záři do Laponska,  
či do malebného Portugalska a to včetně ostrovů Madeira nebo Azory.

S historií dlouhou několik tisíc let se pak můžete seznamovat na zájezdech, mířících např. do Izraele, Jordánska 
či Egypta. 

Velkou oblibu si v posledních letech  získaly monarchie v oblasti Perského zálivu – Omán, Katar, Bahrajn  
či Emiráty. 

Pro milovníky větších dálek pak doporučujeme návštěvu Chile s Velikonočním ostrovem, Kubu, Mexiko,  
Srí Lanku, Vietnam nebo Jihoafrickou republiku.

VYBERTE SI SVŮJ ZÁJEZD VČAS.
V případě poznávacích zájezdů se skutečně nevyplatí čekat na poslední chvíli. Navíc můžete získat atraktivní 
slevy ve výši 15% při zakoupení do 31. 12. 2021.

Veškeré další informace, stejně jako opatření pro vstup do jednotlivých zemí najdete na našich webových 
stránkách. Nabídka zájezdů bude průběžně doplňována.

Přejeme vám ty nejkrásnější cestovatelské zážitky. 
Tým poznávacích zájezdů cestovních kanceláří Fischer a Exim tours.

2



L TNOST  O ÍNK  L TN NÍ E NOTLIV  SLEV  V O

V     
S             

         
          

T   15%      28. 02. 2022.  Sleva 10%  
     31. 03. 2022.

         -
  

S           
  

O    
  S             

       
         -

        
        

        
   V      

       -
         

  

  S         
 

  V           -
     

             
 S       S   -
 

  V         -
     

  S        -
        

   

   
N           

     

V   
           

           
    V      
         

V            
        

DO 31.  03.SLEVA AŽ
10 %

DO 28. 02.SLEVA AŽ
15 %

3K T LO  O N V Í  E  SLEVY



O S   E E NÍ SE N  E Í

ELOROČNÍ K LEN  TER ÍN  
O N V Í  E   

E LE  LETE K  VÍKEN
 R   RN    VÍ N   

L NIE   
L K
N LIE    
R ENTIN   T ONIE   
R NIE

ORSK  OSTROV   
  

R N   
LI    
R  N R

EL IE  
ELI E   

LOR SKO
OLÍVIE      
OSN   ER E OVIN   
R ÍLIE   

ČERN  OR   
ČÍN    

NSKO  
O INIK NSK  RE LIK    

E T   
EKV OR      
ESTONSKO   

INSKO L ONSKO   
ILI ÍN   
R N IE   

L      
R NSKO
R IE

TE L   
ILE   
ORV TSKO   

OL N SKO   
ON R S   
ON   KON   

IN IE   
IN ON SIE S TR  V  LI   
IRSKO    
ISL N    
IT LIE   
I R EL   
IR N

ONSKO  
I O RI K  RE LIK   
I NÍ KORE   
OR NSKO   

K O  
K N   
K T R   
KE   

KOL IE   
KORSIK
KOST RIK   
K   
K R
K R ST N
LI NON   
LITV
LOT SKO   
L E RSKO

SK R
RSKO

EIR   
KE ONIE    
L SIE
LT   
ROKO   

RITI S
E IKO   
ON OLSKO   

N R  R
N Í IE   
NE L   
NI O E Í   
NORSKO   
O N   

ER   
OLSKO
ORT LSKO   

R NION
R NSKO   
R SKO   

E KO   
S R INIE  
SI ÍLIE   
SIN R
SKOTSKO   
S O EN  R SK  E IR T     
S O EN  ST T  ERI K      
SR SKO   
SRÍ L NK  E LON   

N LSKO   
V SKO
V RSKO   

T ITI   
T I N
T N NIE   
T SKO    
T RE KO   

KR IN   
R

EKIST N
VELIKONOČNÍ OSTROV   
VELK  RIT NIE      
VIETN   

STRANA STRANA

4 K T LO  O N V Í  E  OBSAH



K LEN NÍ E LE  O N V Í  E

      
  K

LEDEN 2022
03. 01. 22 14. 01. 22 Thajsko Za krásami ostrovů jižního Thajska 49 990
06. 01. 22 17. 01. 22 Thajsko Okruh do Khoratu a pobyt na ostrově Samet 47 990
13. 01. 22 24. 01. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 47 990
17. 01. 22 01. 02. 22 Kuba Velký okruh Kubou 72 990
21. 01. 22 31. 01. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
22. 01. 22 29. 01. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
22. 01. 22 01. 02. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
22. 01. 22 05. 02. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
25. 01. 22 05. 02. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 53 790
25. 01. 22 05. 02. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 56 390
27. 01. 22 07. 02. 22 Thajsko Velký okruh středním Thajskem a Hua Hin 43 490
28. 01. 22 07. 02. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
29. 01. 22 06. 02. 22 Bahrajn Bahrajn se zastávkou v Dubaji 37 990
29. 01. 22 06. 02. 22 Omán Nejkrásnější místa Ománu 64 990
29. 01. 22 06. 02. 22 SAE Emiráty křížem krážem 35 990
29. 01. 22 08. 02. 22 Keňa Parky Amboseli, Tsavo a pobyt u  moře 85 990
30. 01. 22 06. 02. 22 Omán Malý okruh Salalah s relaxem u moře 57 990
ÚNOR 2022
02. 02. 22 12. 02. 22 Dominikánská republika Putování karibským rájem 69 990
03. 02. 22 14. 02. 22 Thajsko Za krásami ostrovů jižního Thajska 49 990
04. 02. 22 11. 02. 22 Katar Katar – nejbohatší země světa 40 990
04. 02. 22 15. 02. 22 Kuba Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu 66 990
05. 02. 22 08. 02. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
05. 02. 22 12. 02. 22 SAE Emiráty křížem krážem 35 990
05. 02. 22 14. 02. 22 Srí Lanka Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 41 990
05. 02. 22 19. 02. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
06. 02. 22 13. 02. 22 Omán Pouště, hory a pláže Ománu 59 990
08. 02. 22 05. 02. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 55 990
08. 02. 22 05. 02. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 58 690
09. 02. 22 21. 02. 22 Kuba, Miami, Bahamy Po stopách Hemingwaye info na www
11. 02. 22 14. 02. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
11. 02. 22 21. 02. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
10. 02. 22 21. 02. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 46 490
12. 02. 22 19. 02. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
12. 02. 22 22. 02. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
12. 02. 22 26. 02. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
13. 02. 22 20. 02. 22 Izrael Krásy Izraele 37 990
14. 02. 22 26. 02. 22 Srí Lanka Perla Indického oceánu 46 990
17. 02. 22 20. 02. 22 Itálie ano Karneval v Benátkách – letecký víkend 14 990
17. 02. 22 20. 02. 22 Itálie ano Benátky – letecký víkend 14 990
22. 02. 22 05. 03. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 55 990
22. 02. 22 05. 03. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 58 690
24. 02. 22 07. 03. 22 Thajsko Velký okruh středním Thajskem a Hua Hin 41 990
26. 02. 22 08. 03. 22 Keňa Parky Amboseli, Tsavo a pobyt u  moře 85 990
28. 02. 22 125. 03. 22 Kuba Velký okruh Kubou 72 990
BŘEZEN 2022
02. 03. 22 15. 03. 22 Reunion  Mauritius Poznejte ostrovy Reunion a Mauricius 94 990
04. 03. 22 11. 03. 22 Katar Katar – nejbohatší země světa 40 990
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03. 03. 22 14. 03. 22 Thajsko Okruh do Khoratu a pobyt na ostrově Samet 44 490
04. 03. 22 15. 03. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
05. 03. 22 12. 03. 22 Bahrajn Bahrajn se zastávkou v Dubaji 37 990
05. 03. 22 13. 03. 22 Rusko Krása ruské Karélie 63 590
05. 03. 22 13. 03. 22 Omán Nejkrásnější místa Ománu 65 990
05. 03. 22 15. 03. 22 Indie Památky zlatého trojúhelníku 42 990
05. 03. 22 19. 03. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
05. 03. 22 20. 03. 22 Mexiko Za poklady Mexika 79 990
06. 03. 22 13. 03. 22 Izrael Krásy Izraele 37 990
06. 03. 22 13. 03. 22 Omán Malý okruh Salalah s relaxem u moře 57 990
08. 03. 22 19. 03. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 53 790
08. 03. 22 19. 03. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 56 390
10. 03. 22 13. 03. 22 Rusko ano Moskva – královna měst 18 990
10. 03. 22 15. 03. 22 USA New York od 35 990
10. 03. 22 21. 03. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 46 490
11. 03. 22 20. 03. 22 Srí Lanka Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 41 990
12. 03. 22 15. 03. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 11 990
12. 03. 22 19. 03. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
12. 03. 22 22. 03. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
12. 03. 22 25. 03. 22 Kostarika To nejlepší z Kostariky s pobytem u moře 94 990
12. 03. 22 26. 03. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
13. 03. 22 20. 03. 22 Omán Pouště, hory a pláže Ománu 59 990
13. 03. 22 24. 03. 22 Kuba Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu 66 990
14. 03. 22 26. 03. 22 Dominikánská republika Putování karibským rájem 69 990
15. 03. 22 26. 03. 22 Thajsko Za krásami ostrovů jižního Thajska 43 990
15. 03. 22 27. 03. 22 Srí Lanka Perla Indického oceánu 46 990
17. 03. 22 20. 03. 22 Francie ano Paříž prodlouřené letecké víkendy 14 990
18. 03. 22 21. 03. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
21. 03. 22 01. 04. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 51 290
21. 03. 22 01. 04. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 54 590
25. 03. 22 28. 03. 22 Itálie ano Benátky – letecký víkend 14 990
26. 03. 22 05. 04. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 27 790
26. 03. 22 09. 04. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
27. 03. 22 03. 04. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
DUBEN  2022
01. 04. 22 08. 04. 22 Madeira Grand tour Madeirou 30 990
01. 04. 22 04. 04. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Barcelona z Prahy 14 990
01. 04. 22 04. 04. 22 Velká Británie ano Londýn – letecké víkendy 14 990
02. 04. 22 09. 04. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
02. 04. 22 12. 04. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
02. 04. 22 14. 04. 22 Srí Lanka Perla Indického oceánu 46 990
02. 04. 22 16. 04. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
07. 04. 22 18. 04. 22 Thajsko Okruh do Khoratu a pobyt na ostrově Samet 47 990
09. 04. 22 12. 04. 22 Francie Kouzlo Paříže 4 490, 5 990
09. 04. 22 12. 04. 22 Francie ano Paříž, Disneyland 4 490
09. 04. 22 16. 04. 22 Francie Krásy jižní Francie 30 990
09. 04. 22 16. 04. 22 Katar Katar – nejbohatší země světa 40 990
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09. 04. 22 17. 04. 22 Izrael  Jordánsko To nejlepší z Jordánska a Izraele 42 990
09. 04. 22 17. 04. 22 Filipíny Krásy jižních Filipín 73 990
09. 04. 22 17. 04. 22 Omán Nejkrásnější místa Ománu 64 990
09. 04. 22 18. 04. 22 Indie To nejlepší z Indie s prodloužením v Dubaji 45 990
09. 04. 22 18. 04. 22 Indie Mystické Andamanské ostrovy 56 990
09. 04. 22 19. 04. 22 Irán Tajuplná Persie 59 990
10. 04. 22 17. 04. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
10. 04. 22 17. 04. 22 Omán Malý okruh Salalah s relaxem u moře 57 990
10. 04. 22 23. 04. 22 Indie Královský Radžastán 46 990
11. 04. 22 22. 04. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 57 990
11. 04. 22 22. 04. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 57 990
12. 04. 22 18. 04. 22 Rusko Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 34 990
13. 04. 22 17. 04. 22 Portugalsko ano Lisabon  Porto – prodloužené letecké víkendy 22 990
13. 04. 22 19. 04. 22 Srbsko Na cestě po Balkánu 32 990
14. 04. 22 17. 04. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 14 490
14. 04. 22 18. 04. 22 Jordánsko ano Jordánská mozaika 30 990
14. 04. 22 18. 04. 22 Libanon ano Libanonská pohlednice 33 990 
14. 04. 22 21. 04. 22 Libanon Libanon – křižovatka civilizací 41 990 
14. 04. 22 24. 04. 22 Čína Čína, jak ji neznáte 51 990
14. 04. 22 25. 04. 22 Thajsko Velký okruh středním Thajskem a Hua Hin 45 990
15. 04. 22 18. 04. 22 Rusko Unikátní krása Petrohradu 17 990
15. 04. 22 23. 04. 22 Izrael  Jordánsko To nejlepší z Jordánska a Izraele 49 990
15. 04. 22 24. 04. 22 Srí Lanka Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 41 990
15. 04. 22 24. 04. 22 Dominikánská republika Putování karibským rájem 69 990
15. 04. 22 26. 04. 22 Thajsko Za krásami ostrovů jižního Thajska 46 990
16. 04. 22 19. 04. 22 Řecko ano Athény, město bohů 17 990
17. 04. 22 24. 04. 22 Omán Pouště, hory a pláže Ománu 59 990
17. 04. 22 29. 04. 22 Madagaskar Madagaskar 91 990
19. 04. 22 24. 04. 22 Belgie, Holandsko Kouzelné Holandsko a květinové korzo 22 990, 4 990
21. 04. 22 24. 04. 22 Francie ano Paříž – prodlouřené letecké víkendy 14 990
21. 04. 22 24. 04. 22 Belgie, Holandsko ano Holandsko a květinové korzo 5 990
21. 04. 22 26. 04. 22 Island ano Islandská pohlednice – letecké víkendy 31 750

21. 04. 22 26. 04. 22 Island ano Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu 
– letecké víkendy 31 750

21. 04. 22 26. 04. 22 Island ano Islandská mozaika s Janem Burianem 
– letecké víkendy 38 790

22. 04. 22 26. 04. 22 Francie ano Nice, Cannes, Monako 
– prodloužené letecké víkendy 16 990

22. 04. 22 25. 04. 22 Itálie ano Benátky a Verona – prodloužený letecký víkend 15 990
22. 04. 22 29. 04. 22 Madeira Grand tour Madeirou 30 990
22. 04. 22 09. 05. 22 USA Napříč USA 102 990
23. 04. 22 04. 05. 22 Vietnam Grand tour Vietnamem 59 990
23. 04. 22 09. 05. 22 Peru, Ekvádor Peru – Ekvádor – Galapágy 149 990

23. 04. 22 07. 05. 22 Peru, Dominikánská 
republika To nejlepší z Peru s prodloužením na Punta Cana 96 990

24. 04. 22 01. 05. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
25. 04. 22 01. 05. 22 Belgie, Holandsko Velký okruh zeměmi Beneluxu 12 990
25. 04. 22 30. 04. 22 Belgie, Holandsko Velký okruh zeměmi Beneluxu 23 490
27. 04. 22 01. 05. 22 Francie Kouzlo Paříže 4 490, 5 990
27. 04. 22 01. 05. 22 Francie Paříž, Disneyland a Asterix Park 5 990
28. 04. 22 01. 05. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Barcelona z Prahy 14 990
28. 04. 22 01. 05. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
28. 04. 22 01. 05. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
28. 04. 22 01. 05. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 12 990
28. 04. 22 01. 05. 22 Itálie ano Řím s návštěvou Neapole – letecký víkend 15 990
28. 04. 22 01. 05. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)

28. 04. 22 02. 05. 22 Belgie, Holandsko ano Brusel, Bruggy, Amsterdam 
– prodloužené letecké víkendy 24 990

28. 04. 22 07. 04. 22 Polsko Velký okruh Polskem 18 990
29. 04. 22 07. 05. 22 Francie Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 15 990
29. 04. 22 02. 05. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Madrid z Prahy 15 990
30. 04. 22 03. 05. 22 Malta ano Cesta za bohatou historii Malty 14 990
30. 04. 22 07. 05. 22 Irsko Letní toulky smaragdovým Irskem 29 990
30. 04. 22 06. 05. 22 Francie Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 22 990
KV TEN  2022
01. 05. 22 12. 05. 22 Jiží Korea Velká cesta Jižní Koreou 74 990
01. 05. 22 12. 05. 22 Taiwan Tajemný Taiwan 59 990
04. 05. 22 11. 04. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
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04. 05. 22 14. 05. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
04. 05. 22 18. 05. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
04. 05. 22 08. 05. 22 Velká Británie ano Krásná a málo známá Anglie 20 990
04. 05. 22 10. 05. 22 Francie Zámky na Loiře autokar 8 990
04. 05. 22 10. 05. 22 Kanada Toronto, Niagarské vodopády, Montreal 49 990
05. 05. 22 08. 05. 22 Velká Británie ano Londýn – letecké víkendy 14 990
05. 05. 22 08. 05. 22 Velká Británie ano Harry Potter – letecký víkend 15 990
05. 05. 22 08. 05. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
05. 05. 22 08. 05. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
05. 05. 22 08. 05. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 12 990
05. 05. 22 08. 05. 22 Itálie ano Benátky – letecký víkend 14 990
05. 05. 22 09. 05. 22 Francie ano Zámky na Loiře 16 990
05. 05. 22 09. 05. 22 Pobaltí ano Riga a Tallin 18 990
05. 05. 22 17. 05. 22 Maroko Grandtour Marokem 41 990
06. 05. 22 13. 05. 22 Madeira Slavnosti květin na Madeiře 31 790
07. 05. 22 14. 05. 22 Malta To nejkrásnější z ostrova Malta 24 490
07. 05. 22 19. 05. 22 Namibie Namíbie – nepoznaná Afrika 88 990
07. 05. 22 20. 05. 22 USA Západní pobřeží USA 59 990
08. 05. 22 15. 05. 22 Turecko Zemí půlměsíce 26 990
10. 05. 22 14. 05. 22 Itálie ano Florencie, Pisa, Lucca – letecký víkend 17 990
11. 05. 22 15. 05. 22 Portugalsko ano Lisabon  Porto – prodloužené letecké víkendy 22 290
11. 05. 22 16. 05. 22 USA ano New York od 35 990
12. 05. 22 15. 05. 22 Dánsko ano Kodaň – letecké víkendy 17 990
12. 05. 22 15. 05. 22 Rusko ano Moskva – královna měst 19 990
12. 05. 22 18. 05. 22 Rusko Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 33 990
13. 05. 22 16. 05. 22 Itálie ano Řím s návštěvou Florencie – letecký víkend 15 990
13. 05. 22 16. 05. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
14. 05. 22 17. 05. 22 Řecko ano Athény, město bohů 17 990
14. 05. 22 21. 05. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
14. 05. 22 22. 05. 22 Izrael  Jordánsko To nejlepší z Jordánska a Izraele 41 990
14. 05. 22 22. 05. 22 Uzbekistán Uzbekistán – perla hedvábné stezky 49 990
14. 05. 22 24. 05. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 27 790
14. 05. 22 25. 05. 22 Turecko Grand Tour Tureckem 33 990
14. 05. 22 28. 05. 22 Turecko Grand Tour Tureckem 35 990
14. 05. 22 28. 05. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
15. 05. 22 22. 05. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
15. 05. 22 22. 05. 22 Řecko Bájná Kréta 22 990
15. 05. 22 24. 05. 22 Izrael Okruh po  Svaté zemi 53 990
16. 05. 22 23. 05. 22 Kypr Cesta za poznáním ostrova Kypr 23 490
19. 05. 22 22. 05. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Barcelona z Prahy 14 990
20. 05. 22 27. 05. 22 Španělsko Krásy Andalusie 29 990
21. 05. 22 24. 05. 22 Malta ano Cesta za bohatou historii Malty 14 990
28. 05. 22 04. 06. 22 Turecko Turecko – Kappadokie, země snů 21 990
ČERVEN 2022

červen červen Maďarsko Putování Maďarskem – fly and drive Maďarsko 8 290
01. 06. 22 08. 06. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
01. 06. 22 11. 06. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
01. 06. 22 15. 06. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
01. 06. 22 11. 06. 22 Portugalsko Grand tour Portugalskem s koupáním na Algarve 36 990
02. 06. 22 05. 06. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
02. 06. 22 05. 06. 22 Rusko Bílé noci v Petrohradu 19 990

      
  K

8 K T LO  O N V Í  E  PŘEHLED



02. 06. 22 06. 06. 22 Švédsko, Finsko Stockholm a Helsinky s plavbou po Baltu 19 990
03. 06. 22 13. 06. 22 Irsko, Velká Británie To nejlepší z Irska a Skotska 41 990
03. 06. 22 13. 06. 22 Turecko Putování časem ve východním Turecku 38 990
04. 06. 22 11. 06. 22 Itálie Termální ostrov Ischia 24 990
04. 06. 22 14. 06. 22 Řecko Velká cesta po Jónských ostrovech 27 990
05. 06. 22 12. 06. 22 Bělorusko Velký okruh Běloruskem 30 990
05. 06. 22 12. 06. 22 Řecko Bájná Kréta 22 990
08. 06. 22 11. 06. 22 Francie ano Paříž prodlouřené letecké víkendy 14 990
08. 06. 22 11. 06. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
08. 06. 22 15. 06. 22 Řecko To nejlepší ze Santorini 24 990
09. 06. 22 12. 06. 22 Itálie ano Benátky – letecký víkend 14 990
09. 06. 22 16. 06. 22 Moldávie  Ukrajina Putování po Zakarpatské Ukrajině 27 990
09. 06. 22 16. 06. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
09. 06. 22 19. 06. 22 Kyrgysztan Kyrgyzstán 48 990
09. 06. 22 20. 06. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
10. 06. 22 13. 06. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Madrid z Prahy 15 490
10. 06. 22 17. 06. 22 Španělsko Poznáváme Andalusii 25 850
10. 06. 22 20. 06. 22 Norsko, Finsko Toulky za polárním kruhem  Lofoty a Vesterály 54 990
10. 06. 22 13. 06. 22 Itálie Brno ano Řím s návštěvou Neapole – letecký víkend 15 990
10. 06. 22 13. 06. 22 Itálie Brno ano Řím s návštěvou Florencie – letecký víkend 15 990
10. 06. 22 13. 06. 22 Itálie Brno ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
11. 06. 22 21. 06. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 27 790
11. 06. 22 24. 06. 22 Peru Peruánská odyssea 82 990
11. 06. 22 25. 06. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
11. 06. 22 18. 06. 22 Malta To nejkrásnější z ostrova Malta 25 850
11. 06. 22 18. 06. 22 Portugalsko Portugalsko – Čarokrásné pobřeží 31 750
11. 06. 22 18. 06. 22 Albánie Putování po Albánii s návštěvou Makedonie 28 990
12. 06. 22 19. 06. 22 Izrael Krásy Izraele 37 990
12. 06. 22 19. 06. 22 Itálie To nejlepší ze Sicílie s výletem na Liparské ostrovy 29 990
13. 06. 22 20. 06. 22 Kypr Cesta za poznáním ostrova Kypr 25 490
14. 06. 22 23. 06. 22 Japonsko Japonsko – to nejlepší z ostrova Honšú 84 990
15. 06. 22 19. 06. 22 Ukrajina ano Kyjev s návštěvou Černobylu 21 990
15. 06. 22 20. 06. 22 Velká Británie Tajuplné Skotsko 27 990
15. 06. 22 20. 06. 22 Norsko Norsko – vlakem a lodí mezi fjordy a horami 32 990
15. 06. 22 20. 06. 22 USA ano New York od 35 990
15. 06. 22 22. 06. 22 Řecko To nejlepší ze Santorini 24 990
15. 06. 22 22. 06. 22 Albánie Neobjevené krásy Albánie 27 990
15. 06. 22 25. 06. 22 Itálie Velký okruh Itálií 29 990
15. 06. 22 25. 06. 22 Itálie Velký okruh Itálií 20 990
16. 06. 22 23. 06. 22 Řecko Skvosty Attiky 33 490
16. 06. 22 19. 06. 22 Itálie Brno ano Benátky – letecký víkend 13 990 (3*), 15 490 (4*)
16. 06. 22 19. 06. 22 Itálie Brno ano Benátky a Florencie 17 990
16. 06. 22 19. 06. 22 Itálie Brno ano Benátky, Gardaland, Lago di Garda 17 490
16. 06. 22 23. 06. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
16. 06. 22 27. 06. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
16. 06. 22 27. 06. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
16. 06. 22 30. 06. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
17. 06. 22 24. 06. 22 Madeira Grand tour Madeirou 30 990
18. 06. 22 26. 06. 22 Island Nejznámější místa Islandu 53 990
19. 06. 22 26. 06. 22 Pobaltí Přírodní krásy a historie Pobaltí 30 990
19. 06. 22 26. 06. 22 Itálie Sicílie známá i neznámá 30 990
20. 06. 22 30. 06. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
21. 06. 22 26. 06. 22 Irsko Irsko – věčně zelený ostrov plný pohody 25 990
21. 06. 22 28. 06. 22 Norsko Královská cesta Norskem 41 990
22. 06. 22 29. 06. 22 Albánie Kouzlo albánského severu s pobytem u moře 29 990
23. 06. 22 30. 06. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
23. 06. 22 04. 07. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
24. 06. 22 01. 07. 22 Madeira Místa známá i neznámá – treking 27 990
25. 06. 22 07. 07. 22 Namibie Namíbie – nepoznaná Afrika 88 990
26. 06. 22 04. 07. 22 Švýcarsko Grandtour Švýcarskem 21 990
27. 06. 22 04. 07. 22 Velká Británie Na sever Skotska s návštěvou ostrovů Orkneje a Skye 39 990
27. 06. 22 10. 07. 22 Jihoafrická republika Velký okruh Jihoafrickou republikou 82 990
28. 06. 22 06. 07. 22 Norsko Velká cesta za perlami Norska 41 990
29. 06. 22 05. 07. 22 USA/Island New York a Island 64 990
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29. 06. 22 06. 07. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
29. 06. 22 09. 07. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
29. 06. 22 13. 07. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
29. 06. 22 13. 07. 22 Kanada Velký okruh Kanadou 98 990
30. 06. 22 03. 07. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
30. 06. 22 03. 07. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
30. 06. 22 03. 07. 22 Rusko ano Moskva – královna měst 20 990
30. 06. 22 06. 07. 22 Rusko Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 33 990
30. 06. 22 10. 07. 22 Mongolsko Putování zemí Čingischána 89 990
ČERVENEC 2022
červenec červenec Maďarsko Putování Maďarskem – fly and drive Maďarsko 9 690
01. 07. 22 04. 07. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
01. 07. 22 04. 07. 22 Dánsko ano Kodaň – letecké víkendy 17 990
01. 07. 22 06. 07. 22 Švýcarsko Glacier Express 9 990
01. 07. 22 08. 07. 22 Madeira Grand tour Madeirou 31 990
01. 07. 22 09. 07. 22 USA Okruh Aljaškou 97 990
01. 07. 22 11. 07. 22 Portugalsko Azory – Terceira – Sao Jorge – Pico – Faial 59 990
01. 07. 22 11. 07. 22 Čína Čína, jak ji neznáte 51 990
01. 07. 22 12. 07. 22 Thajsko Velký okruh středním Thajskem a Hua Hin 45 990
01. 07. 22 12. 07. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 49 990
02. 07. 22 05. 07. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Barcelona z Prahy 15 490
02. 07. 22 05. 07. 22 Řecko ano Athény, město bohů 20 990
02. 07. 22 05. 07. 22 Velká Británie ano Londýn – letecké víkendy 14 990
02. 07. 22 05. 07. 22 Velká Británie ano Harry Potter – letecký víkend 15 990
02. 07. 22 05. 07. 22 Rusko ano Unikátní krása Petrohradu 17 990
02. 07. 22 07. 07. 22 Norsko Norsko – vlakem a lodí mezi fjordy a horami 32 990
02. 07. 22 06. 07. 22 Švédsko, Finsko ano Stockholm a Helsinky s plavbou po Baltu 19 990
02. 07. 22 06. 07. 22 Libanon ano Libanonská pohlednice 33 990 
02. 07. 22 05. 07. 22 Francie Kouzlo Paříže 4 490, 5 990
02. 07. 22 05. 07. 22 Francie ano Paříž, Disneyland 4 490
02. 07. 22 09. 07. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
02. 07. 22 09. 07. 22 Libanon Libanon – křižovatka civilizací 41 990 
02. 07. 22 10. 07. 22 Gruzie Gruzie – země v klínu hor 36 990
04. 07. 22 11. 07. 22 Arménie Skryté poklady Arménie 38 990
02. 07. 22 13. 07. 22 Čína Čína a Japonsko – perly Asie 92 490
02. 07. 22 15. 07. 22 USA Západní pobřeží USA 59 990
02. 07. 22 17. 07. 22 Peru, Ekvádor Peru – Ekvádor – Galapágy 149 990

02. 07. 22 15. 07. 22 Peru, Dominikánská 
republika To nejlepší z Peru s prodloužením na Punta Cana 96 990

03. 07. 22 06. 07. 22 Rusko ano Bílé noci v Petrohradu 19 990
03. 07. 22 06. 07. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 13 990
03. 07. 22 10. 07. 22 Izrael Krásy Izraele 37 990
04. 07. 22 18. 07. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
05. 07. 22 10. 07. 22 Velká Británie Tajuplné Skotsko 27 990
05. 07. 22 13. 07. 22 Rumunsko Grand Tour Rumunskem 26 990
07. 07. 22 11. 07. 22 Velká Británie ano Na skok do Skotska 24 990
07. 07. 22 18. 07. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
07. 07. 21 21. 07. 2021 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
09. 07. 22 16. 07. 22 Francie Korsika a Sardínie 39 990
10. 07. 22 18. 07. 22 Island Grand tour Islandem s Janem Burianem 74 990
11. 07. 22 18. 07. 22 Kypr Cesta za poznáním ostrova Kypr 25 850
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14. 07. 22 21. 07. 22 Finsko Putování Finskem s návštěvou divoké tajgy 39 990
15. 07. 22 25. 07. 22 Irsko, Velká Británie To nejlepší z Irska a Skotska 41 990
16. 07. 22 23. 07. 22 Irsko Letní toulky smaragdovým Irskem 29 990
18. 07. 22 25. 07. 22 Portugalsko Azorské ostrovy – Sao Miquel – Lisabon 45 790
18. 07. 22 25. 07. 22 Švýcarsko Bernina Express a Golden Pass Express 14 990
18. 07. 22 28. 07. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
20. 07. 22 27. 07. 22 Pobaltí Přírodní krásy a historie Pobaltí 30 990
20. 07. 22 28. 07. 22 Island Nejkrásnějšími kouty Islandu s Janem Burianem 74 990
21. 07. 22 28. 07. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
21. 07. 22 01. 08. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
22. 07. 22 01. 08. 22 Norsko, Finsko Toulky za polárním kruhem  Lofoty a Vesterály 54 990
23. 07. 22 30. 07. 22 Malta To nejkrásnější z ostrova Malta 29 990
25. 07. 22 08. 08. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
28. 07. 22 08. 08. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
28. 07. 22 11. 08. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
SRPEN 2022

srpen srpen Maďarsko Putování Maďarskem – fly and drive MaĎarsko 9 690
01. 08. 22 08. 08. 22 Velká Británie Na sever Skotska s návštěvou ostrovů Orkneje a Skye 39 990
01. 08. 22 12. 08. 22 Čína Země císařů s plavbou po dlouhé řece 73 990
01. 08. 22 15. 08. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
02. 08. 22 13. 08. 22 Švýcarsko, Itálie Velký okruh Švýcarskem s návštěvou Itálie 20 990
02. 08. 22 11. 08. 22 Švýcarsko, Itálie Velký okruh Švýcarskem s návštěvou Itálie 25 990
03. 08. 22 11. 08. 22 Norsko Velká cesta za perlami Norska 41 990
04. 08. 22 15. 08. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
04. 08. 22 18. 08. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
05. 08. 22 08. 08. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
05. 08. 22 15. 08. 22 Portugalsko Azory – Terceira – Sao Jorge – Pico – Faial 59 990
06. 08. 22 15. 08. 22 Indonésie Bali – ostrov úsměvů 51 990
06. 08. 22 16. 08. 22 Keňa Parky Amboseli, Tsavo a pobyt u  moře 85 990
06. 08. 22 17. 08. 22 Thajsko Za krásami ostrovů jižního Thajska 59 990
07. 08. 22 15. 08. 22 Island Cesta za perlami Islandu 69 990
08. 08. 22 11. 08. 22 Rusko ano Moskva – královna měst 20 990
08. 08. 22 14. 08. 22 Rusko Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 33 990
11. 08. 22 14. 08. 22 Rusko Unikátní krása Petrohradu 17 990
13. 08. 22 24. 08. 22 Singapur Singapur, Malajsie a pobyt na ostrově Penang 74 990
13. 08. 22 20. 08. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
13. 08. 22 21. 08. 22 Island Nejznámější místa Islandu 53 990
13. 08. 22 26. 08. 22 Kolumbie Kolumbie – Andy, káva, Karibik 95 990
13. 08. 22 20. 08. 22 Itálie To nejlepší ze Sardínie 36 990
14. 08. 22 20. 08. 22 Island, Grónsko Kouzelné přírodní scenérie Islandu a Grónska info na www
15. 08. 22 23. 08. 22 Švýcarsko Grandtour Švýcarskem 21 990
17. 08. 22 21. 08. 22 Velká Británie Krásná a málo známá Anglie 20 990
17. 08. 22 22. 08. 22 Velká Británie Tajuplné Skotsko 27 990
18. 08. 22 21. 08. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 14 990
18. 08. 22 25. 08. 22 Moldávie  Ukrajina Putování po Zakarpatské Ukrajině 27 990
18. 08. 22 27. 08. 22 Rusko Magická krása Bajkalu 70 990
19. 08. 22 29. 08. 22 Irsko, Velká Británie To nejlepší z Irska a Skotska 41 990
20. 08. 22 28. 08. 22 Filipíny Krásy jižních Filipín 73 990
20. 08. 22 23. 08. 22 Řecko ano Athény, město bohů 18 990
22. 08. 22 29. 08. 22 Portugalsko Azorské ostrovy – Sao Miquel – Lisabon 45 790
22. 08. 22 01. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
23. 08. 22 28. 08. 22 Irsko Irsko – věčně zelený ostrov plný pohody 25 990
23. 08. 22 31. 08. 22 Rumunsko Grandtour Rumunskem 26 990
24. 08. 22 31. 08. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
24. 08. 22 03. 09. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
24. 08. 22 07. 09. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
25. 08. 22 28. 08. 22 Velká Británie ano Harry Potter – letecký víkend 15 990
25. 08. 22 01. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
25. 08. 22 05. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
26. 08. 22 02. 09. 22 Madeira Grand tour Madeirou 30 990
26. 08. 22 02. 09. 22 Španělsko Poznáváme Andalusii 25 850
27. 08. 22 07. 09. 22 Turecko Grand Tour Tureckem 33 990
27. 08. 22 10. 09. 22 Turecko Grand Tour Tureckem 35 990
28. 08. 22 04. 09. 22 Řecko Bájná Kréta 22 990
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29. 08. 22 05. 09. 22 Kypr Cesta za poznáním ostrova Kypr 25 850
29. 08. 22 12. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
31. 08. 22 07. 09. 22 Albánie Kouzlo albánského severu s pobytem u moře 29 990
31. 08. 22 07. 09. 22 Albánie Gastronomické zážitky v Albánii 27 990
ZÁŘÍ 2022

září září Maďarsko Putování Maďarskem – fly and drive Maďarsko 8 290
01. 09. 22 12. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
01. 09. 22 15. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
02. 09. 22 09. 09. 22 Madeira Místa známá i neznámá – treking 27 990
03. 09. 22 13. 09. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 27 790
03. 09. 22 16. 09. 22 USA Západní pobřeží USA 59 990
03. 09. 22 17. 09. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
03. 09. 22 11. 09. 22 Irsko Letní toulky smaragdovým Irskem 29 990
04. 09. 22 11. 09. 22 Francie Zámky na Loiře – autokar 8 990
04. 09. 22 11. 09. 22 Izrael Krásy Izraele 37 990
05. 09. 22 10. 09. 22 Francie Zámky na Loiře 16 990
05. 09. 22 10. 09. 22 Belgie, Holandsko Velký okruh zeměmi Beneluxu 23 490
05. 09. 22 11. 09. 22 Belgie, Holandsko Velký okruh zeměmi Beneluxu 12 990
09. 09. 22 12. 09. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
09. 09. 22 16. 09. 22 Madeira Grand tour Madeirou 30 990
09. 09. 22 19. 09. 22 Turecko Putování časem ve východním Turecku 38 990
10. 09. 22 18. 09. 22 Francie Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 15 990
10. 09. 22 14. 09. 22 Francie Kouzlo Paříže 4 490, 5 990
10. 09. 22 14. 09. 22 Francie Paříž, Disneyland a Asterix Park 5 990
10. 09. 22 17. 09. 22 Albánie Neobjevené krásy Albánie 27 990
10. 09. 22 17. 09. 22 Albánie Putování po Albánii s návštěvou Makedonie 28 990
11. 09. 22 17. 09. 22 Francie Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 22 990
11. 09. 22 18. 09. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
11. 09. 22 18. 09. 22 Itálie To nejlepší ze Sicílie s výletem na Liparské ostrovy 29 990
12. 09. 22 26. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
12. 09. 22 22. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 26 190
13. 09. 22 26. 09. 22 Jihoafrická republika Velký okruh Jihoafrickou republikou 82 990
15. 09. 22 19. 09. 22 Velká Británie Na skok do Skotska 24 990
15. 09. 22 22. 09. 22 Řecko Skvosty Attiky 33 490
15. 09. 22 22. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
15. 09. 22 26. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
15. 09. 22 26. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
15. 09. 22 29. 09. 22 Maroko Velký okruh ze Saidie od 30 290
16. 09. 22 23. 09. 22 Španělsko Krásy Andalusie 29 990
16. 09. 22 26. 09. 22 Řecko Velká cesta po Jónských ostrovech 28 490
17. 09. 22 23. 09. 22 Kanada Toronto, Niagarské vodopády, Montreal 49 990
17. 09. 22 24. 09. 22 Malta To nejkrásnější z ostrova Malta 25 850
17. 09. 22 24. 09. 22 Francie Krásy jižní Francie 30 990
17. 09. 22 24. 09. 22 Portugalsko Portugalsko – Čarokrásné pobřeží 31 750
17. 09. 22 24. 09. 22 Itálie Termální ostrov Ischia 24 990
17. 09. 22 01. 10. 22 Indonésie Grand Tour Indonésií – Sumatra, Jáva, Bali 75 990
17. 09. 22 27. 09. 22 Čína Čína, jak ji neznáte 51 990
18. 09. 22 29. 09. 22 Jižní Korea Velká cesta Jižní Koreou 74 990
18. 09. 22 01. 10. 22 Čína Velká cesta Čínou – Honkgong a Macao 84 990
19. 09. 22 26. 09. 22 Kypr Cesta za poznáním ostrova Kypr 25 850
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19. 09. 22 29. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
21. 09. 22 28. 09. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
21. 09. 22 01. 10. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
21. 09. 22 01. 10. 22 Čína Země císařů s plavbou po dlouhé řece 73 990
21. 09. 22 05. 10. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
21. 09. 22 25. 09. 22 Portugalsko ano Lisabon  Porto – prodloužené letecké víkendy 22 290
21. 09. 22 25. 09. 22 Ukrajina ano Kyjev s návštěvou Černobylu 21 990
21. 09. 22 28. 09. 22 Řecko To nejlepší ze Santorini 24 990
22. 09. 22 25. 09. 22 Francie ano Bordeux – letecký víkend s výletem do Saint Emilion 16 990
22. 09. 22 29. 09. 22 Maroko Okruh královskými městy od 21 590
22. 09. 22 03. 10. 22 Maroko Okruh královskými městy od 26 190
23. 09. 22 26. 09. 22 Itálie ano Řím s návštěvou Neapole – letecký víkend 15 990
23. 09. 22 26. 09. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)

23. 09. 22 27. 09. 22 Belgie, Holandsko ano Brusel, Bruggy, Amsterdam 
– prodloužené letecké víkendy 24 990

23. 09. 22 03. 10. 22 Irán Tajuplná Persie 59 990
23. 09. 22 05. 10. 22 Maroko Grandtour Marokem 41 990
24. 09. 22 27. 09. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Barcelona z Prahy 14 990
24. 09. 22 27. 09. 22 Řecko ano Athény, město bohů 18 990
24. 09. 22 27. 09. 22 Kypr ano Cesta za poznáním ostrova Kypr 16 450
24. 09. 22 27. 09. 22 Velká Británie ano Londýn – letecké víkendy 14 990
24. 09. 22 04. 10. 22 Portugalsko Grand tour Portugalskem s koupáním na Algarve 36 990
24. 09. 22 01. 10. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
24. 09. 22 02. 10. 22 Gruzie Gruzie – země v klínu hor 36 990
24. 09. 22 03. 10. 22 Indie To nejlepší z Indie s prodloužením v Dubaji 45 990
25. 09. 22 28. 09. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 13 990
26. 09. 22 03. 10. 22 Arménie Skryté poklady Arménie 36 990
26. 09. 22 02. 10. 22 Srbsko Na cestě po Balkánu 32 990
26. 09. 22 03. 10. 22 Turecko Turecko – Kappadokie, země snů 22 990
27. 09. 22 03. 10. 22 USA New York od 35 990
28. 09. 22 02. 10. 22 Portugalsko ano Lisabon  Porto – prodloužené letecké víkendy 22 290

28. 09. 22 01. 10. 22 Španělsko Brno ano Prodloužený letecký víkend Barcelona z Brna 
– mimořádná nabídka 15 990

28. 09. 22 01. 10. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
28. 09. 22 01. 10. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
28. 09. 22 01. 10. 22 Itálie ano Benátky – letecký víkend 14 990
28. 09. 22 01. 10. 22 Rusko ano Moskva – královna měst 19 990
28. 09. 22 02. 10. 22 Francie ano Nice, Cannes, Monako – prodloužené letecké víkendy 16 990
28. 09. 22 02. 10. 22 Pobaltí Riga a Tallin 18 990
28. 09. 22 04. 10. 22 Rusko Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 31 990
28. 09. 22 05. 10. 22 Řecko To nejlepší ze Santorini 24 990
28. 09. 22 12. 10. 22 Bolívie Bolívie – Tibet Jižní Ameriky 110 990
29. 09. 22 02. 10. 22 Itálie Brno ano Řím s návštěvou Neapole – letecký víkend 15 990
29. 09. 22 02. 10. 22 Itálie Brno ano Řím s návštěvou Florencie – letecký víkend 15 990
29. 09. 22 02. 10. 22 Itálie Brno ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
29. 09. 22 03. 10. 22 Island ano Islandská pohlednice 31 750
29. 09. 22 03. 10. 22 Island ano Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu 31 750
30. 09. 22 03. 10. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Madrid z Prahy 14 990
ŘÍJEN 2022
01. 10. 22 04. 10. 22 Rusko ano Unikátní krása Petrohradu 16 990
01. 10. 22 11. 10. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 27 790
01. 10. 22 15. 10. 22 Egypt To nejlepší z Egypta s pobytem u moře – Faraon od 29 390
05. 10. 22 09. 10. 22 Itálie ano Florencie, Pisa, Lucca – letecký víkend 17 990
08. 10. 22 11. 10. 22 Kypr ano Cesta za poznáním ostrova Kypr 15 290
08. 10. 22 19. 10. 22 Turecko Grand Tour Tureckem 33 990
08. 10. 22 22. 10. 22 Turecko Grand Tour Tureckem 35 990
10. 10. 22 17. 10. 22 Madeira Grand tour Madeirou 30 990
10. 10. 22 17. 10. 22 Kypr Cesta za poznáním ostrova Kypr 25 490
14. 10. 22 26. 10. 22 Madagaskar Madagaskar 91 990
15. 10. 22 30. 10. 22 Peru, Ekvádor Peru – Ekvádor – Galapágy 149 990

15. 10. 22 28. 10. 22 Peru, Dominikánská 
republika To nejlepší z Peru s prodloužením na Punta Cana 96 990

15. 10. 22 30. 10. 22 Mexiko Za poklady Mexika 79 990
16. 10. 22 23. 10. 22 Řecko Bájná Kréta 22 990
16. 10. 22 29. 10. 22 Peru Peruánská odyssea 82 990
17. 10. 22 30. 10. 22 Indie Královský Radžastán 46 990
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19. 10. 22 26. 10. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 19 290
19. 10. 22 29. 10. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 21 390
19. 10. 22 02. 11. 22 Egypt EGYPT lodí po Nilu s pobytem u moře – Hatšepsut od 23 290
19. 10. 22 30. 10. 22 Čína Čína a Japonsko – perty Asie 92 490
21. 10. 22 28. 10. 22 Španělsko Poznáváme Andalusii 25 850
21. 10. 22 01. 11. 11 Čína Čína, jak ji neznáte 51 990
21. 10. 22 02. 11. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
21. 10. 22 03. 11. 22 Reunion  Mauritius Poznejte ostrovy Reunion a Mauricius 94 990
22. 10. 22 25. 10. 22 Řecko ano Athény, město bohů 16 990
22. 10. 22 29. 10. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
22. 10. 22 29. 10. 22 Bahrajn Bahrajn se zastávkou v Dubaji 37 990
22. 10. 22 29. 10. 22 Omán Malý okruh Salalah s relaxem u moře 57 990
22. 10. 22 30. 10. 22 Omán Nejkrásnější místa Ománu 65 990
22. 10. 22 30. 10. 22 Uzbekistán Uzbekistán – perla hedvábné stezky 49 990
22. 10. 22 01. 11. 22 Keňa Parky Amboseli, Tsavo a pobyt u  moře 85 990
22. 10. 22 02. 11. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 46 490
22. 10. 22 03. 11. 22 Namibie Namíbie – nepoznaná Afrika 88 990
23. 10. 22 30. 10. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
23. 10. 22 30. 10. 22 Katar Katar – nejbohatší země světa 40 990
23. 10. 22 30. 10. 22 SAE Emiráty křížem krážem 35 990
23. 10. 22 01. 11. 22 Izrael Okruh po  Svaté zemi 53 990

23. 10. 22 04. 11. 22 Kolumbie Kolumbie – krásy karibského pobřeží 
s pobytem u moře 94 990

23. 10. 22 04. 11. 22 Kolumbie Kolumbie – krásy karibského pobřeží a Ztracené město 104 990
24. 10. 22 27. 10. 22 Rusko ano Moskva – královna měst 19 990
24. 10. 22 30. 10. 22 Rusko Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 32 990
26. 10. 22 30. 10. 22 Portugalsko ano Lisabon  Porto – prodloužené letecké víkendy 22 990
26. 10. 22 30. 10. 22 Jordánsko ano Jordánská mozaika 39 990
26. 10. 22 29. 10. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Barcelona z Prahy 15 490
27. 10. 22 30. 10. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
27. 10. 22 30. 10. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
27. 10. 22 30. 10. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 13 990
27. 10. 22 30. 10. 22 Itálie ano Řím s návštěvou Florencie – letecký víkend 15 990
27. 10. 22 30. 10. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
27. 10. 22 30. 10. 22 Rusko ano Unikátní krása Petrohradu 16 990
27. 10. 22 07. 11. 22 Taiwan Tajemný Taiwan 59 990
28. 10. 22 31. 10. 22 Itálie ano Benátky a Verona – prodloužený letecký víkend 15 990
28. 10. 22 31. 10. 22 Španělsko ano Prodloužené letecké víkendy Madrid z Prahy 15 490
28. 10. 22 06. 11. 22 Myanmar To nejlepší z Barmy 74 990
28. 10. 22 12. 11. 22 Brazílie, Argentina, Uruguay Čtyři perly Jižní Ameriky 149 990
29. 10. 22 05. 11. 22 Turecko Zemí půlměsíce 26 990
29. 10. 22 08. 11. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
29. 10. 22 08. 11. 22 Mexiko Autentické Mexiko – svátek všech svatých 75 990
30. 10. 22 10. 11. 22 Kuba Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu 66 990
LISTOPAD 2022
04. 11. 22 13. 11. 22 Srí Lanka Perla Indického oceánu 46 990
04. 11. 22 13. 11. 22 Japonsko Japonsko – to nejlepší z ostrova Honšú 84 990
04. 11. 22 14. 11. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990

05. 11. 22 18. 11. 22 Mexiko, Belize, 
Honduras, Guatemala Perly Střední Ameriky 89 990
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05. 11. 22 16. 11. 22 Libanon ano Libanonská pohlednice 27 990
06. 11. 22 13. 11. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
09. 11. 22 24. 11. 22 Kuba Velký okruh Kubou 72 990
11. 11. 22 21. 11. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
11. 11. 22 21. 11. 22 Ekvádor Ekvádor – dobrodružství mezi 3 světy 75 990
11. 11. 22 25. 11. 22 Ekvádor Ekvádor a Galapágy – dobrodružství mezi 4 světy 134 990
12. 11. 22 19. 11. 22 Čína Metropole Číny rychlovlakem 41 990
12. 11. 22 19. 11. 22 Nepál Nepál ve stínu Himalájí 49 990
12. 11. 22 19. 11. 22 Omán Pouště, hory a pláže Ománu 59 990
12. 11. 22 20. 11. 22 Izrael  Jordánsko To nejlepší z Jordánska a Izraele 41 990
12. 11. 22 19. 11. 22 Omán Nejkrásnější místa Ománu 65 990
12. 11. 22 21. 11. 22 Indie Mystické Andamanské ostrovy 58 990
12. 11. 22 22. 11. 22 Čína Čína, jak ji neznáte 51 990
12. 11. 22 22. 11. 22 Indie Památky zlatého trojúhelníku 44 990
12. 11. 22 23. 11. 22 Singapur Singapur, Malajsie a pobyt na ostrově Penang 72 990
12. 11. 22 23. 11. 22 Thajsko Velký okruh středním Thajskem a Hua Hin 44 990
12. 11. 22 23. 11. 22 Vietnam Grand tour Vietnamem 59 990
12. 11. 22 24. 11. 22 Filipíny To nejlepší z Filipín 88 990
12. 11. 22 25. 11. 22 Vietnam Vietnam a Čína 74 990
12. 11. 22 25. 11. 22 Kolumbie Kolumbie – Andy, káva, Karibik 95 990
12. 11. 22 26. 11. 22 Argentina, Chile Patagonie a Ohňová země 124 990
12. 11. 22 26. 11. 22 Mexiko Za poklady Mexika 79 990
13. 11. 22 20. 11. 22 Izrael Krásy Izraele 40 990
13. 11. 22 20. 11. 22 Bahrajn Bahrajn se zastávkou v Dubaji 37 990
13. 11. 22 20. 11. 22 Katar Katar – nejbohatší země světa 40 990
13. 11. 22 20. 11. 22 SAE Emiráty křížem krážem 35 990
14. 11. 22 19. 11. 22 USA ano New York od 35 990

14. 11. 22 26. 11. 22 Chile Chile – poušť Atacama a Velikonoční ostrov 
s Ing. Pavlem Pavlem 129 990

16. 11. 22 19. 11. 22 Itálie ano Řím – letecký víkend 14 990 (3*), 15 490 (4*)
16. 11. 22 20. 11. 22 Jordánsko ano Jordánská mozaika 30 990
16. 11. 22 27. 11. 22 Srí Lanka Velký okruh Srí Lankou 55 990
16. 11. 22 27. 11. 22 Srí Lanka Srí Lanka všemi smysly 58 690
17. 11. 22 20. 11. 22 Velká Británie ano Londýn – letecké víkendy 14 990
17. 11. 22 20. 11. 22 Francie ano Paříž prodloužené letecké víkendy 14 990
17. 11. 22 20. 11. 22 Francie ano Paříž a Disneyland – prodloužený letecký víkend 15 990
17. 11. 22 20. 11. 22 Itálie ano Benátky – letecký víkend 14 990
17. 11. 22 20. 11. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 12 990
17. 11. 22 23. 11. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 46 490
17. 11. 22 21. 11. 22 Libanon Libanonská pohlednice 32 990 
17. 11. 22 24. 11. 22 Libanon Libanon – křižovatka civilizací 41 990 
17. 11. 22 26. 11. 22 Chile Chile a Velikonoční ostrov s Ing. Pavlem Pavlem 99 990
18. 11. 22 28. 11. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
25. 11. 22 03. 12. 22 Srí Lanka Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 41 990
26. 11. 22 03. 12. 22 Omán Malý okruh Salalah s relaxem u moře 57 990
26. 11. 22 07. 12. 22 Thajsko Okruh do Khoratu a pobyt na ostrově Samet 47 990
27. 11. 22 04. 12. 22 Izrael Krásy Izraele 37 990
27. 11. 22 10. 12. 22 Kostarika To nejlepší z Kostariky s pobytem u moře 94 990
PROSINEC 2022
01. 12. 22 11. 12. 22 Dominikánská republika Putování karibským rájem 69 990
01. 12. 22 15. 12. 22 Vietnam Vietnam a Kambodža 72 990
02. 12. 22 22. 12. 22 Mexiko Mayské dědictví s relaxem v Cancúnu 75 990
03. 12. 22 10. 12. 22 SAE Emiráty křížem krážem 35 990
03. 12. 22 10. 12. 22 Omán Pouště, hory a pláže Ománu 59 990 
03. 12. 22 11. 12. 22 Omán Nejkrásnější místa Ománu 65 990
03. 12. 22 13. 12. 22 Indie Památky zlatého trojúhelníku 44 990
03. 12. 22 14. 12. 22 Thajsko Velký okruh severním Thajskem a Pattaya 49 990
06. 12. 22 15. 12. 22 Indonésie Bali – ostrov úsměvů 51 990
08. 12. 22 11. 12. 22 Turecko ano Istanbul – město dvou kontinentů 13 990
15. 12. 22 26. 12. 22 Thajsko Za krásami ostrovů jižního Thajska 49 990
18. 12. 22 26. 12. 22 Izrael  Jordánsko To nejlepší z Jordánska a Izraele 41 990
22. 12. 22 29. 12. 22 Katar Katar – nejbohatší země světa 40 990
22. 12. 22 02. 01. 23 Thajsko Silvestrovský speciál s pobytem u moře 63 990

LEDEN/ÚNOR 2023 Francouzská Polynésie, 
Velikonoční ostrov Po stopách Polynésanů info na www
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L   Velikonoce svátky svátky 
 

svátky svátky 

ISLAND
ISL N SK  O LE NI E NO
ISL N SK  O IK NO

ANGLIE LON N NO NO NO NO
ŠVÉDSKO/FINSKO STO K OL   ELSINK  S L V O  O LT NO
FINSKO  OL RNÍ Í  O VESNI E S NT  L SE NO
NORSKO ER EN  KO ELN  OR
DÁNSKO KO

PORTUGALSKO
LIS ON  ORTO NO NO NO
LIS ON

ŠPAN LSKO
RI NO NO

R ELON NO NO NO
R ELON   ORT VENT R NO

TURECKO IST N L NO NO NO NO NO

FRANCIE

NI E NNES  ON KO NO
Í NO NO NO NO
Í   ISNE L N NO NO NO NO
K  N  LOI E

OR E   ST  E ILION
BENELUX R SEL  R  STER
ŘECKO T N NO NO

ITÁLIE

LOREN IE  IS   L
EN TK   VERON NO
EN TK NO NO
Í  S N V T VO  NE OLE
Í  S N V T VO  LOREN IE NO
Í   V TIK N NO NO NO

MALTA  O TO  ISTORIÍ LT NO
IRSKO LIN
UKRAJINA K EV  ČERNO L
POBALTÍ RI   T LLIN NO

RUSKO
ETRO R NO NO NO
OSKV   ETRO R NO NO NO NO
OSKV NO NO

LIBANON LI NONSK  O LE NI E NO NO NO
JORDÁNSKO OR NSK  O IK NO NO NO

USA / KANADA
NE  ORK NO NO
TORONTO  NI R

T                 

V cestovních kancelářích FISCHER i EXIM tours jsme pro vás připravili opravdu velmi bohatou nabídku. Kromě klasic-
kých City breaks (pro které vám zajistíme bez problémů letenky, ubytování) je připravena v konkrétních termínech a 
za jedinečné ceny nabídka organizovaných prodloužených víkendů v metropolích. Se vší pohodou.

V ceně těchto nabídek je: 
• Letecká doprava z Prahy (nebo i z Brna) do vybrané metropole (nejen evropské)
• Česky hovořící průvodce po celou dobu zájezdu (tím máte zajištěn i odborný výklad)
• Transfery z/na zahraniční letiště do/z hotelu
• Případně i spolupráci místního průvodce

Výběr termínu a navštíveného místa je jen na vás.

LETE K  VÍKEN  R
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L       V odlety z T  

ANGLIE LON N RNO

     
     
     
     

ŠPAN LSKO
R ELON RNO

     
R ELON   ORT VENT R RNO

TURECKO IST N L VÍ E

     
     
     
     
     

FRANCIE
Í  RNO

     Í   ISNE L N RNO
K  N  LOI E RNO

ITÁLIE

EN TK RNO
     EN TK   LOREN IE RNO

EN TK  R L N  L O I R RNO
Í   V TIK N RNO 

     
     Í  S N V T VO  LOREN IE RNO 

Í  S N V T VO  NE OLE RNO 

     ČR        
        !

LETE K  VÍKEN   RN  NE O  VÍ N

ODLETYZ BRNA

NOVINKA PRO ROK 2022
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, 4 noci 
v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 4× snídaně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč), celodenní výlet do oblasti Borgarfj rdur (cca 65 EUR 
– hradí se na místě), lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR – hradí se na místě), koupání v termálních 
lázních Modrá laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti 
do 14 let v doprovodu dospělé osoby – zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin rezervaci 
předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zájem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při 
zakoupení zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
                 K

TR S  E  KE L VÍK  N R VÍK  RIN VÍK  SELT N  O R  L N   SEL OSS 
 SEL L N S OSS  SK OSS  RE NIS R   R L E   VÍK  KERI   STROKK R 
 LL OSS  N  TIN VELLIR  RE K VÍK  KE L VÍK

 ISL N   ENNÍ OKR

1. DEN: Ráno odlet z Prahy do Ke avíku. Po příletu 
výlet na poloostrov Reykjanes – návštěva muzea 
v Njardvíku s funkční replikou vikingské lodi Gokstad 
(originál z 9. století), která podnikla v roce 2000 plav-
bu z Islandu do Ameriky, a expozicí věnovanou vikin-
gům a severské mytologii. Skalní útesy Rejkjanestá
s vyhlídkou na Atlantik a „Ohňový ostrov“ Edey, horké 
prameny Gunnuhver, rybářské městečko Grindavík
a oblast horkých pramenů Seltún. Proslulé termální 
lázně Modrá laguna. Koupání a  relaxace zde patří 
k  nezapomenutelným zážitkům, bez kterých by ná-
vštěva Islandu nebyla úplná. Odjezd na ubytování do 
oblasti Selfossu (2 noci). Nocleh.
2. DEN: Snídaně. V celodenním výletu na jižní pobřeží 
Islandu nebudou chybět vodopády Seljalandsfoss
a  Skógafoss, procházka po tajuplné černé pláži 
Reynisfjara s  kamennými útesy a  úchvatný pohled 
na Atlantik a  ledovce u nejjižnějšího mysu Islandu – 
útesů Dyrhólaey. Po zastávce v městečku Vík návrat 
na nocleh. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Výlet po trase „Zlatého islandského 
trojúhelníku“ povede ke kráteru Kerid, do geotermál-
ní oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní 
gejzír Strokkur a k vodopádům Gullfoss, považova-
ným za nejkrásnější na ostrově. Procházka romantic-
kou krajinou v  NP Tingvellir, kde byl v  r. 930 zalo-
žen první demokratický parlament světa. Ubytování 
v Reykjavíku. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Volno v  Reykjavíku s  možností ná-
vštěvy termálních lázní, botanické zahrady, muzeí 
a dalších zajímavých míst hlavního města Islandu. Fa-
kultativně celodenní výlet do oblasti Borgarfj rdur, 
kraje považovaného za domov islandských ság, v je-
hož programu bude dominantní návštěva Reykholtu, 
největších horkých pramenů Islandu Deildartungu-
hver (180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodo-
pádů Hraunfossar tryskajících zpod lávového pole, 
divokého vodopádu Barnafoss a  výstup na kráter 
Grábrók s vyhlídkami na okolní krajinu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst 
Reykjavíku. Odpoledne a večer volný program. V pří-
padě vhodných klimatických podmínek se zájemci 
budou moci vydat na výlet lodí s  pozorováním 
velryb. Transfer na letiště v Keflavíku. Kolem půlnoci 
odlet do Prahy.
6. DEN: Přílet ráno do Prahy.

TRADIČNÍVYZKOUŠENÝPROGRAM

RO R

ISL N SK  O LE NI E

18 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, 4 noci 
v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 4× snídaně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč), celodenní výlet do oblasti Borgarfj rdur (cca 65 EUR 
– hradí se na místě), lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR – hradí se na místě), projížďka speciálním 
obojživelným vozidlem (cca 45 EUR – hradí se na místě), koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně 
jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu 
dospělé osoby – zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení 
počtu osob. Máte-li zájem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  KE L VÍK  SEL L N S OSS  SK OSS  R L E   VÍK  KIRK
E RKL ST R  N  SK T ELL  SV RTI OSS  K LS RL N  KERI   STROKK R 

 LL OSS  N  TIN VELLIR  RE K VÍK  O R  L N   KE L VÍK

1. DEN: Odlet z Prahy do Ke avíku. Cesta podél již-
ního pobřeží Islandu povede k okouzlujícím vodopá-
dům Seljalandsfoss a Skógafoss, tajuplné černé plá-
ži a nejjižnějším útesům Islandu Dyrhólaey s úchvat-
nými pohledy na Atlantik a dále do městečka Vík na 
ubytování (2 noci). Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Cesta kolem gigantického lávové-
ho pole, vzniklého za jedné z  největších sopečných 
erupcí v dějinách lidstva (sopka Laki), bude pokračo-
vat ke zvláštním kamenným formacím u  městečka 
Kirkjubaejarklaustur a do NP Skaftafell. Nenároč-
ná, avšak atraktivní pěší túra k vodopádu Svartifoss
poblíž největšího evropského ledovce Vatnaj kull. 
Návštěva proslulé ledovcové laguny J kulsárlón
s  možností projížďky speciálním obojživelným vozi-
dlem (v  případě vhodných klimatických). Návrat na 
ubytování. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Po přejezdu podél jižního pobřeží 
a zastávce u kráteru Kerid bude následovat cesta po 
„Zlatém isla ndském trojúhelníku“ do geotermální 
oblasti gejzírů s  úchvatnou podívanou na famózní 
gejzír Strokkur a k vodopádům Gullfoss, považova-
ným za nejkrásnější na ostrově. Dále procházka ro-
mantickou krajinou v NP Tingvellir, kde byl v r. 930 
založen první demokratický parlament světa. Ubyto-
vání v Reykjavíku (2 noci). Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Volno v  Reykjavíku s  možností ná-
vštěvy termálních lázní, botanické zahrady, muzeí 
a dalších zajímavých míst hlavního města Islandu. Fa-
kultativně celodenní výlet do oblasti Borgarfj rdur, 
kraje považovaného za domov islandských ság. V pro-
gramu bude dominantní návštěva největších horkých 
pramenů na Islandu Deildartunguhver (180 litrů 
vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar
tryskajících zpod lávového pole, divokého vodopá-
du Barnafoss a  výstup na kráter Grábrók. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Dopoledne volný program. V přípa-
dě vhodných klimatických podmínek se zájemci bu-
dou moci vydat na výlet lodí s pozorováním velryb. 
Večer cestou na letiště zastávka v proslulých termál-
ních lázních Modrá laguna. Koupání a relaxace zde 
patří k nezapomenutelným zážitkům, bez kterých by 
návštěva Islandu nebyla úplná. Kolem půlnoci odlet 
do Prahy.
6. DEN: Přílet ráno do Prahy.

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, 4 noci 
v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 4 snídaně, služby průvodce pana Jana Buriana
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

TR S  E  KE L VÍK  STROKK R  LL OSS  N  TIN VELLIR  OR RNES  E
IL RT N VER  RE K OLT  R N OSS R  RN OSS  R R K  TIN E R R 
 L ER  K RE RI  V TN  O OSS  SK T ST IR  I OR IR  KR
L   VÍTI  SK R R  L R   L ER  R T R R  ST KKIS L R 
 REI R R  SN E ELLSNES  RN RST I  IR  RE K VÍK  KE L VÍK

1. DEN: Odlet z  Prahy do Ke avíku. Výlet po trase 
„Zlatého islandského trojúhelníku“ povede do geo-
termální oblasti gejzírů s  úchvatnou podívanou na 
famózní gejzír Strokkur a  k  vodopádům Gullfoss, 
považovaným za nejkrásnější na ostrově. Dále do NP
Tingvellir, kde byl v r. 930 založen první demokratic-
ký parlament světa. Nocleh v Borgarnes.
2. DEN: Snídaně. Největší horké prameny na Islandu 
Deildartunguhver (180 litrů vařící vody za vteřinu), 
Reykholt, kaskády vodopádů Hraunfossar tryska-
jících z  lávového pole, divoký vodopád Barnafoss 
a  kráter Grábrók s  velkolepým výhledem na okolní 
lávová pole a unikátní kostel v Tingeyrar jsou jen ně-
která ze zajímavých míst na cestě do „metropole“ se-
verního Islandu Akureyri s nejsevernější botanickou 
zahradou na světě, moderním kostelem a zajímavou 
starou částí města. Nocleh v Akureyri (2 noci).
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do oblasti jezera 
Mývatn známé fantastickými vulkanickými forma-
cemi a geotermální aktivitou. Pohled na „Boží vodo-
pád“ Godafoss, procházka kolem pseudokráterů ve 
Skútustadir, lávový labyrint Dimmuborgir a sopeč-
ná oblast Kra a s kráterem Víti (Peklo) patří k mís-
tům, na jejichž návštěvu se nezapomíná. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Cesta povede údolím kolem ma-
lebného horského vrcholu Hraundrangi do oblasti 
Skagafj rdur. Návštěva biskupství v Hólaru a skan-
zenu Glaumbaer. Po zastávce v městečku Bl nduós 
následuje přejezd k Hrútaf rdur a přes Búdardalur 
na pestrobarevný poloostrov Snaefellsnes do měs-
tečka Stykkishólmur od jehož majáku je úchvatný 
pohled na monumentální Breidafj rdur. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Ve dni stráveném převážně na po-
loostrově Snaefellsnes se seznámíme s  tradičním 
způsobem zpracování islandské speciality – žralo-
čího masa, posvačíme v  kráteru, vydáme se cestou 
kolem slavného ledovce Snaefellsj kull známého 
z románu J. Verna „Cesta do středu země“, navštíví-
me kouzelnou černou pláž, projdeme atraktivní ptačí 
útesy Arnarstapi a  prohlédneme si další půvabná 
místa tohoto svérázného poloostrova. Po zastávce 
u půvabného kostelíku Budir přejezd do Reykjavíku. 
Projížďka nejzajímavějšími místy města. Transfer na 
letiště v Keflavíku a odlet kolem půlnoci do Prahy.
6. DEN: Ráno přílet do Prahy.

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, 6 nocí 
v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 6× polopenzi, 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 
2lůžkovém pokoji s  příslušenstvím se snídaní po příletu, služby islandského česky mluvícího průvodce 
a průvodce pana Jana Buriana
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (13 990 Kč), lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR – 
hradí se na místě), projížďka speciálním obojživelným vozidlem v ledovcové laguně J kulsárlón (cca 45 EUR 
– hradí se na místě), koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: 
dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby – zdarma. Termální lázně 
Modrá laguna vyžadují u  skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zájem Modrou 
lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 6 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

TR S  E  KE L VÍK  RE K VÍK   N R R R  SELT N  O R  L N   
N  TIN VELLIR  STROKK R  LL OSS  SEL L N S OSS  SK OSS  R L E   
N  V TN K LL  K S RL N  N  IVO R  E ILSST IR  V TN  VE
R R N   I OR IR  SK T ST IR  O OSS  K RE RI  SK R R  

R R K  SN E ELLSNES  RN RST I  RE K VÍK  KE L VÍK

NE KR SN Í I KO T  ISL N  S NE  RI NE
ISL N   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet večer z Prahy do Ke avíku. Po příletu 
v  nočních hodinách transfer do hotelu v  Reykjavíku 
a ubytování. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Výlet na poloostrov Reykjanes
s  nádhernými výhledy na Atlantik. Městečko na lávě 
Hafnarfj rdur, tajemné jezero Kleifarvatn, oblast 
horkých pramenů Seltún a koupání v termálních láz-
ních Modrá laguna. Po návratu do Kouřové zátoky – 
Reykjavíku projížďka nejzajímavějšími místy města a in-
dividuální program pro zbytek dne. Večeře a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Přes činnou sopku Hengill povede 
cesta do NP Tingvellir, kde byl v r. 930 založen prv-
ní demokratický parlament světa. Po nezapomenu-
telné podívané na gejzír Strokkur a  „zlatý“ vodopád 
Gullfoss považovaný za nejkrásnější na ostrově násle-
duje cesta na jih a zastávka u okouzlujících vodopádů 
Seljalandsfoss pod známou sopkou Eyja laj kull
a vodopádu Skógafoss. Procházka po tajuplné černé 
pláži a úchvatný výhled na Atlantik poblíž nejjižnějšího 
mysu Islandu Dyrhólaey. Večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Cesta kolem gigantického lávového 
pole, vzniklého za jedné z největších sopečných erupcí 
v dějinách lidstva (ze sopky Laki), povede ke zvláštním 
kamenným formacím a vodopádu Systrafoss u měs-
tečka Kirkjubaejarklaustur. Procházka k ledovci v NP
Vatnaj kull (největší evropský ledovec). Program dne 
vyvrcholí návštěvou ledovcové laguny J kulsárlón
s  možností projížďky speciálním obojživelným vozi-
dlem. Večeře a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Cesta do východních fjordů. Pro-
hlídka přístavů starých rybářských městeček H fn
a Djúpivogur. Návštěva bizarního muzea hornin paní 
Petry Sveinsdóttir. Malebnou pobřežní silnicí s  nád-
hernými vyhlídkami na moře se vydáme do oblasti 
Egilsstadiru. Večeře a nocleh.
6. DEN: Snídaně. Přejezd do jedné z nejzajímavějších 
oblastí ostrova v okolí jezera Mývatn s fantastickými 
vulkanickými formacemi, geotermální aktivitou a pří-
rodní rezervací s  množstvím ptáků. Návštěva největ-
ších islandských sirných pramenů Hverar nd u sou-
těsky Námaskárd, zastávka u kráteru Víti (Peklo), pro-
cházka lávovým labyrintem Dimmuborgir a pseudo-
krátery ve vesničce Skútustadir. Cestou do Akureyri 
zastávka u „božího“ vodopádu Godafoss. Seznámení 
s  Akureyri, městem s  nejsevernější botanickou za-
hradou světa, zřízenou pouhých 100 km od polárního 
kruhu. Večeře a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Cesta povede údolím kolem ma-
lebného horského vrcholu Hraundrangi do oblasti 
Skagafj rdur a  po návštěvě skanzenu Glaumbaer
přes městečko Bl nduós k  zajímavému kráteru 
Grábrók, z jehož vrcholku je velkolepý výhled na okol-
ní lávová pole. Přejezd na pestrobarevný poloostrov 
Snaefellsnes. Večeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Ve dni stráveném převážně na polo-
ostrově Snaefellsnes se seznámíme s  tradičním způso-
bem zpracování islandské speciality – žraločího masa, 
posvačíme v kráteru, vydáme se cestou kolem slavného 
ledovce Snaefellsj kull známého z  románu J. Verna 
„Cesta do středu země“, navštívíme kouzelnou černou 
pláž, projdeme atraktivní ptačí útesy Arnarstapi a pro-
hlédneme si další půvabná místa tohoto svérázného po-
loostrova. Přejezd do Reykjavíku. Večerní prohlídka měs-
ta. Transfer na letiště v Keflavíku a odlet kolem půlnoci.
9. DEN: Ráno přílet do Prahy.

Poznámka k programu: v případě vhodných klimatic-
kých podmínek bude do programu zařazen výlet lodí 
s pozorováním velryb.

TRADIČNÍVYZKOUŠENÝPROGRAM
RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, 6 nocí 
v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 6× polopenzi, 1 zkrácený nocleh v hotelu 
ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu, služby islandského česky mluvícího průvodce 
a průvodce pana Jana Buriana
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (13 990 Kč), lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR 
– hradí se na místě), koupání v  termálních lázních Modrá laguna včetně jednoho nápoje a  zapůjčení 
ručníku: dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby – zdarma. 
Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li 
zájem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 6 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

TR S  E  KE L VÍK  RE K VÍK   N R R R   SELT N  O R  L N   N  TIN VELLIR  SK L OLT  SEL L N S OSS 
 SK OSS  R L E   VÍK  L N NN L R  STROKK R  LL OSS  VER VELLIR  K RE RI  V TN  I OR IR 
 VER R N   SK T ST IR  O OSS  R N R N I  R R K  SN E ELLSNES  RN RST I  RE K VÍK  KE L VÍK

ISL N   ENNÍ OKR

R N  TO R ISL N E  S NE  RI NE

22 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



RO R

verního Islandu Akureyri s nejsevernější botanickou 
zahradou světa. V  případě špatného stavu cest ve 
vnitrozemí v důsledku počasí bude zvolena náhradní 
trasa. Večeře a nocleh (2 noci).
6. DEN: Snídaně. Celodenní program v jedné z nejza-
jímavějších oblastí na ostrově v okolí jezera Mývatn
s  fantastickými vulkanickými formacemi, trvalou ge-
otermální aktivitou a s přírodní rezervací s největším 
hnízdištěm ptáků v  severní Evropě. Procházka laby-
rintem „temných hradů“ Dimmuborgir a  zastávka 
u  sirných pramenů Hverar nd. Návštěva sopečné 
oblasti Kra a s kráterem Víti (Peklo) a podle počasí 
i krátká procházka kolem kráteru sopky Leirhnjúkur
(naposledy v  činnosti před dvaceti lety). Při cestě 
zpět do Akureyri se projdeme po pseudokráterech 
Skútustadir a  zastavíme u  „božího“ vodopádu 
Godafoss. Večeře a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Cesta povede údolím kolem ma-
lebného horského vrcholu Hraundrangi do oblasti 
Skagafj rdur a  po návštěvě skanzenu Glaumbaer
přes městečko Bl nduós k  zajímavému kráteru 
Grábrók, z  jehož vrcholku je velkolepý výhled na 
okolní lávová pole. Přejezd na pestrobarevný polo-
ostrov Snaefellsnes. Večeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Ve dni stráveném převážně na po-
loostrově Snaefellsnes se seznámíme s  tradičním 
způsobem zpracování islandské speciality-žraločího 
masa, posvačíme v kráteru, vydáme se cestou kolem 
slavného ledovce Snaefellsj kull známého z  romá-
nu J. Verna „Cesta do středu země“, navštívíme kou-
zelnou černou pláž, projdeme atraktivní ptačí útesy 
Arnarstapi a prohlédneme si další půvabná místa to-
hoto svérázného poloostrova. Přejezd do Reykjavíku. 
Večerní prohlídka města. Transfer na letiště v Keflaví-
ku a odlet kolem půlnoci.
9. DEN: ráno přílet do Prahy.

Poznámka k programu: v případě vhodných klima-
tických podmínek bude do programu zařazen výlet 
lodí s pozorováním velryb.

1. DEN: Odlet večer z Prahy do Ke avíku. Po příletu 
v nočních hodinách transfer do hotelu v Reykjavíku
a ubytování. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. V celodenním výletu na poloostrov 
Reykjanes nebudou chybět nádherné výhledy na 
oceán, městečko na lávě Hafnarfj rdur, tajemné 
jezero Kleifarvatn, oblast horkých pramenů Seltún
a  koupání v  termálních lázních Modrá laguna. Po 
návratu do Kouřové zátoky – Reykjavíku následuje 
okružní jízda nejzajímavějšími místy města a  indivi-
duální volno. Večeře a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Okolo činné sopky Hengill povede 
cesta do NP Tingvellir, kde byl v r. 930 založen prv-
ní demokratický parlament světa, a  do biskupství 
Skálholt, známého ze slavného románu Gudmundu-
ra Kambana „Panna na Skálholtu“. Po zastávce 
u  okouzlujících vodopádů Seljalandsfoss pod zná-
mou sopkou Eyja laj kull a u mohutného vodopá-
du Skógafoss bude následovat procházka po tajupl-
né černé pláži a úchvatný pohled na Atlantik poblíž 
monumentálních útesů Dyrhólaey na nejjižnějším 
mysu Islandu. Večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Přes městečko Vík se vydáme za 
dobrodružstvím kolem gigantického lávového pole, 
vzniklého za jedné z  největších sopečných erupcí 
v  dějinách lidstva (ze sopky Laki). Po horské cestě 
islandským vnitrozemím navštívíme geotermální 
oblast Landmannalaugar, známou barevnými li-
paritovými horami a  horkými prameny. Po koupeli 
v  horkých přírodních lázních zamíříme cestou přes 
„hory a doly“ k úpatí legendární sopky Hekly a dále 
na ubytování. Večeře a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Po nezapomenutelné podívané na 
gejzír Strokkur a  „zlatý“ vodopád Gullfoss považo-
vaný mnohými za nejkrásnější na ostrově povede 
naše cesta středem Islandu, unikátní krajinou zvanou 
Kj lur, mezi ledovci Hofsj kull a Langj kull. Odpo-
čineme si u  Hveravellir, oblasti s  mnoha horkými 
prameny uprostřed neobydlené vysočiny. Vrátíme 
se do „civilizace“, projedeme oblastí Skagafj rdur
známou chovem koní a vydáme se do metropole se-
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, 6 nocí 
v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 6× polopenzi, 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 
2lůžkovém pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč), lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR 
– hradí se na místě), koupání v  termálních lázních Modrá laguna včetně jednoho nápoje a  zapůjčení 
ručníku: dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby – zdarma. 
Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li 
zájem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

1. DEN: Odlet večer z Prahy do Ke avíku. Po příletu 
v nočních hodinách transfer do hotelu v Reykjavíku 
a ubytování. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Cesta povede do NP Tingvellir, 
kde byl v  r. 930 založen první demokratický parla-
ment na světě, a  do biskupství Skálholt, známého 
ze slavného románu Gudmundura Kambana „Panna 
na Skálholtu“. Po zastávce u okouzlujících vodopádů 
Seljalandsfoss a  Skógafoss bude následovat pro-
cházka po tajuplné černé pláži a  úchvatný pohled 
na Atlantik z útesů Dyrhólaey na nejjižnějším mysu 
Islandu. Večeře a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do nejznámější ge-
otermální oblasti Landmannalaugar s  barevnými 
liparitovými horami, horkými prameny a kouzelnými 
přírodními scenériemi, měnícími se doslova na kaž-
dém kroku. Nebudou chybět krátké turistické pro-
cházky a koupel v horkých přírodních lázních. Večeře 
a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Po úchvatné podívané na famózní 
gejzír Strokkur a „zlatý“ vodopád Gullfoss, považo-
vaný za nejkrásnější na ostrově, povede cesta hor-
skou silnicí mezi ledovci Hofsj kull a  Langj kull
do metropole severního Islandu Akureyri. Zastávka 
uprostřed neobydlené vysočiny v Hveravelliru pro-
slulém horkými prameny. Prohlídka nejsevernější 
botanické zahrady světa Akureyri. Večeře a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Panoramatická cesta po severním 
pobřeží s  nádhernými výhledy na oceán a  zastávka 
ve starém rybářském městečku Húsavík s  roman-
tickým přístavem a  velrybím muzeem. Vjezd do ka-
ňonu Ásbyrgi a  přejezd monumentálním údolím 
J kulsárgljúfur k  nejmohutnějšímu evropskému 
vodopádu Dettifoss. Prohlídka bahenních sopek 
a obrovských sirných pramenů Hverar nd u  jezera 
Mývatn. Večeře a nocleh.
6. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do oblasti v  okolí 
jezera Mývatn známé fantastickými vulkanickými 
formacemi a  geotermální aktivitou. Lávový labyrint 
Dimmuborgir, sopečná oblast Kra a s kráterem Víti 
(Peklo) a kráter sopky Leirhnjúkur (naposledy v čin-
nosti před dvaceti lety) patří k místům, na jejichž ná-
vštěvu se nezapomíná, stejně jako na pohled na „Boží 
vodopád“ Godafoss při cestě na ubytování. Večeře 
a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Skanzen Glaumbaer a unikátní kos-
tel v Pingeyrar jsou jen některá ze zajímavých míst 
na cestě severním pobřežím ke kráteru Grábrók, 
z jehož vrcholku je velkolepý výhled na okolní lávová 
pole. Návštěva největších horkých pramenů na Islan-
du Deildartunguhver (180 litrů vařící vody za vteři-
nu) a  kaskády vodopádů Hraunfossar, tryskajících 
zpod lávového pole, korunované divokým vodopá-
dem Barnafoss. Po příjezdu do Borgarnes ubytování. 
Večeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Přejezd do Reykjavíku a prohlídka 
nejzajímavějších míst hlavního města ostrova. V pod-
večer návštěva proslulých termálních lázní Modrá 
laguna. Koupání a  relaxace zde patří k  nezapome-
nutelným zážitkům, bez kterých by návštěva Islandu 
nebyla úplná. Transfer na letiště a odlet z Keflavíku 
do Prahy kolem půlnoci.
9. DEN: Ráno přílet do Prahy.

Poznámka k programu: v případě vhodných klima-
tických podmínek bude do programu zařazen výlet 
lodí s pozorováním velryb.

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na Islandu dle programu, trajekt na 
Vestmanské ostrovy, projížďku obojživelným vozidlem v ledovcové laguně J kusárlón, 5 nocí v chatkách 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou, lůžkoviny), 2 noci v hotelu ve 2lůžkovém pokoji s příslušen-
stvím, 7 snídaní, 7 večeří (2 chody nebo bufet), služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 000 Kč), lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR – hra-
dí se na místě), koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: 
dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby – zdarma. Termální lázně 
Modrá laguna vyžadují u  skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zájem Modrou 
lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří CK Periscope.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  KE L VÍK  SEL OSS  RE K VÍK  L N NN L R  SK L OLT 
 STROKK R  LL OSS  N  TIN VELLIR  VEST NN E R  SEL L N S OSS  SK

OSS  S L EI K L  R L E   K LS RL N  N  SK T ELL  RE K NES 
 O R  L N   KE L VÍK

ISL N   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet přímým letem z  Prahy do Ke avíku. 
Přílet po půlnoci a transfer do Selfossu na ubytování 
(5 nocí). Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Odjezd do Reykjavíku a prohlídka 
města, v níž nebude chybět moderní kostel Hallgrím-
skirkja, architektonický skvost kulturní dům Harpa, 
katedrála, radnice, parlament... V případě vhodných 
klimatických podmínek se zájemci budou moci vydat 
na lodní výlet s pozorováním velryb (cena cca 70 EUR 
na osobu za 3 hodiny plavby). Zastávka u vodojemu 
Perlan s  nádhernou vyhlídkou na Reykjavík. Večeře 
a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do jedné z turisticky 
nejatraktivnějších oblastí Islandu – geotermální ob-
lasti Landmannalaugar s  vykoupáním v  teplé říčce 
a  procházkou po okolních barevných liparitových 
horách s  aktivní postvulkanickou činností. Večeře 
a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Po návštěvě biskupství ve Skálholtu 
bude následovat „Zlatý islandský trojúhelník“ – vo-
dopád Gullfoss, gejzír Strokkur tryskající každých 
5 minut proud horké vody až do výše 25 m a Národní  
park Tingvellir, kde byl v  r. 930 vyhlášen první de-
mokratický parlament na Islandu i na světě. Večeře 
a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Výlet lodí na ostrov Heimaey ve 
vulkanickém souostroví Vestmannaeyjar s  možností 
vystoupit na aktivní sopku Eldfell, která naposledy 
explodovala v r. 1973. Ostrov Heimaey je známý i po-
četnými ptačími koloniemi. Večeře a nocleh.
6. DEN: Snídaně. Cesta po jižním pobřeží na dohled 
světoznámé sopky Hekla k překrásnému vodopádu 
Seljalandsfoss (lze vstoupit za jeho vodní stěnu) 
u  ledovce Eyjafjallaj kull a  krátká vycházka podél 
kaskády vodopádů na řece Skógá. Následuje mo-
numentální šedesátimetrový vodopád Skógafoss. 
Program putování jižním pobřežím skončí na nejjiž-
nějším mysu Islandu Dyrhólaey obklopeném černými 
plážemi a skalními útesy, z něhož je obdivuhodný po-
hled na Atlantik. Cestou zpět krátká zastávka u splazu 
ledovce Sólheimaj kull. Ubytování v hotelu (2 noci). 
Večeře a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Celodenní výlet k perle jihovýchodního 
Islandu – ledovcové laguně J kulsárlón, která se nachá-
zí pod největším islandským ledovcem Vatnaj kull. Pro-
jížďka po laguně obojživelným vozidlem patří k oprav-
dovým turistickým zážitkům a je zahrnuta v ceně zájez-
du. Zastávka v NP Skaftafell a procházka k vodopádu 
Svartifoss s pozadím tvořeným čedičovými sloupy. Ve-
čeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Dopoledne přejezd na poloostrov 
Reykjanes, kde navštívíme během krátkých vycházek 
mořské útesy, geotermální pole Seltún a Gunnuhver 
a maják Reykjanesvíti. Vykoupání v termálních lázních 
Modrá laguna, které patří k nezapomenutelným zážit-
kům. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin 
rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Pro ostat-
ní určí průvodce náhradní program dle zájmu a počtu 
lidí. Pro ostatní určí průvodce náhradní program dle 
zájmu a počtu lidí. Transfer na letiště v Keflavíku. Po půl-
noci odlet přímým letem do Prahy.
9. DEN: Přílet do Prahy časně ráno.

Poznámka: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů programu 
dle aktuálních klimatických podmínek na Islandu vyhra-
zena.

TRADIČNÍVYZKOUŠENÝPROGRAM
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Kefl avík–Praha, leteckou přepravu Reykjavík–Kulusuk–Rey-
kjavík, přelet helikoptérou Kulusuk–Tasiilaq–Kulusuk, dopravu dle programu, veškeré transfery mezi letišti 
a hotely, 2 noci v hotelech ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím s polopenzí na Islandu, 1 zkrácený nocleh 
v hotelu ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu, 2 noci v hotelech ve 2lůžkových pokojích 
s příslušenstvím s polopenzí v Grónsku, 2× oběd v Grónsku, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč), výlet lodí mezi ledové kry ve fjordech v okolí 
Tasiilaq (cca 80 EUR – hradí se na místě), koupání v  termálních lázních Modrá laguna včetně jednoho 
nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé 
osoby – zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu 
osob. Máte-li zájem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých osob 9 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  KE L VÍK  O R  L N   LL OSS  STROKK R  TIN VELLIR 
 SK L OLT  RE K VÍK  K L S K  T SIIL   OLÍ KV TIN  RE K VÍK  EKL  
 E LL K LL  R LS K LL  SEL L N S OSS  SK OSS  R L E   

KE L VÍK

KO ELN  ÍRO NÍ S EN RIE ISL N   R NSK
ISL N   R NSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet večer z Prahy do Ke  avíku. Po příletu 
v nočních hodinách transfer do hotelu v Reykjavíku 
a ubytování. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Celodenní program bude věnován 
„Zlatému islandskému trojúhelníku“ – monumentální 
„zlatý“ vodopád Gullfoss, gejzírové pole s nejznáměj-
ším gejzírem Strokkur tryskajícím každých 5 minut 
proud horké vody až do výše 25 m a Tingvellir, kde 
byl v  r. 930 vyhlášen první demokratický parlament 
na Islandu i  na světě. Před návratem do Reykjaví-
ku návštěva nejstaršího biskupství na Islandu ve 
Skálholtu. Večeře a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Transfer na letiště Reykjavíku
a  odlet do Kulusuk ve východním Grónsku. Přelet 
helikoptérou Kulusuk–Tasiilaq a transfer do hotelu. 
Odpoledne prohlídka Tasiilaq – stará koloniální část 
města, muzeum ve starém kostele a přístav. Večeře 
a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Nenáročná pěší túra do Údolí květin 
se zastávkou u nejkrásnějšího vodopádu v této čás-
ti Grónska. Odpoledne se zájemci mohou vydat na 
atraktivní fakultativní 2 hodinový výlet lodí mezi le-
dové kry ve fjordech v okolí Tasiilaq. Večeře a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Transfer na letiště. Odlet helikopté-
rou do Kulusuk a přelet z Kulusuk do Reykjavíku. Po 
příletu transfer do hotelu v oblasti Selfossu a odpoči-
nek s možností využití vytápěného venkovního bazé-
nu v blízkosti hotelu. Večeře a nocleh.
6. DEN: Snídaně. Trasa celodenního výletu zamíří 
na dohled legendární sopky Hekla na jižní pobřeží 
k  úpatí ledovců Eyjafjallaj kull a  Mýrdalsj kull, 
okouzlujícím vodopádům Seljalandsfoss a Skógafoss, 
na vyhlášené černé pláže světa a na nejjižnější útesy 
ostrova monumentální Dyrhólaey s nádherným vý-
hledem na ledovce a Atlantik. Po zastávce v městečku 
Vík cestou zpět návštěva proslulých termálních lázní 
Modrá laguna. Koupání a relaxace zde patří k neza-
pomenutelným zážitkům, bez kterých by návštěva 
Islandu nebyla úplná. Transfer na letiště a kolem půl-
noci odlet z Ke  avíku do Prahy.
7. DEN: Ráno přílet do Prahy.

KOMBINACE DVOU OSTROVŮ

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dublin a  Edinburgh nebo Glasgow–Praha, letištní taxy 
a další poplatky, dopravu autobusem dle programu, 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech nebo pen-
zionech, 10× snídaně, trajekt z Irska do Skotska, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč), 10× večeře (5 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 80 EUR a 80 GBP, jízdné na místní hromadnou 
dopravu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
        K
        K
        K

TR S  E  LIN  RO K O  S EL  IN LE  O RSK  TES   KIL E N 
 EL ST  STIRLIN   LKIRK  L S O   LO  NESS  L IR STLE  ITLO R  
 E IN R

TO NE LE Í IRSK  SKOTSK
VELK  RIT NIE  IRSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Dublinu, transfer do hotelu. 
Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Krátká procházka po irském hlavním 
městě Dublinu s návštěvou katedrály sv. Patrika. Od-
jezd do hrabství Tipperary se zastávkou u Rock of Ca-
shel, nejkrásnější středověké památky v Irsku. Přejezd 
k národnímu parku Killarney. Nocleh (2 noci).
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet po mystickém polo-
ostrově Dingle se zastávkou ve stejnojmenném rybář-
ském městečku, které se chlubí delfínem Funghi. Při 
projížďce kolem rozeklaného pobřeží Atlantského oce-
ánu lze obdivovat nádherné výhledy a  písečné pláže. 
Prohlídka Gallarus oratoře, která je jednou z nejpůso-
bivějších raně křesťanských památek. Návrat na nocleh.
4. DEN: Snídaně. Přejezd přes řeku Shannon a  za-
stávka u  návštěvnického centra s  procházkou podél 
Mohérských útesů, kde lze poslouchat bušení vln 
Atlantského oceánu. Cesta bude pokračovat podél po-
břeží se zastávkou na ochutnávku irských sýrů na farmě 
Aillwee Cave. Dojezd do hotelu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Dopoledne návštěva palírny Kilbeg-
gan, kde vás seznámí s historií a výrobou, a budete moci 
ochutnat zlatavě jantarovou irskou whiskey. Poté přejezd 
srdcem smaragdového ostrova, krajinou se čtyřiceti od-
stíny zelené, do Belfastu – hlavního města Severního 
Irska. Krátká prohlídka města spojená s návštěvou jedi-
nečné expozice v Titanic Belfast muzeu. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Trajekt do Skotska a  průjezd podél 
pobřeží hrabství Ayrshire, oblastí písečných pláží. Zastáv-
ka v Alloway u domu, kde se narodil a žil skotský básník 
Robert Burns. Prohlídka největšího skotského města 
Glasgow, jehož centrem je náměstí sv. Jiří. Nocleh (2 noci).
7. DEN: Snídaně. Prohlídka královského Stirlingu s hra-
dem, kde byla korunována Marie Stuartovna. Přejezd 
k Falkirkskému kolu, což je originální rotační výtah, který 
propojuje západní a východní pobřeží Skotska. Návrat do 
Glasgow a prohlídka místní katedrály sv. Munga. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. První zastávka bude v  kouzelné 
vesničce Luss u největšího skotského jezera Loch Lo-
mond. Přejezd přes jedno z nejkrásnějšícAh údolí Skot-
ska Glen Coe a  vřesovištěm Rannoch Moor. Průjezd 
kolem Ben Nevisu – nejvyšší hora Velké Británie, do 
malebného Fort Augustus, kde jsou zdymadla a začíná 
pověstmi opředené jezero Loch Ness. Na závěr dne 
prohlídka impozantních ruin Urquhart Castle. Nocleh.
9. DEN: Po snídani průjezd Inverness, považovaným 
za hlavní město Skotské vysočiny. Další návštěva bude 
v Blair Castle – velkolepém sídle vévody z Atholu, které je 
jedním z nejnavštěvovanějších ve Skotsku, a to nejen pro-
to, že má jedinou soukromou armádu v zemi. Městečko 
Pitlochry – zastávka v palírně s ochutnávkou pravé skot-
ské whisky nebo procházka k přehradě s „žebříkem“ pro 
lososy. Cestou do Edinburghu přejezd kolem červeného 
železničního mostu Forth Bridge. Nocleh (2 noci).
10. DEN: Snídaně. Celodenní prohlídka Edinburghu – 
hlavního města Skotska, během které budete obdivovat 
elegantní domy na „Novém městě“, uvidíte skotské koru-
novační klenoty na středověkém hradě a projdete se po 
Královské míli, kde se nachází několik důležitých staveb, 
např. katedrála St. Giles či Holyrood Palace. Nocleh.
11. DEN: Snídaně. Individuální volno dle letového řádu. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

V CENĚTRAJEKT Z IRSKA DO SKOTSKA

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Edinburgh, Glasgow–Praha s možným přestupem, letištní 
taxy a další poplatky, dopravu autobusem (event. minibusem) dle programu, 4 noci ve 2lůžkovém pokoji 
v hotelech, 4× snídaně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 890 Kč), 4× večeře (3 590 Kč)  
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 90 GBP
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
        K
       K

TR S  E  E IN R   LKIRK  STIRLIN   LEN OE  ORT ILLI   SK E 
 LO  NESS  ITLO R   L S O

VELK  RIT NIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Edinburghu. Po příletu trans-
fer do centra a prohlídka města s nenapodobitelnou 
atmosférou, které svou polohou patří mezi nejkrás-
nější na světě. Návštěva mohutného hradu s expozicí 
skotských korunovačních klenotů. Příjemná bude jistě 
procházka po tzv. Royal Mile lemované mnoha his-
toricky cennými stavbami, jako je např. katedrála St. 
Giles či palác Holyrood House – sídlo královny. Nocleh.
2. DEN: Po snídani odjezd k Falkirkskému kolu, což je 
originální rotační výtah, který propojuje západní a vý-
chodní pobřeží Skotska. Poté návštěva královského 
města Stirling, které je spojené s  historií Williama 
Wallace známého jako Statečné srdce. Prohlídka stře-
dověkého renesančního hradu, který se tyčí na strmé 
skále. Dále se cesta bude klikatit západní částí Skotské 
vysočiny. Nejdříve přejedete k největšímu skotskému 
jezeru Loch Lomond a  pak projedete nádhernými 
přírodními scenériemi k nejkrásnějšímu údolí Skotska 
Glen Coe s  tajuplným vřesovištěm Rannoch Moor. 
Nocleh (2 noci).
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet na největší ostrov 
Vnitřních Hebrid – Skye pyšnící se jedněmi z nejroz-
manitějších a  nejpůsobivějších scenérií Velké Britá-
nie. Projedete panoramatickou cestou míjející horské 
masivy a zastavíte u nejfotografovanějšího skotského 
hradu Eilean Donan Castle. Na ostrově lze vidět bizarní 
krajinu a půvabná místa, např. hrad Dunvegan, který 
již několik staletí patří klanu MacLeodů. Nabízí krás-
nou zahradu k rozjímání a možnost plavby k volně žijící 
kolonii tuleňů (v případě příznivého počasí). Na závěr 
dne zastávka v městečku Portree s malebným přísta-
vem, kde lze ochutnat typické jídlo fish and chips (rybu 
s hranolky). Návrat na ubytování a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Dnešní trasa povede údolím Great 
Glen přes malebný Fort Augustus, kde se zastavíte 
u  zdymadel unikátní technické památky Kaledonské-
ho kanálu, až k  pověstmi opředenému jezeru Loch 
Ness se zastávkou u zříceniny hradu Urquhart Castle. 
Dále navštívíte malebné městečko Pitlochry, kde se 
lze projít k  vodní elektrárně s  průplavem pro lososy 
a prohlédnout si místní dílnu, kde se vyrábějí unikát-
ní šperky z vřesu. A  též zde můžete navštívit palírnu 
a ochutnat pravou skotskou whisky. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Cestou do Glasgow přejezd kolem 
slavného červeného železničního mostu Forth Bridge. 
Krátká prohlídka Glasgow, kde si prohlédnete katedrá-
lu sv. Munga. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

VÝLET NA OSTROV SKYE

RO R

N  SKOK O SKOTSK

28 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Edinburgh, Glasgow–Praha s možným přestupem, letištní 
taxy a  poplatky, dopravu autobusem (event. minibusem) dle programu, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji 
v hotelech, 5× snídaně, služby česky mluvícího  průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 490 Kč), 5× večeře (3 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 90 GBP
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
       K

TR S  E  E IN R   ROSSL NSK  K LE  LINLIT O   LKIRK  STIRLIN  
 LEN OE  ORT ILLI   NNOTT R  L IS  ST  N RE S

VELK  RIT NIE  ENNÍ OKR

KOUZLO SKOTSKÉVYSOČINY

T LN  SKOTSKO

1. DEN: Odlet z  Prahy do Edinburghu. Po příletu 
transfer do centra a prohlídka města s nenapodobi-
telnou atmosférou, které svou polohou patří mezi 
nejkrásnější na světě. Příjemná jistě bude procházka 
po tzv. Royal Mile lemované mnoha historicky cenný-
mi stavbami, jako je např. katedrála St. Giles či palác 
Holyrood House – sídlo královny, s  výhledy na ele-
gantní domy na „Novém městě“. Nocleh (2 noci).
2. DEN: Po snídani prohlídka Rosslynské kaple, což 
je překrásný gotický kostel s bohatou vnitřní výzdo-
bou, v novější době poutní místo spojované s mýtem 
svatého grálu a templářů, proslavené románem Šifra 
mistra Leonarda. Návrat do Edinburghu a  návštěva 
mohutného hradu s  expozicí skotských korunovač-
ních klenotů. Návrat na ubytování a nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd na prohlídku impozant-
ních ruin paláce v Linlithgow, kde se narodila skotská 
královna Marie Stuartovna. Krátká zastávka u velice 
zajímavých soch zvaných Kellpies, což jsou 30 metrů 
vysoké koňské hlavy. Poté přejedete k Falkirkskému 
kolu, kde budete mít možnost vyzkoušet originální 
rotační výtah, který propojuje západní a východní po-
břeží Skotska. Následně navštívíte královské město 
Stirling, které je spojené s historií Williama Wallace 
známého jako Statečné srdce. Prohlídka středověké-
ho renesančního hradu, který se tyčí na strmé skále. 
Přejezd na ubytování a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Krátká zastávka u poutavých peřejí 
v  Killinu. Přejezd přes jedno z  nejkrásnějších údo-
lí Skotska Glen Coe a  největší vřesoviště Rannoch 
Moor. Zastávka ve Fort William, kde můžete ochutnat 
tradiční fish and chips (rybu s hranolky). Trasa dále 
povede kolem Ben Nevisu, nejvyšší hory Velké Britá-
nie, přes malebný Fort Augustus, kde si prohlédnete 
zdymadla Kaledonského kanálu a kde začíná pověst-
mi opředené jezero Loch Ness. Na závěr dne prohlíd-
ka rozsáhlých ruin Urquhart Castle, které se hrdě tyčí 
nad temné vody jezera. Zkusíte zahlédnout slavnou 
Nessie? Nocleh.
5. DEN: Po snídani průjezd Inverness, považovaným 
za hlavní město Skotské vysočiny a  dnešní den za-
čnete návštěvou palírny whisky, kde se dozvíte něco 
o  procesu výroby tohoto světoznámého skotského 
nápoje. Poté zastávka u středověkého hradu Dunnot-
tar, který se nachází na skalnatém výběžku na břehu 
moře, jehož návštěva je nezapomenutelným zážit-
kem. Určitě vás také potěší prohlídka elegantního 
zámku Glamis, ve kterém prožila své dětství královna 
matka, a kam Shakespeare umístil děj své hry Mac-
beth. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Se Skotskem se rozloučíte ve městě 
St. Andrews, které je proslavené golfem a  sezná-
mením prince Williama s  Kate. Zde uvidíte trosky 
starobylé katedrály, které majestátně hledí směrem 
k moři. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

RO R
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VELK  RIT NIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Edinburghu. Cestou do hotelu 
navštívíte královskou jachtu Britannia, kterou často pou-
žívala královna Alžběta II. k zahraničním cestám. Ubyto-
vání a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Dopoledne prohlídka středověkého 
centra Edinburghu, během které navštívíte hrad s expozi-
cí skotských korunovačních klenotů, druhých nejstarších 
v Evropě, a projdete se po Královské míli s historickými 
budovami. Odjezd kolem slavného červeného železnič-
ního mostu Forth Bridge do městečka Pitlochry. Jde 
o  vyhledávané místo díky jeho malebné poloze v  srdci 
Skotska, kde si také můžete vychutnat tradiční odpolední 
čaj nebo ochutnat skotskou whisky ve zdejší palírně. Po-
kračování na sever Skotska na ubytování a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Dnes vás čeká průjezd přes Skotskou 
vysočinu k  legendárnímu jezeru Loch Ness, kde navští-
víte ruiny hradu Urquhart. Dále budete pokračovat po 
malebné panoramatické trase North Coast, která vede 
přes nejvzdálenější regiony Skotska. Navštívíte překrás-
ný impozantní hrad Dunrobin s nádhernými zahradami 
shlížejícími na moře. Příjezd do hotelu a nocleh (2 noci).
4. DEN: Snídaně. Celodenní výlet na dechberoucí ostrovy 
Orkneje, kde najdete úžasné pláže a historické objekty 
pod záštitou UNESCO. Na ostrovy přejedete trajektem 
a cestou se můžete kochat pohledy na jedny z nejvyšších 
útesů Británie. Po přistání si prohlédnete neolitické síd-
liště Skara Brae, Ring of Brodgar – kamenný kruh z doby 
bronzové a projedete kolem známého zálivu Scapa Flow. 
Dále uvidíte největší město ostrova Kirkwall a  Italskou 
kapli, kterou postavili váleční zajatci. Ve večerních hodi-
nách návrat trajektem na pevninu a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Pokračování podél úchvatného sever-
ního pobřeží, kde jsou krásné písčité pláže a  rozeklané 
skály, které vytvářejí zajímavý kontrast. Návštěva mys-
tické jeskyně Smoo Cave. Dále budete pokračovat přes 
nedotčenou přírodu až ke krásnému jezeru Loch Assynt
a uvidíte ruiny Ardvreck Castle. Přejezd na hotel. Ubyto-
vání a nocleh.
6. DEN: Po snídani začnete den panoramatickou cestou 
míjející horské masivy přes severozápadní vysočinu po-
dél jezera Loch Maree a  zastavíte u nejfotografovaněj-
šího skotského hradu Eilean Donan Castle. Dále budete 
pokračovat přes most na největší ostrov Vnitřních Hebrid 
– Skye pyšnící se jedněmi z nejrozmanitějších a nejpůso-
bivějších scenérií Velké Británie. Zastavíte se v městečku 
Portree s malebných přístavem, kde lze ochutnat typické 
jídlo fish and chips (rybu s hranolky). Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Cestou do Armadale projedete jižní 
částí ostrova Skye a poté přeplujete trajektem do Mallaig, 
kde vás čeká nejhezčí panoramatická cesta v celém Skot-
sku. Po krátké zastávce u soustavy zdymadel Neptunovy 
schody u  Fort Williamu budete pokračovat přes jedno 
z nejkrásnějších údolí Skotska Glen Coe a největší vřeso-
viště Rannoch Moor k  idylickému jezeru Loch Lomond 
a poté do Glasgow, největšího města ve Skotsku, které je 
známé pro své galerie a muzea. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. Dopolední individuální volno je možné 
využít k nákupům. Krátce po poledni prohlídka katedrály 
sv. Munga a transfer na letiště. Odlet do Prahy.

RO R

TRAJEKTY NA OSTROVYV CENĚ

TR S  E  E IN R   ITLO R   LO  NESS  NRO IN  SK R  R E 
 OSTROV SK E  NE T NOV  S O   L S O

N  SEVER SKOTSK  S N V T VO  OSTROV  ORKNE E SK E

MINIMÁNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Edinburgh a Glasgow–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
dopravu autobusem (event. minibusem) dle programu, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech, 7× snídani, 
trajekty na ostrov Skye a Orkneje, služby česky mluvícího průvodce, povinné příplatky
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 490 Kč), 7× večeře (5 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 100 GBP
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

30 K T LO  O N V Í  E  EVROPA 



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Londýn–Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu autobu-
sem (event. minibusem), 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu, 4× snídani, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

TR S  E  RI TON  ORTS O T   S LIS R  STONE EN E  L STON R  
 T   VE R   TON  ISLE

VELK  RIT NIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Londýna. Odjezd do Brigh-
tonu, přímořského letoviska, kterému vévodí extra-
vagantní královský pavilon připomínající indický Tádž 
Mahal. Během procházky po viktoriánském molu si 
můžete vychutnat šumění moře a  chuť tradičního 
anglického pokrmu fish and chips (ryba s hranolky). 
Nocleh (2 noci).
2. DEN: Po snídani výlet lodí na jeden z nejhezčích an-
glických ostrovů Isle of Wight, k  jehož nejznámějším 
turistickým lákadlům patří Osborne House – oblíbené 
sídlo královny Viktorie a prince Alberta. Po návratu na 
pevninu prohlídka historických doků v Portsmouth s je-
dinečnou možností prozkoumat vlajkovou loď admi-
rála Nelsona Victory nebo vyjížďka rychlovýtahem na 
moderní vyhlídkovou věž Spinnaker. Návrat na nocleh.
3. DEN: Po snídani přejezd do historického města Sa-
lisbury, kde se nachází nádherná gotická katedrála, 
která se pyšní nejvyšší věží v Británii a originálem Velké 
listiny svobod z  r. 1215. Poté navštívíte Stonehenge
– toto světové kulturní dědictví UNESCO vás zavede 
zpátky do prehistorických dob. Následně se ponoříte 
do kouzelné anglické zahrady Stourhead, jejímž cen-
trem je umělé jezírko s  hrází a  vodopádem, kolem 
nějž padesát zahradníků, kteří tuto zahradu vytvořili, 
vysázelo stovky stromů a keřů. Přejezd do starobylé-
ho města Glastonbury, které je opředeno mýtickým 
příběhem o králi Artušovi. Prohlídka zdejšího opatství 
ve vás jistě zanechá příjemné pocity. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Návštěva malé vesničky Cheddar, 
která je domovem světoznámého sýra čedar, jež se 
zde stále ještě vyrábí. Během prohlídky zdejší vý-
robny se dozvíte něco z její historie a ochutnáte tra-
diční anglický sýr s  různými příchutěmi. Poté bude 
následovat návštěva elegantního města Bath, které 
je proslulé římskými lázněmi a  architekturou v  ge-
orgiánském slohu. A po přejezdu do Avebury spat-
říte největší kamenný kruh ve Velké Británii, z  jehož 
rozměrů se vám určitě zatají dech. Na závěr dne na-
vštívíte místo s vůní ginu Bombay Sapphire distillery. 
Budete mít možnost ochutnat suchý gin v britském 
stylu, který v  sobě snoubí deset pečlivě vybraných 
bylin z celého světa v ikonické modré láhvi. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Dnešní dopoledne strávíte v paláci 
Jindřicha VIII. Hampton Court Palace, kde jsou k vi-
dění královské komnaty a tudorovská kuchyně. Palác 
je obklopen rozsáhlými zahradami s geometricky ře-
šenými záhony a labyrintem z živého plotu. Ne nadar-
mo se mu přezdívá „anglické Versailles”. A na úplný 
závěr se ještě zastavíte v RHS Garden Wisley, což je 
jedna z největších a nejkrásnějších anglických zahrad 
plná zahradnické inspirace a vzácných rostlin exotic-
kého původu. Odjezd na letiště a odlet do Prahy.

STARÁ
DOBRÁANGLIE

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu auto-
busem dle programu, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech nebo penzionech, 7× snídaně, 3× večeře 
(2.–4. den), služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 490 Kč), 3× večeře 5.–7. den (1 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy cca 80 EUR
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAl

TR S  E  RO K O  S EL  KILL RNE   RIN  O  KERR   IN LE  O RSK  
TES   ONNE R   K LE ORE E   KIL E N  LIN 

LETNÍ TO LK  S R OV  IRSKE
IRSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer do hotelu 
a ubytování. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. První zastávkou bude bývalé králov-
ské a církevní místo Rock of Cashel, které uchvacuje 
pohádkovými věžičkami. Poté přejezd ke Cahir Castle
– typický irský hrad ze 13. století. Na závěr dne zastáv-
ka v kouzelné vesničce Adare s domečky s doškovými 
střechami. Večeře a nocleh (3 noci).
3. DEN: Snídaně. Celodenní okružní cesta po známém 
Ring of Kerry na poloostrově Iveragh s panoramatic-
kými zastávkami. Můžete navštívit muzeum rašeliny či 
ochutnat pravý irský chowder (rybí polévka) ve Water-
ville. Krátká vycházka v NP Killarney po zahradách pan-
ství Mucross house. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Celodenní okružní jízdu po poloostro-
vě Dingle začnete na pláži Inch Beach a při projížďce 
podél rozeklaného pobřeží budete jistě obdivovat de-
chberoucí výhledy na Atlantský oceán. Prohlídka Gal-
larus oratoře, která je jednou z nejpůsobivějších raně 
křesťanských památek, a poté zastavíte v Dinglu – pů-
vodně rybářském městečku, kde lze ochutnat slanou 
zmrzlinu. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Přejezd přes řeku Shannon a putování 
krásnými přírodními scenériemi hrabství Clare povede 
ke známým Mohérským útesům. Jízda podél pobřeží 
a zastávka v oblasti národního parku The Burren u vá-
pencové jeskyně Ailwee Cave s  ochutnávkou irských 
sýrů. Nocleh (2 noci).
6. DEN: Snídaně. Průjezd národním parkem Conne-
mara, který je proslulý nádhernou přírodou a conne-
marskými poníky. Návštěva panství Kylemore Abbey
s upravenou viktoriánskou zahradou a jezerem. Krátká 
zastávka v Galway, kulturní metropoli Irska a středisku 
gaelského jazyka. Návrat na hotel a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Návštěva palírny Kilbeggan, kde vás 
seznámí s historií a výrobou, a budete moci ochutnat 
zlatavě jantarovou irskou whiskey. Prohlídka nejzná-
mějších míst hlavního města Irska Dublinu – Trinity 
College, hrad, katedrála sv. Patrika a Temple Bar plný 
irských hospůdek. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. Individuální volno dle letového řádu. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy. 

TŘI 
VEČEŘE V CENĚ

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Dublin–Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu autobu-
sem dle programu, 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu, 5× snídaně
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 690 Kč), 3× večeře 3.–5. noc (1 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 80 EUR, jízdné  na místní hromadnou dopravu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

TR S  E  LIN  LEN LO   KIL E N  L   O RSK  TES  
 NR T   ROSS O SE  L RNE  STLE  RO K O  S EL  O T  

IRSKO  V ČN  ELEN  OSTROV LN  O O
IRSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Dublinu. Krátká okružní jízda 
městem a seznámení se s nejdůležitějšími body města. 
Hned první večer můžete okusit nepopsatelnou atmosfé-
ru pravých irských pubů ve čtvrti Temple Bar, kde jich 
je nepřeberné množství. Transfer do hotelu. Ubytování 
a nocleh (2 noci).
2. DEN: Po snídani vyrazíte do oblasti Wicklow Mountain 
a navštívíte Glendalough, což je jeden z nejstarších kláš-
terů v Irsku, který byl založen již v 6. století v údolí dvou 
ledovcových jezer. Krátká procházka nabízí množství 
nádherných scenérií a  přímo vybízí k  panoramatickým 
záběrům. Odpoledne návrat do Dublinu, kde si prohléd-
nete centrum města. Uvidíte např. živou obchodní ulici 
O Connell Street, kterou zdobí památník světla a budo-
va hlavní pošty. Navštívíte akademickou půdu univerzity 
Trinity College, jejíž knihovna nabízí sbírku vzácných 
svazků, kterým vévodí Book of Kells – bohatě zdobený 
iluminovaný rukopis z  9 st. Můžete se vyfotit u  známé 
sochy Molly Malone, o  které se zpívá ve slavné irské 
písni. Poté navštívíte katedrálu sv. Patrika, kde je po-
hřbený autor Gulliverových cest Jonathan Swift. Možnost 
návštěvy pivovaru Guinness, ve kterém je velice propra-
covaná expozice výroby tohoto světoznámého tmavého 
piva a kde můžete získat certifikát za správně natočenou 
pintu. Návrat na ubytování a nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd na západní pobřeží Irska. Ces-
tou navštívíte palírnu Kilbeggan, kde vás seznámí s histo-
rií a výrobou, a budete moci ochutnat zlatavě jantarovou 
irskou whiskey. Poté bude následovat zastávka v Galway, 
kde si prohlédnete zdejší velice zajímavou katedrálu a bu-
dete mít chvíli na nákupy v centru města. Jízda podél moř-
ského pobřeží a zastávka v oblasti národního parku The 
Burren u vápencové jeskyně Ailwee Cave s ochutnávkou 
irských sýrů. Poté se krátce zastavíte u portálového dol-
mene Poulnabrone, který zůstává po staletí jednou vel-
kou neznámou. Přejezd na hotel a nocleh.
4. DEN: Po snídani budete pokračovat v putování krás-
nými přírodními scenériemi hrabství Clare, které vás 
dovede ke známým Mohérským útesům. Přejezd 
k Bunraty Castle, jehož obdélníková věž se vypíná nad 
nejdelší irskou řekou Shannon, a který každý večer ožívá 
iluzí středověké hostiny. Vedle hradu se nachází skanzen 
irské vesnice, kde jsou k vidění např. domky řemeslníků, 
dům lékaře nebo dobová hospoda. Pokračovat budete 
do malebné vesničky Adare, která je proslulá svými 
domečky s doškovými střechami. Krátká vycházka v NP 
Killarney po zahradách panství Mucross house. Přejezd 
na hotel a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Dopoledne možnost projížďky lodí po 
jezeře Lough Leane v  národním parku Killarney, které 
obklopují hory a kde se majestátně tyčí středověký hrad 
Ross. Odpoledne navštívíte hrad Blarney, který je pro-
slulý svým legendárním kamenem výřečnosti. Zkusíte jej 
políbit? Na závěr dne krátká zastávka u Rock of Cashel - 
působivého centra středověké vzdělanosti a královského 
sídla, které po nákladné rekonstrukci uchvacuje pohád-
kovými věžičkami. Přejezd na hotel a nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd směrem k Dublinu po pobřež-
ní cestě a zastávka v půvabné rybářské vesničce Howth. 
Uvidíte zde zříceninu opatství Howth Abbey z 11. století 
a z mysu vybíhajícího do moře se vám naskytne nádherný 
výhled na celou Dublinskou zátoku, na samotné město 
i  na vzdálené kopce pohoří Wicklow Mountains. Když 
budete mít štěstí, tak uvidíte i tuleně, kteří sem chodí na 
zbytky ryb od místních rybářů. Poté transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

MĚSTA, PŘÍRODA, HISTORIE

RO R
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 MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha/Brno–Londýn a zpět, letištní taxy a další poplatky, kabinové 
zavazadlo, transfer letiště–hotel–letiště, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu, 3× snídaně, služby česky 
mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy cca 110 GBP
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU
ODLETY Z PRAHY CENA 

       K
       K
       K
       K
       K
       K

TERMÍN ZÁJEZDU
ODLETY Z BRNA CENA 

       K
       K
       K
       K

LON N  LETE K  VÍKEN
VELK  RIT NIE   ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z  Prahy/Brna do Londýna. Po příletu 
transfer do hotelu a  ubytování. V  závislosti na leto-
vém řádu krátká procházka podvečerním centrem 
hlavního města Británie v  oblasti Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus a Soho. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Přejezd metrem nebo vlakem do 
centra bankovnictví – k  Anglické bance a  Královské 
burze. Odtud procházkou k  pevnosti Tower of Lon-
don, kde jsou vystaveny anglické korunovační kleno-
ty. Procházka po mostě Tower Bridge a poté přejezd 
double-deckerem do malebné čtvrti Greenwich s Krá-
lovskou observatoří a nultým poledníkem. Cesta zpět 
čtvrtí Docklands vlakem DLR, který má bezobslužný 
systém řízený počítačem. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Prohlídka majestátní katedrály St. 
Paul, která se nachází ve čtvrti, kde se snoubí historie 
s  modernou – the City. Přejezd do čtvrti Westmin-
ster, kde se pokocháte pohledem na budovu Parla-
mentu se slavným Big Benem, procházka vládní čtvrtí 
Whitehall, kde lze nahlédnout přes mříže do Downing 
Street, sídla britského premiéra. Na závěr dne mož-
nost navštívit obří kolo – Londýnské oko. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Přejezd k  Buckinghamskému 
paláci, který je sídlem královny Alžběty II. V případě 
pěkného počasí je zde možné vidět střídání stráží. 
Procházka parkem sv. Jakuba a zakončení programu 
na Trafalgar Square. V  závislosti na letovém řádu 
lze individuální volno do odjezdu na letiště vyplnit 
návštěvou několika muzeí, např. Britského muzea, 
Národní galerie a muzea voskových figurín Madame 
Tussauds, nebo můžete nakoupit na jedné z  nejruš-
nějších tříd Londýna – Oxford Street s  obchody nej-
známějších značek. Transfer na letiště, odlet do Prahy/
Brna.

RO R
ODLETY I Z BRNA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Londýn a zpět, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, zpáteční transfer do filmových studií, do 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu, 3× snídaně,  
služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč), Warner Bros Studio Harry Potter (1 490 Kč, osoba 
od 16 let, dítě 5–15 let 1290 Kč, dítě do 5 let zdarma v doprovodu dospělé osoby)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy cca 110 GBP
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
       K

VELK  RIT NIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Prahy do Londýna. Po příletu transfer 
do hotelu a ubytování. V závislosti na letovém řádu 
krátká procházka podvečerním centrem hlavního 
města Británie v  oblasti Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus a Soho. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Přejezd metrem nebo vlakem do 
centra bankovnictví – k  Anglické bance a  Královské 
burze. Odtud procházkou k  pevnosti Tower of Lon-
don, kde jsou vystaveny anglické korunovační kleno-
ty. Procházka po mostě Tower Bridge a poté přejezd 
double-deckerem do malebné čtvrti Greenwich s Krá-
lovskou observatoří a nultým poledníkem. Cesta zpět 
čtvrtí Docklands vlakem DLR, který má bezobslužný 
systém řízený počítačem. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet. Transfer do Warner 
Bros Studio v Leavesdenu. Místo kde se natáčela sé-
rie filmů Harry Potter. Možnost návštěvy lokací a zá-
kulisí z  filmů. Procházka po bradivické hale, Příčné 
ulici, Brumbálově pracovně, Chroptící chýši.  Pozdě 
odpoledne transfer zpět. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Přejezd k Buckinghamskému palá-
ci, který je sídlem královny Alžběty II. V případě pěk-
ného počasí je zde možné vidět střídání stráží. Pro-
cházka parkem sv. Jakuba a zakončení programu na 
Trafalgar Square. V závislosti na letovém řádu lze in-
dividuální volno do odjezdu na letiště vyplnit návště-
vou několika muzeí, např. Britského muzea, Národní 
galerie a muzea voskových figurín Madame Tussauds, 
nebo můžete nakoupit na jedné z nejrušnějších tříd 
Londýna – Oxford Street s  obchody nejznámějších 
značek. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Oslo–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další po-
platky, transfer letiště–hotel–letiště, dopravu klimatizovaným autokarem, trajekty dle programu, plav-
bu po Lysefjordu, výjezd na Dalsnibbu, 8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní, služby česky 
mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  8× večeře (6 490 Kč), 1lůžkový pokoj (9 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 900 NOK
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
      K

TR S  E  OSLO  O S  RLI  EST  TROLL   EST  ORL   EIR N ER
OR   LSNI    SO NE OR   ER EN  R N ER OR   L TE OSS  ST V N
ER  E L

NORSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet do Osla. Dle letového řádu první část 
prohlídky hlavního města Norska. Výjezd na Holmen-
kollen s okouzlující vyhlídkou na město a Oslofjord. 
Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Přejezd přes NP Jotunheimen
s  panoramatickými zastávkami s  výhledem na nej-
vyšší horské velikány. Cesta bude pokračovat údo-
lím ledovcové řeky Sjoa, která je díky svým divokým 
peřejím velice populární mezi raftaři, až do údolí 
Gudbrandsdalen se známým střediskem Dombas. 
Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Odjezd přes horské středisko Bj rli. 
Cesta povede mezi vodopády a horskými štíty k nej-
vyšší kolmé skalní stěně Evropy, odkud začíná trasa 
nevšedních krás nazývaná „Zlatá cesta“ – neopa-
kovatelná Cesta Trollů, průjezd horským masivem 
Romsdalu, plavba trajektem Linde–Eidsdal a  dobro-
družná Cesta orlů do Geirangeru. Okružní panorama-
tická plavba po Geirangerfjordu, mj. kolem vodopádů 
Sedm sester. Výjezd do drsné horské krajiny na úpatí 
hory Dalsnibba a za příznivého počasí výjezd na její 
vrchol s nádhernou vyhlídkou a sjezd k Nordfjordu. 
Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Vyjížďka do NP Jostedalsbreen
a procházka krásným horským údolím k ledovci Brig-
sdalsbreen. Odpoledne trasa zamíří podél jezera 
J lstravatnet k největšímu známemu fjordu Norska 
Sognefjordu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Průjezd panoramatickou cestou 
podél pobřežních fjordů do Bergenu. Prohlídka sta-
robylého Bergenu s  unikátními hanzovními domy, 
starobylou přístavní pevností, středověkými kostely 
s  nejkrásnějším z  nich Mariánským, akváriem moř-
ských živočichů, pověstným rybím trhem i  lanovkou 
na místa s  nádhernou vyhlídkou na město a  okolní 
zálivy. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Po zastávce u vodopádů Steinsdal-
fossen povede cesta po březích Hardangerfjordu na 
dohled ledovce Folgefonna a pak trajektem Kvanndal 
–Utne a  Sorfjordem přes Oddu k  divokým vodopá-
dům Latefoss. Odpoledne přejezd na pobřeží Atlan-
tiku a po plavbě trajektem Arsvagen–Mortavik krátké 
zastavení ve Stavangeru. Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Po zastávce u  Hafrsfjordu, kde tři 
kamenné meče zaťaté do země připomínají, kde tkví 
kořeny Norského království, plavba lodí kouzelným 
Lysefjordem pod pověstnou skalní plošinou Prekes-
tolen tyčící se 600 m nad jeho hladinou. Po přistání 
v Lysebotnu výjezd unikátní silnicí serpentin a tunelů 
na vyhlídku na fjord. Přejezd liduprázdnou náhorní 
planinou do kraje Telemark. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. Dopoledne putování monumentál-
ními přírodními scenériemi Telemarku. Po zastávce 
u  nejvýstavnějšího z  norských stavkirke v  Heddalu 
přejezd do Osla a dokončení prohlídky města s pev-
ností Akershus, královským palácem, katedrálou, 
radnicí, unikátní budovou opery, muzeem vikinských 
lodí, expozicemi dokumentujícími úspěchy norských 
polárníků, parkem se sochami Gustava Vigelanda. 
Nocleh.
9. DEN: Snídaně. Individuální volno. Transfer na letiš-
tě a odlet do ČR.

TO NEJLEPŠÍZ NORSKA

RO R

VELK  EST   ERL I NORSK

36 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Trondheim, Oslo–Praha s možným přestupem, letištní taxy 
a další poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, dopravu klimatizovaným autokarem, trajekty dle progra-
mu, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v  hotelech. 7× snídaně, výjezd na Dalsnibbu, služby česky mluvícího 
průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 7× večeře (5 990 Kč), 1lůžkový pokoj (9 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 900 NOK
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

TR S  E  TRON EI   EST  TROLL   EIR N ER OR   SO NE OR
 ER EN  STEINS L OSSEN  TOR O  OSLO

NORSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Trondheimu. Transfer do 
hotelu. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Prohlídka Trondheimu – nejstarší-
ho hlavního města Norska – staré město, královská 
rezidence a  především velkolepá katedrála Nidaros 
s  norskými korunovačními klenoty. Odpoledne pře-
jezd panoramatickou Atlantickou cestou podél po-
břeží s podmořskými tunely a mosty spojující jednot-
livé ostrůvky až do Molde. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Jízda mezi vodopády a horskými ští-
ty k úpatí nejvyšší kolmé skalní stěny Evropy, odkud 
začíná trasa nevšedních krás nazývaná „Zlatá cesta“
– neopakovatelná Cesta Trollů, průjezd horským 
masivem Romsdalu, plavba trajektem Linde–Eidsdal 
a dobrodružná Cesta orlů do Geirangerfjordu, vý-
jezd do drsné horské krajiny na úpatí hory Dalsnibba 
a za příznivého počasí výjezd na její vrchol s nádher-
nou vyhlídkou vyplní program dne stráveného doslo-
va v srdci norské přírody. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Vyjížďka do NP Jostedalsbreen
a  procházka krásným horským údolím k  ledovci 
Brigsdalsbreen. Odpoledne trasa zamíří podél 
jezera J lstravatnet k  největšímu fjordu Norska 
Sognefjordu, průjezd panoramatickou cestou podél 
pobřežních fjordů do Bergenu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Prohlídka starobylého Bergenu 
s unikátními hanzovními domy, starobylou přístavní 
pevností, středověkými kostely s nejkrásnějším z nich 
Mariánským, akváriem mořských živočichů, pověst-
ným rybím trhem i  lanovkou na místa s nádhernou 
vyhlídkou na město a okolní zálivy. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Po zastávce u vodopádů Steinsdalfos-
sen a panoramatické cestě kolem Hardangerfjordu
vystoupáte k  nejnavštěvovanějšímu vodopádu Har-
dangervidy, mohutnému V ringsfossenu. Poté pře-
jezd Hardangerskou náhorní planinou do Geilo se 
zastávkou u stavkirke v Torpo. Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Přejezd do Osla. Celodenní prohlíd-
ka Osla s pevností Akershus, královským palácem, ka-
tedrálou, radnicí, unikátní budovou opery, muzeem 
vikinských lodí, expozicemi dokumentujícími úspěchy 
norských polárníků, parkem se sochami Gustava 
Vigelanda a výjezdem na Holmenkollen s okouzlující 
vyhlídkou na město a Oslofjord. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. Individuální volno. Transfer na letiš-
tě, odlet do Prahy.

JORDY, VODOPÁDY, HORY

RO R

KR LOVSK  EST  NORSKE

37K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Oslo a  Bergen–Praha s  možným přestupem, letištní taxy 
a  další poplatky, transfery z  letiště na hotel a  zpět, jízdu vlakem Oslo–Myrdal, jízdu horskou železnicí 
Myrdal–Flam, plavbu lodí Flam–Leikanger a Leikanger–Bergen, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech, 
5× snídaně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 500 NOK
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  OSLO  NE OSS  EILO  R L  L   SO NE OR   LEIK N ER 
 ER EN

NORSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Oslo. Transfer z  letiště do 
hotelu. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Celodenní prohlídka Oslo, hlavní-
ho města Norska, které vás naladí svým poklidným 
děním. Projdete se centrem města až k  zahradám 
královského sídla. Dále uvidíte unikátní budovu ope-
ry se šikmou střechou a  radnici, kde se každý rok 
předávají Nobelovy ceny míru. Odtud je to jen kou-
sek k pevnosti Akershus. Odpoledne navštívíte polo-
ostrov muzeí Bygdoy. Zajímá vás, jak ve skutečnosti 
vypadala vikingská plavidla? Zjistíte to při prohlídce 
muzea, které se těmto plavidlům věnuje. Dále uvidíte 
expozice dokumentující úspěchy norských polárníků 
a pozoruhodné muzeum Kon-Tiki, které představuje 
expedice Thora Heyerdahla. Ve Vigeland parku se 
projdete mezi více než 200 sochami z bronzu, žuly či 
železa. Vytvořil je vynikající sochař Gustav Vigeland 
a představují jeho celoživotní dílo. Návrat na ubyto-
vání a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Ráno odjezd vlakem po železnici 
Oslo–Bergen přes H nefoss, Geilo a  divokou kraji-
nu Hardangeru do horského Myrdalu (866 m n. m.). 
Přestup na horskou železnici Myrdal–Flam, která je 
nejstrmější na světě a sestupuje na dvaceti kilomet-
rech mezi rozmanitými přírodními scenériemi na po-
břeží největšího norského fjordu Sognefjord. Plavba 
lodí po Sognefjordu do Leikangeru. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Ráno pokračování plavby úchvatnou 
přírodní krajinou k ústí Sognefjordu a dále podél ro-
mantického pobřeží Atlantiku do Bergenu. Po přistá-
ní kolem poledne transfer do hotelu a ubytování. Od-
poledne se zájemci mohou vydat lanovkou na horu 
Ulriken s  nádhernými vyhlídkami na město, okolní 
zálivy, hory a pobřeží Atlantiku. Nocleh (2 noci).
5. DEN: Snídaně. Celodenní prohlídka starobylého 
Bergenu, kterou začnete na pověstném rybím trhu, 
kde se jistě necháte zlákat k  ochutnávce některé 
z místních rybích specialit. Určitě vás okouzlí unikátní 
hanzovní domy a k pohodové relaxaci vám přispěje 
zastávka v  nábřežních kavárničkách. Dále si pro-
hlédnete starobylou přístavní pevnost a  středověké 
kostely, ze kterých je nejkrásnější Mariánský kostel. 
Alternativou k toulkám přístavem může být návštěva 
mořského akvária s tučňáky a tuleni. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Dle letového řádu individuální volno. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

JÍZDENKY A TRAJEKTY V CENĚ

RO R

NORSKO  VL KE  LO Í E I OR  OR I

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bergen–Praha s přestupem, dopravu v Norsku dle programu, 
4 noci v hotelu *** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 4 snídaně, celodenní výlet 4. den 
zájezdu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  ER EN  ELE NI E ER EN OSLO  ORSK  ELE NI E R L L  
 SO NE OR   N ERO OR   ST L EI OSSEN  TVIN E OSS  VOSS  ER EN  VOSS 
 SK ERVE OSSEN  LVIK  R N ER OR   EI OR   V RIN S OSSEN  EI OR  
 NOR EI S N   STEINS L OSSEN  ER EN

NORSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Bergenu s přestupem. 
Transfer do hotelu v centru města. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Celodenní prohlídka Bergenu, jehož 
neopakovatelnou atmosféru tvoří unikátní hansovní 
domy, starobylá přístavní pevnost, středověké kos-
tely s nejkrásnějším Mariánským, staré čtvrti dřevě-
ných domů, akvárium mořských živočichů, pověstný 
rybí trh i lanovka na místa s nádhernou vyhlídkou na 
město a okolní zálivy. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Nejpopulárnější turistický pro-
gram nabízí cestu po nejkrásnějších přírodních sce-
nériích v okolí Bergenu a největšího fjordu Norska 
Sognefjordu. Co v sobě skrývá název programu 
Norsko v ořechové skořápce , který nadchne i nejná-

ročnější cestovatele? Jízdu železnicí Bergen–Oslo do 
horského Myrdalu (866 m n. m., světoznámou hor-
skou železnici Myrdal–Flam, plavbu po Sognefjordu 
a Naeroyfjordu (UNESCO), cestu autobusem podél 
vodopádů Stalheimfossen a Tvindefoss do Vossu 
a železnicí zpět do Bergenu. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Volný den v Bergenu. Zájemci si 
mohou vybrat z bohaté nabídky převážně lodních 
výletů do kouzelné přírody mezi dvěma největšími 
norskými fjordy Sognefjordem a Hardangerfjordem, 
které si lze zarezervovat 2. den zájezdu během celo-
denní prohlídky Bergenu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy 
s přestupem.

CELODENNÍ VÝLET V CENĚ

RO R

ER EN  KO ELN  OR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Rovaniemi a  Trondheim–Praha s  přestupy, letištní taxy 
a další poplatky, transfery letiště–hotel–letiště, dopravu klimatizovaným autokarem, trajekty v Norsku dle 
programu, plavbu Moskenes–Bodo, vstup na Nordkapp, 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve hotelech **/***, 
10× snídaně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 10× večeře (9 790 Kč), 1lůžkový pokoj (11 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 42 EUR a 950 NOK, výlet na velrybí safari – 
plavba cca 3–5 hodin za cca 1 100 NOK, lodní výlet do Trollfjordu cca 750 NOK
Poznámka: v případě nepříznivého počasí mohou být fakultativní výlety lodí na velrybí safari a do Troll-
fjordu zrušeny – řeší se aktuálně na místě.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TO LK   OL RNÍ  KR E   LO OT  VESTER L
NORSKO  ÍNSKO  ENNÍ OKR

TR S  E  ROV NIE I  OL RNÍ KR   VESNI E S NT  L SE  EST  SO   NOR K   LT   TRO SO  VESTER L  
LO OT   OSKENES  O O  L KS OSSEN  TRON EI

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
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RO R

TO LK   OL RNÍ  KR E   LO OT  VESTER L

1. DEN: Odlet z Prahy do Rovaniemi. Transfer do ho-
telu. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Krátká prohlídka města moderně vy-
budovaného po úplném zničení za druhé světové vál-
ky a  návštěva Arktického centra. Přejezd na polární 
kruh do vesnice Santa Clause, kde jej můžete osob-
ně navštívit a  napsat vánoční poštu. Po překročení 
polárního kruhu povede trasa půvabnou laponskou 
krajinou tundry, bažin a jezer přes NP Urho Kekko-
nena. Po prohlídce dolu na ametysty Lampivaara 
přejezd přes Saariselk  do Inari. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Prohlídka skanzenu a muzea sámské 
kultury Siida v  Inari, přejezd do „Laponské metropo-
le“ a sídla laponského parlamentu norského Karasjo-
ku. Po krátké prohlídce zamíří naše putování dále na 
sever „Cestou sobů“ vedoucí pohádkovou krajinou 
tunder a strmých hor k Porsangerskému fjordu do Ol-
derfjordu, ubytování. Po večeři pojedeme do Kafjordu
a  podmořským tunelem do Honnigsvagu na ostrově 
Mageroya, a dále až do nejsevernějšího koutu starého 
kontinentu Nordkappu, z něhož je nezapomenutelný 
pohled na oceán a noční slunce, které zde v létě neza-
padá. Obvykle je tady mlha či déšť, vítr a  teplota ko-
lem 6 °C. Čekání na slunce si zpříjemníme prohlídkou 
Nordkapphalen, panoramatickým filmem, hřejivým 
drinkem či nákupy anebo psaním pohlednic. Kolem 
půlnoci odjezd zpět na ubytování. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Jízda divokou krajinou se stády sobů 
k  malebnému Altafjordu do městečka Alta. Cílem 
naší návštěvy je přírodní muzeum s unikátními prehis-
torickými skalními rytinami (UNESCO). Podél fjordů 
Norského moře a  s  využitím přívozu přejedeme do 
hlavního města evropského severu Tromso, proslave-
ného jako základna polárních výprav. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Po krátké prohlídce Tromso a  ka-
tedrály Severního ledového oceánu pojedeme kraji-
nou s velkolepými přírodními scenériemi k lososí řece 
Malselv. Její mohutnost budeme obdivovat u  peřejí 
Malselvfossen. Pokračujeme dále na jih k Ofotfjordu 
na dohled nejdůležitějšího přístavu severu Narviku, 
tolik známého z  dějin II. světové války. Naše puto-

vání po kouzelném souostroví Vesterálů a Lofot za-
čne přejezdem mostu Tjelsundbrua z  pevniny na 
ostrov Hinnoya a dále do Harstadu, hlavního města 
Vesterálů. Nocleh (2 noci).
6. DEN: Snídaně, volný den. Dnešní den můžete vě-
novat odpočinku a  prohlídce Harstadu nebo se fa-
kultativně zúčastnit celodenního výletu do Andenes 
na ostrově Andoya na velrybí safari – výletu lodí za 
pozorováním mořských ptáků, tuleňů a velryb k pod-
mořskému Bleik Canyonu. Po safari návrat zpět do 
hotelu. Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Dnes opustíme Vesterály, a vydáme 
se na Lofoty. Odpoledne máte možnost fakultativní-
ho výletu lodí na ostrov Austvagoya ze Svolvaeru do 
pohádkového Trollfjordu (cca 3,5 hod.), krátká prohlíd-
ka centra lofotského souostroví Svolvaeru či některá 
ze zajímavých turistických tras v okolí umožní aktivně 
strávit dnešní odpoledne. Po návratu z  Trollfjordu
pokračujeme na ostrov Vestvagoya, návštěvou Lofot 
Viking Muzeum v Borgu se vrátíme o pár století zpět 
v čase. Příjezd na ubytování. Nocleh.
8. DEN: Časnější snídaně. Ranní návštěva typické ry-
bářské osady malebného Nusfjordu patřícího k nej-
hezčím na Lofotech. Dopoledne vyplujeme z Moske-
nes zpět na pevninu do Bodo (cca 4 hod). Cestou 
podél Saltfjordu zhlédneme pověstné mořské víry 
Saltstraumen. Zastavíme se na polárním kruhu a do-
jedeme na ubytování do Mo i Rana. Nocleh.
9. DEN: Snídaně. Dnes nás čeká celodenní přejezd 
dále směrem na jih s krátkými zastávkami. Projede-
me pod horským sedlem Korgfjellet s nádhernou vy-
hlídkou na horské štíty a část ledovce Okstibreen, za-
stavíme se u burácejících vodopádů Laksfossen. Naše 
trasa povede kolem jezera Snasa do historické osady 
Stiklestad. Tady padl r. 1030 král Olaf II. Haraldson 
v  boji proti vojsku pohanských sedláků. Dojezd do 
Trondheimu. Nocleh (2 noci).
10. DEN: Snídaně. Prohlédneme si první královské 
město Norska Trondheim. Uvidíte např. korunovační 
katedrálu Nidarosdomkirke, klenotnici s  korunovač-
ními klenoty, arcibiskupský palác, staré město, inte-
riér královského paláce Stiftsgarden, pevnost Kristi-
anfestning nad městem, přístav aj. Odpoledne volný 
program v Trondheimu. Nocleh.
11. DEN: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

ŽASNÉ PŘÍRODNÍSCENÉRIE
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TR S  E  STO K OL   ROTTNIN OL   ELSINK   S O ENLINN

STO K OL  ELSINK  S L V O  O LT
INSKO  V SKO ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Stockholm a Helsinky–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfery letiště–hotel a hotel–přístav ve Stockholmu, transfery přístav–hotel a hotel–letiště v Helsinkách, 
plavbu Stockholm–Helsinky včetně ubytování ve 2lůžkové kajutě s  příslušenstvím, 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v hotelech, 3x snídaně, služby česky mluvícího průvodce 

K LT TIVNÍ Í L TK  4× večeře (3 990 Kč), 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) 
EN  NE RN E  cestovní a covid pojištění, vstupy cca 1 000 SEK a 15 EUR.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
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RO R

1. DEN: odlet z Prahy do Stockholmu. Transfer z letiš-
tě do hotelu. Nocleh.
2. DEN: snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst 
švédské metropole Stockholmu, která se rozkládá na 
ostrovech v zálivu Baltického moře – Gamla Stan (sta-
ré město) s Královským palácem, parlamentem, rad-
nicí, nádhernými kostely s nejkrásnějším Storkyrkan 
a půvabnými uličkami. Moderní radnice, v níž se udě-
lují Nobelovy ceny, unikátní Vasa muzeum, Severské 
muzeum, Muzeum vojenské historie, Národní galerie, 
nejznámější skanzen ve Skandinávii. Nocleh.
3. DEN: snídaně. Výlet na královský zámek Drottning-
holm a dokončení prohlídky Stockholmu. V podvečer 
vyplutí labyrintem kouzelných zátok a ostrovů a plav-
ba podél Alandských ostrovů do Helsinek. Nocleh na 
lodi.
4. DEN: snídaně. V Helsinkách prohlídka finské me-
tropole – olympijský stadion, kde triumfoval Emil 
Zátopek, světoznámá hala Finlandia, Sibeliův mo-
nument, kostel ve skále a historické centrum s mo-
numentálními stavbami, Senátním náměstím s ka-
tedrálou, prezidentský palác, pravoslavná Uspenská 
katedrála, přístav s tržištěm. Nocleh.
5. DEN: snídaně. Výlet lodí na pevnost Suomenlinna. 
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

TRAJEKTV CENĚ 
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TR S  E  ELSINK   ORVOO  NK R   S VONLINN   N R ES  O   R N   VESNI E S NT  L SE 
 ROV NIE I

TOV NÍ INSKE  S N V T VO  IVOK  T
INSKO  ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Helsinky, Rovaniemi–Praha s  možným přestupem, letištní 
taxy  a další poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, dopravu klimatizovaným autokarem, 7 nocí ve 2lůžko-
vém pokoji v hotelech se snídaní, služby česky mluvícího průvodce  
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 7× večeře (5 990 Kč), 1lůžkový pokoj (9 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vyhlídková plavba do Porvoo (cca 30 EUR), pozorování 
medvědů (4 290 Kč), vstupy cca 130 EUR.
Poznámka: pozorování medvědů je nutné nahlásit nejdéle do konce května 2022
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
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5. DEN: Snídaně. V pohoří Koli se vydáme na nená-
ročnou pěší túru (cca 2,5 km) na vyhlídku Ukko Koli 
(347 m n. m.), která nabízí úchvatný pohled na jezero 
Pielinen a okolní krajinu. U Nurmes si prohlédneme 
dvorec Bomba – soubor stavení s typickou karelskou 
architekturou. Poté přejezd do oblastí divoké tajgy. 
Z městečka Kuhmo je možnost výletu na noční po-
zorování medvědů hnědých v jejich přirozeném pro-
středí. Nocleh.
6. DEN: Po snídani návštěva karelského kostelu 
v Kajaani. Odtud přejedeme k Botnickému zálivu do 
města s nejlepšími technologiemi světa do Oulu, je-
hož centrum je postaveno jako bezplatná bezdrátová 
síť a kde můžeme před radnicí sledovat „Běh času“. 
Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Za Oulu začíná severská divočina. 
Při troše štěstí zahlédneme u cesty soba a pokud by 
se žádný neobjevil, určitě se nejen s  ním setkáme 
v  severské ZOO Ranua. Opeřence, soby, losy, roso-
máky, medvědy hnědé i lední a jiná zvířata tu může-
me zvídavě poznávat společně s místní přírodou. Od-
poledne v  Rovaniemi navštívíme Arktické centrum 
dokumentující historii i  současnost života v arktické 
oblasti a finské části Laponska. Po zastávce ve vesnici 
Santa Clause na polárním kruhu, kde můžete nakou-
pit vánoční dárky a poslat vánoční pozdravy, vyjede-
me na vyhlídku Ounasvaara nad městem. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Helsinek. Transfer na hotel 
a  okružní jízda městem dle časových možností. 
Nocleh (2 noci).
2. DEN: Snídaně. Dnešní den věnujeme Helsinkám – 
bílému městu severu. Projdeme se historickým cen-
trem s  monumentálními stavbami a  prezidentským 
palácem, promenádou vybrané společnosti Etel e-
splanadi, navštívíme katedrálu na Senátním náměs-
tí, pravoslavnou katedrálu Uspenski, přístav i  tržiště 
Kauppatori. Budeme obdivovat skalní chrám Temp-
peliaukio kirkko, Sibeliův monument, halu Finlandia 
a  Olympijský stadion, kde v  r. 1952 získali své zlaté 
olympijské medaile manželé Zátopkovi. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Přejezd do Porvoo. Zájemci se mo-
hou do Porvoo vydat fakultativní vyhlídkovou plav-
bou podél finského pobřeží (cca 3,5 hodiny), během 
níž poznáte kouzelná zákoutí ostrovů a  ostrůvků. 
Následuje krátká prohlídka Porvoo, které je druhým 
nejstarším městem v zemi. Naše cesta dále povede 
přes obec Yl maa, která je proslavená drahým ka-
menem spektrolitem. V těchto místech se ocitneme 
na dohled východních hranic, naše trasa však vede 
na sever do nejjižnějšího přístavu na jezeře Saimaa, 
do města Lappeenranta, které si v 19. století oblíbila 
ruská šlechta. V  podvečer se můžete vydat na pro-
cházku k jezeru a obdivovat zde stavby z písku, které 
mají každý rok jiné téma. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Finská Karélie, jezerní oblast, hlu-
boké lesy a Kalevala. Téměř celý den se budeme po-
hybovat kolem jezera Saimaa. Nejdříve se zastavíme 
ve městě Imatra u prázdného koryta, které vyhloubila 
voda řeky Vuoksen padající z výšky 18 m, která nyní 
pomáhá vyrábět elektřinu, a také spojuje největší fin-
ské jezero Saimaa s jezerem Ladožským. Přejedeme 
po jezerní šíji Punkaharju, kde se za pěkného počasí 
zastavíme na koupání ve vyhřátých vodách jezera. 
Pak budeme pokračovat na prohlídku největší pev-
nosti na severu Evropy, hradu Olavinlinna v Savonlin-
ně. V pozdním odpoledni si v Kerim ki prohlédneme 
největší dřevěný kostel ve Finsku. Přejezd do Joen-
suu. Nocleh.

ZA POLÁRNÍ KRUH
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Rovaniemi–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další 
poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, dopravu klimatizovaným autokarem, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji 
v hotelu se snídaní, 1× nocleh před odletem (odlet je v nočních hodinách), služby česky mluvícího průvodce  
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 490 Kč), Husky Safari (4 490 Kč), Soby a husky farma 
(4 790 Kč), výlet na skútrech (1 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění
SLEVY: 1–2 děti 4–2 v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč

1–2 děti 1–4 v doprovodu 2 dospělých osob 10 000 Kč 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
       K
       K

 OL RNÍ Í N  SEVER INSK  S N V T VO  
VESNIČK  S NT  L SE 

INSKO  L ONSKO  ENNÍ OKR

Neobyčejný výlet za magickou krásou Finska 
s možností pozorování polární záře. 

1. DEN: Odlet z Prahy s  přestupem do Rovaniemi.
Transfer do hotelu, individuální volno nebo program 
s průvodcem. Nocleh.
2. DEN: snídaně. Přejezd do vesnice Santa Clause na 
polárním kruhu, kde můžete nakoupit vánoční dárky 
a poslat vánoční pozdravy, individuální volno, přejezd 
na vyhlídku Ounasvaara nad městem. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Navštívíme Arktické centrum doku-
mentující historii i současnost života v arktické oblasti 
a finské části Laponska. Prohlídka Rovaniemi. Mož-
nost fakultativních výletů. Nocleh. 
4. DEN: individuální volno. Nocleh.
5. DEN: V brzkých ranních hodinách transfer na letiště 
a odlet zpět do Prahy.

Fakultativní výlety: 
• Husky safari (Doba jízdy 1,5 hodiny.) 
• Projížďka na psím spřežení. 
• Výlet za soby a husky farmu. (V ceně výletu je jíz-

da na psím spřežení 30 minut a 45 minut na sáních 
tažených soby.)

• Výlet na sněžných skútrech. (Doba jízdy 1 hodina.)

VHODNÉPRO RODINY I S DĚTMI

RO R
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TR S  E  KO   RE ERIKS OR   KRON OR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Kodaň–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další po-
platky, transfery z letiště do hotelu a zpět, dopravu během výletu, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu, 
3× snídaně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

KO   LETE K  VÍKEN
NSKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Prahy do Kodaně. Již první den můžete 
vidět to nejhezčí z dánské metropole. Např. královský 
palác Amalienborg – sídlo dánské královny Markéty 
II., palác Christiansborg – sídlo dánského parlamen-
tu a Borsen – budova burzy, jejíž dračí věžičku navrhl 
osvícený král Christian IV. v 17. století. Doporučuje-
me plavbu loďkou z  idylického Nyhavnu – přístav 
se starými loděmi i moderními jachtami a spoustou 
restaurací a kaváren, kde žil Hans Christian Andersen. 
Transfer na hotel a nocleh.
2. DEN: Po snídani si prohlédneme nejkrásnější dán-
ský zámek Frederiksborg, který se rozkládá na třech 
malých ostrůvcích jezera Slots a je postaven ve stylu 
holandské renesance. V zámku se nachází Muzeum 
dánské historie, po jehož návštěvě již budete o Dán-
sku vědět naprosto vše. Nezapomeňte na přilehlé 
zahrady, které jsou pečlivě udržovány. Pokračujeme 
do Helsingor se zámkem Kronborg, do kterého an-
glický dramatik Shakespeare umístil děj Hamleta. Je 
zde také nejužší místo Oresundské úžiny. Cestou zpět 
do Kodaně navštívíme čtvrť Christianhavn, kde se na-
chází autonomní tzv. Svobodné město – Christiania, 
které v roce 1971 vyhlásilo nezávislost. Christiania se 
pokládá za samostatný mikronárod, který není sou-
částí EU a používá i  vlastní měnu. Návrat na ubyto-
vání. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Dnes si během pěší prohlídky města 
prohlédnete malebné uličky historického jádra. Ne-
minete radnici a  při vyhlídce z  válcové věže Runde-
tarn možná uvidíte až do Švédska. Návštěva králov-
ského zámku Rosenborg, kde jsou uloženy dánské 
korunovační klenoty a k němuž patří krásný zámecký 
park. Pokračovat budete k  historické přístavní pev-
nosti Kastellet ze 17. století, která určitě stojí za pro-
hlídku. Uvnitř pevnosti jsou kasárna a  na hradbách 
jsou rozestavěna děla, mířící výhružně do moře. A sa-
mozřejmě – Dánsko nemůžete opustit bez fotografie 
symbolu města – Malé mořské víly. Večer můžete na-
vštívit zábavní park Tivoli nebo Tycho Brahe planetá-
rium. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Individuální volno (dle možností) 
můžete strávit na hlavní pěší zóně Stroget, která je 
nejdelší nákupní třídou v Evropě, nebo navštivte uni-
kátní muzeum jantaru Ravnmuseet. Transfer na letiš-
tě a odlet z Kodaně do Prahy.

POHÁDKOVÁATMOSFÉRA

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Funchal–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve  hotelu Dorisol Mimosa ***, 7× snídaně, dopravu autokarem 
a výlety/trekking dle programu, vstupy uvedené „v ceně“ dle programu, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj 7 nocí (6 990 Kč), 7× večeře (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, ostatní vstupy
Poznámka: velmi oblíbený program s neopakovatelnou atmosférou Květinového festivalu s dostatkem 
individuálního volna, vhodný pro všechny věkové kategorie.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

TR S  E  INT  S R ES  N L  L ET     I O O RIEIRO 
 S NT N   I O

SL VNOSTI KV TIN N  EI E
EIR   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do ho-
telu, nocleh.
2. DEN: Pěší procházka do města a  městem 
s  průvodcem – prohlídka nejzajímavějších koutů 
historické části hlavního města, podél přístavu, 
kouzelnými uličkami ke katedrále Sé, zastavení 
v  muzeu vína a  na tržnici Mercado dos Lavradores, 
nezapomenutelný zážitek při pohledu na tisíce dětí 
sestavujících z nádherných květin Zeď naděje – „Wall 
of Hope“. Nocleh.
3. DEN: Monte – rezidenční oblast nad Funchalem, 
prohlídka kostela a  parku, návštěva tropických za-
hrad Tropical Monte Palace (vstupné v ceně) s uni-
kátní sbírkou rostlin a  dřevin z  celého světa (přes 
100 000 exotických i místních druhů), v odpoledních 
hodinách květinový průvod „Grand Cortege Alle-
goric“ v centru. Nocleh.
4. DEN: Pěší túra podél levády Levada da Calheto – 
Loreto, podél jižního pobřeží, eukalyptovým hájem, 
kapradinovými porosty i  plantážemi lilií (cca 9 km, 
3 hodiny – obtížnost lehká), v  Calhetě zastávka na 
krátkou prohlídku továrny na zpracování cukrové 
třtiny. Nocleh.
5. DEN: Návštěva zahrady Quinta das Cruzes – bý-
valé rezidence objevitele ostrova J. G. Zarca, přejezd 
do botanické zahrady – prohlídka nádherných stro-
mů a  rostlin, návštěva zahrady orchidejí (vstupy do 
zahrad zahrnuty v ceně). Individuální volno, nocleh.
6. DEN: Odjezd do vesničky Camacha – návštěva pro-
dejny proutěného zboží, výjezd autokarem na třetí 
nejvyšší horu ostrova Pico do Arieiro v nadmořské 
výšce 1 818 m, třetihorními lesy k farmě se pstruhy
Ribeiro Frio – krátká procházka na vyhlídku Bal-
coes, přejezd do Santany – prohlídka městečka vč. 
typických barevných domků se slaměnou střechou. 
Na zpáteční cestě zastávka v  Machicu – možnost 
procházky městečkem, v  případě příznivého počasí 
koupání na písčité pláži. Nocleh.
7. DEN: Individuální volno, možnost fakultativních 
výletů – okruh ostrovem na západní stranu do Porto 
Moniz, výlety lodí při pobřeží - podrobné informace 
u průvodce v místě.
8. DEN: Transfer na letiště, odlet do ČR.

NEOPAKOVA-TELNÁ ATMOSFÉRA KVĚTINOVÉ O FESTIVALU

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Funchal–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve hotelu Dorisol Mimosa ***, 7× snídaně, dopravu autokarem 
a výlety/treking dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč), 7× večeře (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a  covid pojištění, fakultativní výlety a  vstupy, orientační ceny: vstup do 
Quinta da Boa Vista 5 EUR, vstup do lávových bazénků Porto Moniz cca 2 EUR, fakultativní výlety cca 35-55 
EUR, výlety na ostrov Porto Santo cca 80 EUR.
POZNÁMKA: zájezd pro aktivně zaměřené klienty – doporučené vybavení: pohodlná sportovní obuv 
a oblečení vhodné pro treking v přírodě a vysokohorských podmínkách, nepromokavá bunda či pláštěnka, 
batoh, pokrývka hlavy, sluneční brýle, kvalitní opalovací krém s dostatečným UV filtrem, pro treking v tu-
nelech – baterka.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  RI EIRO RIO  ORTO  R   O  O RIS O  L EIR O VER E 
 EN E   R S  ORTO ONI   O IR O  I O O RIEIRO  I O R IVO 
 S NT N   ONTE  EIR  O SERR O  RR L S REIR S

ZÁJEZD PRO AKTIVNĚ ZAMĚŘENÉ KLIENTY

EIR   ENNÍ OKR

EIR  ÍST  N  I NE N   TREKKIN

1. DEN: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do hotelu, 
nocleh.
2. DEN: Odjezd do vnitrozemí ostrova, zastávka ve ves-
ničce Ribeiro Frio – prohlídka pstruží farmy, krátká pro-
cházka podél levády na Balcoes – vyhlídku na centrální 
masiv nejvyšších hor (cca 2 km, 1 hod. – obtížnost lehká). 
Přejezd do Porto da Cruz, nástup na trek Boca do Risco 
(cca 7 km, 2,5 hod. – obtížnost střední). V  odpoledních 
hodinách zastávka na vyhlídce Ponta do Rosto na nejvý-
chodnějším výběžku Madeiry a koupání na jedné z mála 
písčitých pláží Prainha. Nocleh.
3. DEN: Přejezd do východní části ostrova, cesta po 
dobrodružné levádě (jedné z  nejkrásnějších) Caldeirao 
Verde do „Zeleného kotle“ třetihorními lesy Laurissilva, 
se spoustou tunelů, vodopádů a  krásných výhledů (cca 
13 km, 5 hod. – obtížnost střední). V případě dobré fyzické 
zdatnosti skupiny návrat prudkým sestupem do vesničky 
Ilha (cca 2 km, 1,5 hod. - obtížnost vysoká), případně ná-
vrat do původního místa začátku trasy v Queimadas/Pico 
das Pedras. Nocleh.
4. DEN: Odpočinkověji laděný den s kombinací poznáva-
cího a  pěšího programu. Výjezd na horské sedlo Encu-
meada s  možností ochutnávky vyhlášeného místního 
alkoholického nápoje Poncha. Kratší túra po botanické 
levádě das Rabacas (cca 2 km, 1 hod. – obtížnost lehká). 
Přejezd náhorní plošinou Paul da Serra a cesta přes za-
pomenuté místo Fanal s magickou krajinou nejstarších 
vavřínů na ostrově. Zastávka na koupání v  lávových ba-
zéncích v  Porto Moniz. Na zpáteční cestě zastávka na 
druhém nejvyšším útesu v Evropě Cabo Girao s krásnými 
výhledy na oceán i hlavní město Funchal. Nocleh.
5. DEN: Individuální volno s možností fakultativních vý-
letů (prohlídka hlavního města, návštěva botanických 
zahrad, výlet lodí na sousední ostrov Porto Santo nebo 
souostroví Desertas, výlet na pozorování delfínů a velryb, 
další pěší výlet s průvodcem – upřesnění v místě). Nocleh.
6. DEN: Výjezd na východ slunce na vrchol Pico do 
Arieiro, hřebenová túra na nejvyšší vrchol ostrova Pico 
Ruivo. Nejkrásnější horská túra na ostrově vedoucí fan-
tastickou krajinou bizarních skalních útvarů (cca 11 km, 5 
hod. – obtížnost vysoká), přechod do Achada da Teixeira, 
následně přejezd do vesničky Santana s prohlídkou ty-
pických domků se slaměnou střechou. Na zpáteční cestě 
zastávka na Monte – prohlídka známého poutního koste-
la a možnost jízdy na proutěných saních (fakultativně za 
poplatek v místě). Nocleh.
7. DEN: Odjezd na vyhlídku Eira do Serrado v centrální 
oblasti a  sestup do legendárního městečka Curral das 
Freiras (cca 2,5 km, 1 hod. – obtížnost lehká). Přejezd do 
soukromé orchidejové zahrady Quinta da Boa Vista, 
možnost prohlídky rozsáhlé kolekce orchidejí v  typické 
místní usedlosti s nádechem starých časů. Nocleh.
8. DEN: Transfer na letiště, odlet do ČR.

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Funchal–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště 
–hotel–letiště, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu Dorisol Mimosa ***, 7× snídaně, dopravu autokarem 
a výlety/treking dle programu, vstupy uvedené „v ceně“ dle programu, služby česky mluvícího  průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč), 7× večeře (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: individuální vstupy a fakultativní akce/výlety, orientační ceny: jízda na dřevěných 
saních z  Monte cca 15 EUR/os., vstupné do Tropických zahrad cca 12,50 EUR, lanovka na Monte cca 
11 EUR, vstupné do lávových bazénů v Porto Moniz cca 2 EUR.
POZNÁMKA: Program je organizován v pohodovém tempu pro všechny věkové kategorie  procházky po 
levádách nejsou vhodné pro klienty s omezenou mobilitou. V červnu se koná na Madeiře „Atlantic Festival“ - 
každou sobotu ohňostroj v přístavu ve Funchalu od cca 22.30 hod, Kapesné cca 150 EUR/osoba. Stravování 
v místní restauraci – cca 15 EUR – jídlo, nápoj, káva. V bufetu u hotelu jídlo kolem 5–8 EUR/osoba.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Arieiro v nadmořské výšce 1 818 m (zastávka), třeti-
horními lesy k farmě pstruhů Ribeiro Frio – procház-
ka na vyhlídku Balcoes, přejezd do Santany proslulé 
barevnými domky se slaměnou střechou. Společný 
typický oběd – ryba Espada (fakultativní příplatek cca 
15 EUR – placeno v místě). Přejezd k nejvýchodnější-
mu místu ostrova – kouzelnému mysu Ponta de Sao 
Lourenco, na zpáteční cestě do Funchalu zastávka na 
vyhlídce Pico Do Facho a prohlídka městečka Machico. 
Nocleh.
6. DEN: Odjezd na vyhlídku Eira do Serrado – první 
zastávka na vyhlídce Pico dos Barcelos s  unikátním 
pohledem na Funchal, druhá na vyhlídce Eira do Ser-
rado s nezapomenutelným výhledem do Údolí jepti-
šek – kráteru Curral das Freiras. Zastávka na Monte 
– v rezidenční čtvrti nad hlavním městem, prohlídka 
kostela a parku, fakultativně možnost jízdy v unikát-
ních dřevěných saních na trase 4 km za běžného 
provozu. Individuálně možnost návštěvy Tropických 
zahrad, jízda lanovkou zpět do Funchalu, nebo ná-
vštěva muzeí či parků ve městě, individuální volno. 
Nocleh.
7. DEN: Individuální volno – možnost fakultativních 
výletů v místě (doporučí a nabídne průvodce na mís-
tě – pěší túry po levádách, návštěva dalších zahrad 
a parků, lodní výlety – např. replikou Kolumbovy lodi 
Santa Maria podél pobřeží, vyjížďka katamaránem, 
výjezd lodí na pozorování delfínů, pronájem auto-
mobilu, trajektem na ostrov Porto Santo s  překrás-
nou 9 km dlouhou písečnou pláží, potápění, rybaření 
a mnoho dalších výletů).
8. DEN: Transfer na letiště, odlet do ČR.

ZÁJEZD PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

RO R

1. DEN: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do hotelu, 
nocleh.
2. DEN: Půldenní prohlídka nejkrásnějších a  nej-
zajímavějších míst a  památek hlavního města Fun-
chalu s návštěvou Katedrály Sé, tržnice Mercado dos 
Lavradores, ochutnávka vína Madeira a  přejezd do 
botanické zahrady s překrásnými dřevinami a rostli-
nami (vstupné v ceně). Návrat v brzkých odpoledních 
hodinách, individuální volno, nocleh.
3. DEN: Odjezd na severozápadní pobřeží ostrova do 
Sao Vincente, dále do Porto Moniz – zastávka, mož-
nost koupání v  přírodních lávových bazénech, přes 
náhorní plošinu Paul da Serra na vyhlídku Encumea-
da s úžasným výhledem na jižní a zároveň severní po-
břeží, společný pozdní oběd v hotelu Encumeada –
typická madeirská specialita Espetada (hovězí maso 
na vavřínovém špízu s  bramborem, domácím chle-
bem, salátem, červeným vínem a ovocem – fakulta-
tivní příplatek cca 15 EUR – placeno v místě). Cestou 
zpět do Funchalu zastávka na druhém nejvyšším úte-
su v Evropě Cabo Girao a v typické rybářské vesnici 
Camara do Lobos. Nocleh.
4. DEN: Odjezd na pěší túru podél levády Quinta 
Grande – Boa Morte (cca 7,5 km/cca 2,5 hod.), nená-
ročná procházka eukalyptovým a mimosovým hájem 
s nádhernými výhledy na jižní pobřeží Madeiry a tera-
sovitá políčka. Přejezd k západnímu mysu Ponta do 
Pargo – zastávka na vyhlídce, dále jižním pobřežím 
do Jardim do Mar (zastávka) a do Calhety na krátkou 
prohlídku továrny na zpracování cukrové třtiny, mož-
nost koupání na krásné písečné pláži. Nocleh.
5. DEN: Odjezd na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico do 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Lisabon–Faro–Praha (a opačně), letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště-hotel-letiště, 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 7× se snídaní a 3× s polopenzí při 
pobytu na Algarve, dopravu autokarem a výlety/vstupy uvedené v programu, 1× návštěvu vinných sklípků 
s ochutnávkou, 1× dortík Pastel de Belém, vstup do kostela a kláštera sv. Jeronýma, návštěva Královského 
paláce v Sintře, hrad Guimarae, služby česky mluvícího průvodce. 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, turistická taxa v Lisabonu a v Portu cca 2 EUR/osoba/den. 
Povinný příplatek splatný v místě v zahraniční měně. Platí se maximálně 7 nocí, přímo v hotelové recepci. 
Děti do 13 let (12,99 let) turistickou taxu neplatí.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč), 7× večeře (4 990 Kč)
Poznámka: v podzimním termínu může být zájezd organizován v opačném směru – přílet do Algarve, 
odlet z Lisabonu do Prahy. Vstupy do objektů a památek při prohlídkách nejsou součástí ceny, pokud není 
uvedeno v textu jinak. Polopenze v hotelech je možná pouze při nejméně 20 platících osobách. Klienti 
budou cca 1 měsíc před odjezdem informováni, pokud nebude možné polopenzi zajistit. Některé termíny 
mohou být realizovány na pravidelné lince s přestupem.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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PROGRAM

1. DEN: Přílet do Lisabonu, transfer do hotelu (v Lisa-
bonu či okolí), individuální volno, nocleh v Lisabonu či 
okolí.
2. DEN: Po snídani odjezd do západní čtvrti Belém 
s  řadou památek UNESCO, prohlídka nejvýznamněj-
ších z nich – kostela a kláštera sv. Jeronýma (vstup 
v  ceně). Návštěva nejznámější lisabonské cukrár-
ny s  ochutnávkou dortíku Pastel de Belém (v  ceně), 
který je tak slavný, že se v  celém Portugalsku pečou 
jeho napodobeniny. Dále přejezd k Belémské věži –
nejfotografovanější památce Lisabonu a  Památníku 
Objevitelů. Panoramatická projížďka přes slavná 
lisabonská náměstí. Pěší procházka po náměstí 
Rossio přes dolní město Baixa. Možnost obědu 
v  tradiční portugalské restauraci. Po obědě přejezd 
slavnou historickou tramvají do nejstarší čtvrti 
Alfama. Po cestě vdechneme atmosféru lisabon-
ských úzkých uliček s domy s typickými balkonky, vy-
zdobenými kachlíky azulejos a květinami. Na vyhlídce 
Sluneční brány se nám otevře pohled na řeku Tejo 
a  tajemné ulice Alfamy. Procházka k  nejstarší lisa-
bonské katedrále Sé a vyhlídce Sv. Lucie  večer ná-
vrat do hotelu, nocleh.
3. DEN: Po snídani výlet do míst, kde si portugalští 
králové stavěli svá letní sídla - pohádkové městečko 
Sintra s množstvím pamětihodností i příjemným mi-
kroklimatem. Volno v  historickém centru s  možností 
ochutnávky typického koláčku z kozího sýra. Návště-
va Královského paláce (UNESCO, vstup v  ceně), 
přejezd po staré silnici na nejzápadnější mys konti-
nentální Evropy – Cabo da Roca, panoramatická pro-
jížďka podél západního pobřeží přes Cascais, někdejší 
rybářskou vesnici, dnes moderní letovisko. Návrat do 
Lisabonu a volné odpoledne (nabízí se prohlídka areá-
lu EXPO se slavným Oceanáriem a úchvatnou moderní 
architekturou). Návrat do hotelu, nocleh.
4. DEN: Po snídani odjezd do středního Portugalska 
do věnného města královen – bidos – s bělostnými 
domečky porostlými buganvíliemi, kapličkami a koste-
líky, hradem a překrásnými výhledy do kraje. Městečko 

je proslulé višňovým likérem Ginja, který si nejlépe 
vychutnáte z  čokoládového pohárku. Přejezd do pů-
vodní rybářské vesnice Nazaré, zastávka na poutní vy-
hlídce Sítio, fakultativně možnost obědu v restauraci 
s místními rybími specialitami. Na závěr dne návštěva 
jednoho z  největších mariánských poutních míst na 
světě – Fátima. Ubytování ve Fátimě či okolí.
5. DEN: Po snídani odjezd do templářského měs-
ta Tomar s  návštěvou mystického Konventu Krista 
(UNESCO, vstup v ceně), který byl hlavním sídlem tem-
plářského řádu v Portugalsku. Poté přejezd do města 
Aveiro, které je přezdívané jako „Portugalské Benát-
ky“. Procházka centrem města podél slavných kanálů 
a možnost projížďky na malovaných lodích Moliceiro 
za poznáním města. Volný čas na oběd. Přejezd k po-
břeží Costa Nova, které je známé díky barevným pru-
hovaným domečkům, které dříve sloužily jako doky – 
sklad pro rybářské náčiní. Volno na pláži. Přejezd do 
města Porto, ubytování ve městě Porto či okolí.
6. DEN: Po snídani výlet do nejsevernější provincie 
Minho. První zastávka – poutní místo Bom Jesus do 
Monte, proslulé svým barokním schodištěm, poutním 
kostelem i historickou lanovkou na vodní pohon. Pře-
jezd do města Guimaraes, kde společně poznáme 
památný hrad (v ceně), kolébku portugalské státnosti, 
sejdeme podél románského kostelíka a paláce vévodů 
z Bragancy do malebného centra Guimaraes se zbytky 
hradeb, typickými uličkami, náměstíčky a  zachovalou 
středověkou atmosférou, volno na oběd. Návrat do 
Vila Nova Gaia, ochutnávka portských vín (zahr-
nuto v ceně) v  jednom z vyhlášených sklepů – odkud 
jsou nejkrásnější pohledy na Porto, zbytek odpoledne 
individuální volno. Přesun autobusem zpět do hotelu, 
nocleh.
7. DEN: Po snídani prohlídka metropole severního 
Portugalska – Porta, jehož centrum je celé na sezna-
mu památek UNESCO. Pěší prohlídka – od katedrály 
Sé k Burzovnímu paláci a kostelu sv. Františka. V zá-
věru odpoledne individuální volno na promenádě 
Ribeira – v nejromantější části Porta, která vyzývá 
k procházkám podél řeky. Možnost projížďky loďkou 
Rabelo hlubokým údolím řeky Douro pod úžasnými 
portskými mosty. Přejezd do města Gondomar, kde 
navštívíme jednu z nejznámějších portugalských ruč-
ních dílen na výrobu filigránových uměleckých šperků. 
Odjezd do města vora, nocleh v Evoře či okolí.
8. DEN: Po snídani prohlídka města vora (UNESCO), 
které je hlavním městem největšího portugalského 
regionu Alentejo. Projdeme se hlavním parkem, kde 
se nachází Manuelský palác, „umělé“ ruiny, hlavní 
náměstí Giraldo, slavná „korková“ ulička 1. Máje, kde 
je spousta lákadel k nákupu typických portugalských 
suvenýrů, a na konci prohlídky uvidíme nejdůležitější 
památky – katedrálu Sé a římský chrám s korintskými 
sloupy. Volno na nákupy či občerstvení a přejezd do 
Algarve. Ubytování v Algarve, večeře, nocleh.
9. DEN: Snídaně, individuální volno, koupání, večeře, 
nocleh.
10. DEN: Snídaně, možnost fakultativního výletu na 
nejkrásnější místa jižního regionu Algarve (Silves/
Lagos/Mys sv. Vincenta  degustace vína), večeře, 
nocleh.
11. DEN: Snídaně, individuální volno do transferu na 
letiště a odlet do Prahy.

POZNEJTE S NÁMI KRÁSY PORTUGALSKA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Faro–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště-
hotel-letiště, dopravu autokarem během programu zájezdu, 7 nocí s polopenzí ve hotelu *** na Algarve, 
prohlídky dle programu bez vstupů, ochutnávka vína v Quinta dos Vales, ochutnávka 1 dortíku Pastel de 
Belém, vstup na zámek Silves, vstup do katedrály ve Faru, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy do památek, výlet na lodičkách na Ria Formosa 
15 EUR, výlet na lodičkách v Lagos do jeskyní 15 EUR, oběd kuře piri-piri v Monchique 13 EUR. Ceny jsou 
orientační, mohou se mírně lišit, vstupy do objektů a památek při prohlídkách nejsou součástí ceny. Do-
poručujeme počítat s částkou cca 60 EUR na vstupy.
Některé termíny mohou být realizovány na pravidelné lince s přestupem.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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1. DEN: Odlet z Prahy do Fara, transfer do 3* hotelu 
na pobřeží Algarve, večeře, nocleh.
2. DEN: Snídaně, zorientování se v okolí hotelu, úvod-
ní schůzka, představení programu, možnost koupání 
v Atlantském oceánu, večeře.
3. DEN: Po snídani odjezd do Lisabonu, příjezd po 
slavném červeném mostě s názvem 25. dubna přes 
řeku Tejo do čtvrti Belém, která je proslulá díky 
plavbám Vasco da Gamy. Možnost návštěvy kos-
tela a  kláštera sv. Jeronýma. Návštěva nejznámější 
lisabonské cukrárny s  ochutnávkou dortíku Pastel 
de Belém (v ceně), který je tak slavný, že se v celém 
Portugalsku pečou jeho napodobeniny. Dále pře-
jezd k Belémské věži – nejfotografovanější památce 
Lisabonu a  Památníku Objevitelů. Panoramatická 
projížďka přes slavná lisabonská náměstí. Pěší pro-
cházka po náměstí Rossio přes dolní město Baixa. 
Možnost obědu v  tradiční portugalské restauraci. 
Možnost projížďky nevyzpytatelnou historickou tram-
vají do čtvrti Alfama či lanovkou Gloria na jednu z nej-
krásnějších lisabonských vyhlídek, volno. Návrat do 
hotelu, večeře, nocleh.
4. DEN: Po snídani celodenní výlet do měst Faro, 
Olhao a Tavira. Ve Faru uvidíme historické centrum 
opevněné zčásti starověkými hradbami, vstoupíte do 
něj obloukem Arco da Vila a vydáte se ke katedrále 
Sé, ze které je nádherná vyhlídka na přírodní park Ria 
Formosa. Přesun do původního rybářského městeč-
ka Olhao, kde se pořádají tradiční portugalské trhy. 
Fakultativě možnost výletu na lodičkách lagunou ko-
lem písečných dun do parku Ria Formosa. Odpoled-
ne se vydáme do města Tavira, typického algarvskou 
architekturou a kvetoucími buganvíliemi. Navštívíme 
kostel Misericordia a  zříceninu maurského hradu, 
odkud je pohádková vyhlídka na město. Návrat do 
hotelu, večeře, nocleh.
5. DEN: Po snídani celodenní výlet do Sevilly, hlav-
ního města Andalusie. Možnost návštěvy největší 
gotické katedrály na světě, kde odpočívá Kryštof Ko-
lumbus, věž La Giralda, Zlatá věž, původní židovská 
čtvrť Santa Cruz, královský palác Real Alcázar, který je 
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krásnou ukázkou mudéjarské architektury. Návštěva 
Španělského náměstí – pavilonu světové ibero-ame-
rické výstavy z roku 1929. V podvečer návrat do hote-
lu, večeře, nocleh.
6. DEN: Po snídani celodenní výlet do Silves a Mon-
chique. Středověké město Silves je známé svým 
maurským hradem s  „červenými hradbami“, kte-
ré zde původně vybudovali Římané, za vlády Arabů 
město vzkvétalo a stalo se hlavním střediskem jejich 
říše Al-Gharb. Castelo de Silves (v ceně) je postave-
ný z červeného pískovce, je odtud okouzlující výhled 
na město a krajinu. Monchique je lázeňské algarvské 
pohoří s množstvím eukalyptů, korkových dubů a po-
merančovníků. Cesta na nejvyšší horu Foia (902 m) 
je lemovaná panoramatickými restauracemi s  míst-
ní specialitou kuře piri-piri – možnost fakultativního 
oběda. Návrat na hotel. Večeře, nocleh.
7. DEN: Po snídani celodenní výlet do měst Lagos
a  Cabo de Sao Vicente. Lagos, přímořské město 
spojené s první fází zámořských objevů, leží v jednom 
z největších zálivů Algarve. Ve městě je moderní pří-
stav, kostel sv. Antonína, náměstí Jindřicha Mořeplav-
ce. Možnost fakultativní projížďky na lodičkách podél 
překrásných skalních útvarů a  do jeskyní. Dále na-
vštívíme nejjihozápadnější cíp kontinentální Evropy, 
Cabo de Sao Vicente (65 m vysoké útesy), tzv. ko-
nec světa. Po cestě nazpátek návštěva algarvských 
vinic Quinta dos Vales s degustací bílého, růžového 
a červeného vína. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
8. DEN: Po snídani dle letového řádu transfer na letiš-
tě a odlet do Prahy.

OKRUH JIHEMPORTUGAL-SKA 
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Minimální počet účastníků: 25 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Lisabon–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, dopravu dle programu, ubytování ve hotelu *** v Lisabonu nebo okolí se snídaní, služby 
česky mluvícího průvodce, 1× dortík Pastel de Belém, vstup do kláštera sv. Jeronýma, ochutnávku port-
ského vína v Portu 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, turistická taxa v Lisabonu cca 2 EUR/osoba/den. Povinný 
příplatek splatný v místě v zahraniční měně. Platí se maximálně 7 nocí, přímo v hotelové recepci. Děti do 
13 let (12,99 let) turistickou taxu neplatí.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč), večeře (3 490 Kč), půldenní fakultativní výlet Sintra/
Cabo da Roca s česky mluvícím průvodcem: 1 990 Kč – pro uskutečnění výletu je třeba min. počet 11 osob.
Poznámka polopenze v hotelech je možná pouze při nejméně 20 platících osobách. Klienti budou cca 
1 měsíc před odjezdem informováni.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1. DEN: Přílet do Lisabonu, transfer do hotelu, 
ubytování v Lisabonu či jeho okolí, nocleh.
2. DEN: Po snídani odjezd do západní čtvrti Belém 
s  řadou památek UNESCO, prohlídka nejvýznam-
nějších z  nich – kostela a  kláštera sv. Jeronýma. 
Návštěva nejznámější lisabonské cukrárny s  ochut-
návkou dortíku Pastel de Belém, který je tak slavný, 
že se v celém Portugalsku pečou jeho napodobeniny. 
Dále přejezd k Belémské věži – nejfotografovanější 
památce Lisabonu a  Památníku Objevitelů. Panora-
matická projížďka přes slavná lisabonská náměstí. 
Pěší procházka po náměstí Rossio přes dolní město 
Baixa. Možnost obědu v tradiční portugalské restau-
raci. Po obědě přejezd slavnou historickou tramvají 
do nejstarší čtvrti Alfama. Po cestě vdechneme atmo-
sféru lisabonských úzkých uliček s domy s typickými 
balkonky, vyzdobenými kachlíky azulejos a květinami. 
Na vyhlídce Sluneční brány se nám otevře pohled na 
řeku Tejo a tajemné ulice Alfamy. Procházka k nej-
starší lisabonské katedrále Sé a k vyhlídce Sv. Lu-
cie. Návrat do hotelu, nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd do metropole severního 
Portugalska, druhého největšího města v  Portu-
galsku – Porta, jehož centrum je celé na seznamu pa-
mátek UNESCO. Naši prohlídku začneme u význam-
né katedrály Sé, která se tyčí na kopci Penaventoza. 
Procházka povede až k Burzovnímu paláci a kostelu 
sv. Františka s  fascinující barokní výzdobou. Poté 
budeme moci obdivovat nejromantičtější část města 
– promenádu Ribeira při břehu řeky Douro. Poté 
se vydáme na protější břeh přes slavný most Luíse 
I. do Vila Nova Gaia na degustaci portského vína.
Návrat zpět do Lisabonu a nocleh.
4. DEN: Po snídani možnost fakultativního výle-
tu do pohádkového městečka Sintra, místa, kde 
si portugalští králové stavěli svá letní sídla a  které 
se chlubí množstvím pamětihodností a  příjemným 
klima. Volno v  historickém centru s  možností 
ochutnávky typického koláčku z kozího sýra. Návště-
va Královského paláce (UNESCO), přejezd po staré 
silnici na nejzápadnější mys kontinentální Evropy – 
Cabo da Roca, panoramatická projížďka podél zá-
padního pobřeží přes Cascais, někdejší rybářskou 
vesnici, dnes moderní letovisko. Návrat do Lisabonu 
a volné odpoledne (nabízí se prohlídka areálu EXPO 
se slavným Oceanáriem a  úchvatnou moderní ar-
chitekturou). Individuální návrat do hotelu, nocleh. 
(Tento den se také nabízí možnost uspořádat tradiční 
večeři s hudebním programem Fado).
5. DEN: Snídaně, volný čas, transfer z hotelu na letiště 
a odlet do Prahy.

ORT LSKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

LIS ON  ORTO
POZNEJTE   ŽASNÁ MĚSTA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Lisabon–Ponta Delgada–Lisabon–Praha, letištní taxy a další po-
platky, transfery letiště–hotel–letiště, 1 noc v hotelu *** v Lisabonu nebo okolí se snídaní, 6 nocí v hotelu *** 
Vila Nova na ostrově Sao Miguel se snídaní, dopravu autokarem dle programu, transport na ostrůvek Ilhéu, 
vstupné do botanických zahrad José do Canto a Terra Nostra, vstupné do termálních pramenů Caldeira 
Velha, 1× obědové menu (s místní specialitou zvanou cozido), služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 490 Kč), 5× večeře v hotelu na ostrově Sao Miguel (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, turistická taxa v Lisabonu cca 2 EUR / osoba / den. Povinný 
příplatek splatný v místě v zahraniční měně. Platí se přímo v hotelové recepci. Děti do 13 let (12,99 let) 
turistickou taxu neplatí.
Poznámka: program je organizován v pohodovém tempu pro všechny věkové kategorie, minimální kapes-
né 50 EUR. Na vyžádání lze ubytovat 3. osobu na přistýlce (bez slevy).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
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1. DEN: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer do hotelu 
(v Lisabonu či okolí), nocleh v Lisabonu či okolí.
2. DEN: Po snídani odjezd do západní čtvrti Belém s řa-
dou památek UNESCO, prohlídka nejvýznamnějších 
z nich – kostela Sv. Jeronýma. Návštěva nejznámější lisa-
bonské cukrárny s ochutnávkou dortíku Pastel de Belém 
(v ceně), který je tak slavný, že se po celém Portugalsku 
pečou jeho napodobeniny. Dále přejezd k Belémské věži 
– nejfotografovanější památce Lisabonu a  Památníku 
Objevitelů. Projížďka přes slavná lisabonská náměstí. 
Pěší procházka po náměstí Rossio přes město Baixa. 
Přejezd do nejstarší čtvrti Alfama. Po cestě vdechneme 
atmosféru lisabonských úzkých uliček s domy s typickými 
balkonky, vyzdobenými kachlíky azulejos a květinami. Na 
vyhlídce Sluneční brány se nám otevře pohled na řeku Tejo 
a tajemné ulice Alfamy. Procházka k nejstarší lisabonské 
katedrále Sé, vyhlídce Sv. Lucie, možnost večeře v tradiční 
portugalské restauraci /fakultativně/, večer transfer na le-
tiště. Odlet na Azorský ostrov Sao Miguel, letiště Ponta 
Delgada, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd východním směrem na nej-
krásnější jezero azorských ostrovů Lagoa do Fogo. Poté 
přesun do termálních pramenů Caldeira Velha (jedineč-
né koupání v teplé vodě uprostřed vegetace pralesního 
typu). Následně přejezd do oblasti čajových plantáží na 
severním pobřeží. Návštěva továrny na zpracování čajo-
vých lístků spojená s ochutnávkou. V odpoledních hodi-
nách přesun do městečka Ribeira Grande: ochutnávka 
zdejších vyhlášených likérů, možnost občerstvení. Přesun 
na odpolední koupání na známou pláž Santa Barbara.
4. DEN: Po snídani odjezd do městečka Vila Franca do 
Campo. Přesun lodí na ostrůvek Ilhéu, fantastické koupá-
ní v modré laguně této přírodní rezervace. Přesun zpět do 
Ponta Delgada a následná prohlídka města - historické 
centrum, hlavní památky, monumentální brána Portas 
da Cidade, botanická zahrada José do Canto.
5. DEN: Po snídani v ranních hodinách návštěva unikátní 
ananasové plantáže. Poté přejezd do západní části os-
trova, známá vyhlídka Vista do Rei s fantastickým výhle-
dem na nejznámější azorská jezera, jež vznikla zatopením 
sopečných kráterů. Zastávka v městečku Sete Cidades, 
možnost občerstvení. V odpoledních hodinách přesun do 
nedalekého Mosteiros na severní pobřeží (neobyčejné 
koupání v lávových bazéncích).
6. DEN: Po snídani přesun do lázeňského městečka Fur-
nas. Návštěva věhlasné zahrady Terra Nostra, nejkrás-
nější botanické zahrady Azorských ostrovů. Možnost kou-
pání v termálních bazénech obklopených bujnou vegetací. 
Následně přesun do oblasti fumarolů, kde se připravuje 
slavné azorské cozido: směs masa a zeleniny připravova-
ná po dlouhé hodiny v horké sopečné půdě. Ochutnávka 
tohoto věhlasného pokrmu v místní vyhlášené restauraci. 
Odpoledne cesta po jižním pobřeží, zastávka na nejkrás-
nějších vyhlídkách a návštěva továrny na keramiku Vieira. 
Návrat do hotelu v brzkých odpoledních hodinách.
7. DEN: Ráno návštěva tržnice v  Ponta Delgada
s  možností nákupu místních vyhlášených sýrů, ovoce 
a  zeleniny. Následný přesun na vyhlídku Santa Iria na 
severním pobřeží. Cesta na zapomenutou západní část 
ostrova: křivolaké silničky, krásné vyhlídky a nejvyšší po-
hoří ostrova. Zastávka v  městečku Nordeste, možnost 
občerstvení. Po cestě zpět na jižním pobřeží zastávka na 
krátké koupání na písečné pláži Populo.
8. DEN: Transfer na letiště, odlet do Lisabonu a násled-
ným spojem do Prahy.

V CENĚKOUPÁNÍ V TERMÁLNÍC  PRAMENECH
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Lisabon–Terceira–Faial–Lisabon–Praha, ltransfery letiště–
hotel–letiště, trajekty mezi ostrovy Sao Jorge–Pico, Pico–Faial, přelet mezi ostrovy Terceira–Sao Jorge, 
transport autokarem na ostrovech, 9 nocí se snídaní ve 3* a 4* hotelech, vstupné do Algar do Carvao, 
návštěva sýrárny Uniqueijo (Velas) s ochutnávkou, Capelinhos, služby průvodce, zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (14 990 Kč), výlet pozorování velryb a delfínů (cca 2 290 Kč), 
výstup na Pico s průvodcem a pojištěním a vstupem (cca 1 790 Kč)
Poznámka: Program je organizován v pohodovém tempu pro všechny věkové kategorie, minimální ka-
pesné 80 EUR. Orientační vstupy: kostel a klášter sv. Františka s muzeem cca 2 EUR, katedrála Sé (Angra 
do Heroismo) cca 2 EUR, bývalá továrna na velryby Fábrica da Baleia (Horta) 4 EUR. Na vyžádání lze uby-
tovat 3. osobu na přistýlce bez slevy. Lety jsou realizovány na pravidelných linkách s přestupem.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
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lední procházka vinicemi, které jsou vybudované 
mezi pečlivě postavenými zídkami z lávových kamenů 
(UNESCO). Návštěva muzea (podle časových možnos-
tí) a ochutnávka vína Verdelho. Ubytování na 3 noci.
5. DEN: Celodenní okruh ostrovem, jehož dominan-
tou je sopka Pico. Patří mezi nejkrásnější vulkány 
na světě. Vystoupáme téměř do 1000m n.m. Zasta-
víme se u  lagun Lagoa do Caiado a  Lagoa do Pe-
ixinho. Cestou nás budou doprovázet pohledy na 
zelené kopce, horská plesa a  pasoucí se krávy. Vy-
hlídka Ponta da Queimada s pozorovatelnou velryb 
a výhledem na jižní pobřeží ostrova. Poté navštívíme 
bývalé velrybářské městečko Lajes do Pico. Podél lá-
vového pobřeží návrat do hotelu.
6. DEN: Volný den. Možnost výstupu na nejvyšší horu 
Portugalska – Pico 2351 m (celodenní náročná túra 
s  horským vůdcem, cena cca 55eur). Tato sopka je 
stále aktivní. Kousek pod špičkou vulkánu stanete 
v  oblém kráteru, který má 700m po obvodu a  jeho 
stěny jsou vysoké přibližně 30m. Pak už zbývá jen pár 
metrů na samotný vrchol Piquinho. (Výstup je mož-
ný při dobrých meteorologických podmínkách.) Další 
možný program – výlet za pozorováním velryb a del-
fínů (cena cca 65eur), koupání.
7. DEN: Dopoledne strávíme v městečku Madalena. 
Čas na odpočinek třeba v některé z kaváren. Přesun 
trajektem na ostrov Faial. Plavba přes centrální kanál 
potrvá pouhých 30minut. Vylodění ve městě Horta, 
transfer do hotelu a ubytování na 3 noci. Odpoledne 
prohlídka města s  typickou ostrovní architekturou. 
Bílé fasády domů odrážejí sluneční paprsky a atmo-
sféru města dotváří krásný přístav, ve kterém kotví 
jachty z celého světa. Námořníci zde na památku ne-
chávají barevné malby.
8. DEN: Faialu se díky modře kvetoucím hortenziím 
přezdívá modrý ostrov . Ráno vystoupáme ke kráte-
ru Caldeira. Ten je 400 m hluboký a v průměru má 
2 km. Procházka po obvodu kráteru s  možným vý-
stupem na nejvyšší vrchol ostrova Cabe o Gordo 
(1043 m). Další zastávkou bude vulkán Capelinhos. 
Původně podmořská sopka naposledy vybuchla 
v roce 1957/58. Připomíná měsíční krajinu. Možnost 
navštívit vulkanické centrum. Koupání v  jedineč-
ných přírodních bazénech Varadouro. Barva čedičo-
vých skal elegantně kontrastuje s modří nekonečné-
ho Atlantického oceánu.
9. DEN: Volný den můžete strávit na pláži Porto Pim
s přírodním černým pískem. Nad pláží se tyčí kopec 
Monte da Guia s  krásným výhledem na zátoku 
a  město. V  zátoce stojí bývalá továrna Fábrica da 
Baleia. Dnes funguje jako muzeum, kde se dozvíte 
spoustu zajímavých věcí o lovu velryb.  Velryby už se 
na Azorských ostrovech neloví. Každý den (podle po-
časí) vyrážejí na oceán lodě za pozorování velryb a del-
fínů. Je to nezapomenutelný zážitek! Večer vychutnej-
te atmosféru města třeba ve vyhlášeném Peter Café, 
kde se schází námořníci ze všech koutů světa.
10. DEN: Transfer na letiště, odlet přes Lisabon do 
Prahy (dle letového řádu možný nocleh v Lisabonu).
11. DEN: Přílet do Prahy v ranních až dopoledních 
hodinách (dle letového řádu).

1. DEN: Odlet z Prahy na Terceiru, ostrov monumen-
tů, klášterů a pevností, který hrál důležitou roli v době 
zámořských objevů. Transfer do hotelu a ubytování 
na 2 noci. Procházka po nejstarším městě Azorských 
ostrovů Angra Do Heroísmo (UNESCO). Místní 
přístav byl dlouhou dobu zastávkou pro lodě plující 
z Evropy do Afriky a Ameriky. Při návratu z  Indie tu 
zastavil i Vasco da Gama. Nocleh Angra do Heroismo.
2. DEN: Po snídani odjezd na vyhlídku Serra do Cume
odkud se naskytne pohled na jeden z  největších 
kráterů Azorských ostrovů. Cestou lemovanou hor-
tenziemi přesun do Biscoitos na severním pobřeží 
(neobyčejné koupání v   lávových bazénech). Podívá-
me se do útrob vulkánu Algar do Carv o. Projdeme 
se kolem Furnas do Enchofre, kde ze země vyvěrají 
horké sopečné siřičité plyny. Dosahují teplot až 95°C. 
Uvidíme, kde se chovají divocí býci. Nevynecháme ani 
vyhaslý vulkán Monte Brasil, ze kterého je nádher-
ný panoramatický výhled na zátoku a  město Angra 
do Heroismo. (Možnost oběda v tradiční restauraci – 
cca 18 EUR.)
3. DEN: Přelet na ostrov S o Jorge. Ten je typický svý-
mi strmými útesy svažujícími se přímo do oceánu. 
Pod prudkými skalisky se na pobřeží rozkládají tak-
zvané Faj s. Průjezd klikatou horskou silnicí kolem 
nejvyšších vrcholků ostrova.   Zastávka na Faj  de 
Ouvidor (možnost pěšího sestupu) a  příležitost vy-
koupat se v úžasných přírodních jezírkách. Vyhlídka 
na Faj  dos Cubres a přejezd přes hory na jižní stra-
nu ostrova. Tam navštívíme Faja dos Vimes, jediné 
místo v Evropě, kde se pěstuje káva. Po pobřeží pře-
jedeme do hlavního města ostrova Velas. Ubytování.
4. DEN: Dopoledne návštěva místní výrobny sýrů. 
Na zelených pastvinách volně běhají krávy a z  jejich 
čerstvého mléka se vyrábí lahodný sýr S o Jorge. 
Po ochutnávce návrat do města Velas s  důležitým 
přístavem. Plavba trajektem na ostrov Pico. Odpo-

NÁVŠTĚVA SÝRÁRNY S OCHUTNÁV-KOU
V CENĚ

AZORSKÉ OSTROVY
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Málaga–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště-
-hotel-letiště, 7 nocí s  polopenzí v  hotelu ***, dopravu klimatizovaným autokarem během programu 
zájezdu, prohlídky dle programu (bez vstupů), česky mluvící průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: fakultativní výlet do Maroka (cca 90 EUR), fakultativní výlet na skály Gibraltaru 
(cca 1 490 Kč), fakultativně průvodcovaný vstup do Alhambry (1 000 Kč), 1lůžkový pokoj 7 nocí (7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění 
POZNÁMKA: vstupy do objektů a památek při prohlídkách nejsou součástí ceny. Doporučujeme počítat 
s částkou cca 80 EUR na vstupy. Pořadí prohlídek jednotlivých měst bude upraveno v závislosti na dispo-
nibilitě vstupenek do Alhambry. Pro návštěvu Maroka i Gibraltaru je NUTNÝ CESTOVNÍ PAS.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
      K
       K
       K

TR S  E  L   I R LT R  SEVILL   R O   R N   ROKO

N LSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: varianta 7 nocí: odlet z  Prahy do Málagy, 
transfer do hotelu na Costa del Sol, ubytování, ve-
čeře, nocleh.
2. DEN: Snídaně, odjezd podél pobřeží na Gibraltar
– prohlídka britské kolonie, procházka městem, ná-
kupy na pěší zóně, možnost výletu místními autobusy 
na skály Gibraltaru – nejjižnější bod Gibraltaru Euro-
pa Point s  vyhlídkou na Afriku, návštěva jeskyní Sv. 
Michala a nejslavnějších obyvatelů Gibraltaru - opiček 
makaků bezocasích. Odpoledne návrat do hotelu.
3. DEN: Snídaně, celodenní výlet do andaluské me-
tropole Sevilly – panoramatická jízda parky Marie 
Luisy, dějištěm Iberoamerické výstavy z  roku 1929, 
se zastávkou na Plaza Espaňa. Prohlídka historického 
centra města s největší gotickou katedrálou na světě 
a její dominantou – zvonicí Giralda a hrobem Kryštofa 
Kolumba, královský maurský palác Real Alcázar, Zlatá 
věž, židovská čtvrť Santa Cruz s romantickými uličkami 
a náměstíčky plnými pomerančovníků, v pozdních od-
poledních hodinách návrat na pobřeží Costa del Sol.
4. DEN: Volný den na pobřeží Costa del Sol nebo fa-
kultativně výlet do Rondy.
5. DEN: Snídaně, celodenní návštěva Córdoby, slav-
nou historii města připomíná Římský most, meši-
ta, v  jejímž středu se nalézá křesťanská katedrála, 
královský palác Alcázar, jenž se chlubí nádhernými 
zahradami. Čeká nás procházka spletitými ulička-
mi židovské čtvrti s  typickými „květinovými“ ulicemi 
a maurskými patii. V odpoledních hodinách návrat na 
pobřeží Costa del Sol.
6. DEN: Po snídani odjezd do Granady, prohlídka 
města s  místním průvodcem: katedrála, královská 
kaple s  hroby katolických králů Ferdinanda a  Isa-
bely, nejstarší část Granady, maurská čtvrť Albaicín 
s vyhlídkou San Nicolas, palácové město Alhambra 
se zahradami a  letohrádkem Generalife (vstup do 
Alhambry za příplatek, vstupenka musí být vystavena 
na jméno návštěvníka, je nevratná a nepřenosná).
7. DEN: Individuální volno s možností koupání nebo 
fakultativně výlet do Maroka (nutný cestovní pas).
8. DEN: transfer na letiště do Málagy, odlet do Prahy. 

VĚZDICOV  ZÁJEZD

RO R

O N V E N L SII

60 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 30 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Málaga–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 7 nocí s polopenzí ve hotelech ***, dopravu klimatizovaným autokarem během progra-
mu zájezdu, prohlídky dle programu – výlet minibusem na skály Gibraltaru, katedrála v Seville, mešita 
v Córdobě, sklípek a ochutnávka Sherry, česky mluvící průvodce, služby místního průvodce dle potřeby 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 590 Kč), fakultativně průvodcovaný vstup do Alhambry 
(1 000 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, ostatní vstupy 
Poznámka na vyžádání lze ubytovat 3. osobu na přistýlce (sleva), vstupy do objektů a památek při pro-
hlídkách nejsou součástí ceny, kromě těch vypsaných v odstavci cena zájezdu zahrnuje. Doporučujeme 
počítat s částkou cca 25 EUR na vstupy. Pro vstup na Gibraltar je nutný platný cestovní pas.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  L   I R LT R  R ELL   RON   I   SEVILL   R O  
 R N  NER   OST  EL SOL 

KR S  N L SIE
N LSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Málagy. Po příletu transfer 
do hotelu v oblasti Málagy, ubytování a večeře.
2. DEN: Snídaně. Odjezd podél pobřeží k  Gibralta-
ru, okružní jízda po gibraltarské skále „Rock Tour“
s  návštěvou jeskyní Sv. Michala a  Opičí nory, volný 
čas v centru města k bezcelním nákupům. Při cestě 
zpět zastávka ve známém milionářském letovisku 
Marbella, prohlídka historického centra – Pomeran-
čovníkové náměstí, promenáda se sochami od Salva-
dora Dalího, luxusní přístav Puerto Banús. Odjezd na 
ubytování, večeře v hotelu.
3. DEN: Snídaně. Odjezd do města Ronda – tzv. Králov-
na bílých vesnic - „Pueblos blancos“, romantické město 
postavené ve skalní rozsedlině, dominantou města je 
impozantní most Puente Nuevo a nejstarší býčí aréna 
ve Španělsku. Po obědě přejezd do nejstaršího evrop-
ského města Cádizu – panoramatická okružní jízda, 
návštěva sklípků a ochutnávka slavného andaluského 
vína Sherry. Ubytování v okolí Cádizu, večeře.
4. DEN: Snídaně, odjezd do hlavního města Andalusie 
– Sevilly, prohlídka města s návštěvou největší gotic-
ké katedrály na světě s  hrobem Kryštofa Kolumba 
a zvonicí La Giralda, volný čas s možností prohlídky 
nejstaršího evropského královského paláce Real Al-
cázar, Indického archivu a židovské čtvrti Santa Cruz, 
panoramatická projížďka parky Marie Luisy – dějiš-
těm Iberoameriské výstavy 1929, se zastávkou na 
Plaza Espana. Ubytování v Seville nebo okolí, večeře.
5. DEN: Snídaně. Odjezd do Córdoby, prohlídka his-
torického jádra města (jedinečná „mešito-katedrála“, 
Alcázar katolických králů, židovská čtvrť „judería“ s jedi-
nou dochovanou synagogou v Andalusii, květinové ulič-
ky a patia, Římský most), volný čas. Odpoledne odjezd 
do Granady nebo do jejího okolí, ubytování a večeře.
6. DEN: Snídaně. Prohlídka nejnavštěvovanější pa-
mátky Španělska – palácového města Alhambra
(paláce Nazarí, palác Karla V., zahrady a  letohrádek 
Generalife – vstup do Alhambry je za příplatek, vstu-
penka musí být vystavena na jméno návštěvníka, je 
nevratná a nepřenosná), procházka historickým cen-
trem Granady – katedrála a královská kaple, arabská 
čtvrť Albaicín, volný čas. Odjezd do andaluské bílé 
vesničky Nerja na pobřeží Costa del Sol (krátká pro-
hlídka). Ubytování v oblasti Costa del Sol, večeře.
7. DEN: Snídaně. Celodenní volno na pobřeží Costa 
del Sol, možnost koupání. Večeře v hotelu.
8. DEN: Snídaně. Volný čas do transferu na letiště, od-
let do Prahy.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA S KVALITNÍMI PRŮVODCI

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

61K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Madrid–Praha, letištní taxy a  další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, ubytování v hotelu ****, 3× snídaně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč), vstupy, jízdné na městskou hromadnou dopravu, 
povinný příplatek městké taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 2 EUR/osoba/noc, fakultativní výlety s českým 
průvodcem: půldenní Toledo včetně vstupu 1 990 Kč* (cca 4–5 hod.), půldenní Escorial včetně vstupu 
1 790 Kč* (cca 4–5 hod.) Z důvodu nutné rezervace vstupů v Escorialu, doporučujeme tento výlet rezer-
vovat již před odletem.                                                           na a osobu p i va i p  o l t m ahy
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
       K
       K

N LSKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Přílet do Madridu, okružní jízda Madridem 
s  českým průvodcem (exteriéry, královský palác, 
Španělské náměstí, Puerta del Sol, Muzeum Thyssen 
Bornemisza, Muzeum Reina Sofia, Muzeum Prado, 
Botanická zahrada, nám. Plaza Mayor, Plaza Cibeles, 
Plaza Colon, bulváry Gran Via, Paseo de Castellana, 
univerzitní Campus, býčí aréna Las Ventas, fotbalový 
stadion Santiago Bernabeu, Parc Retiro, Parque del 
Oeste, Casa de Campo…). Nocleh. 
2. DEN: Po snídani, individuální program nebo mož-
nost půldenního fakultativního výletu do Toleda
s  českým průvodcem (dříve sídlo arcibiskupa, stře-
disko arabské a  židovské kultury, od 16. stol. sídlo 
španělských králů, dějiště prudkých bojů mezi repub-
likány a frankisty). Odpoledne procházka historickým 
centrem Madridu se zaměřením na památky a  za-
jímavosti španělské kuchyně s  českým průvodcem. 
Během procházky si prohlédneme Královský palác, 
katedrálu, nejznámější náměstí Španělska Puerta del 
Sol a  Plaza Mayor. Nevynecháme zlatý trojúhelník 
madridského umění či park Buen Retiro. Nocleh. 
3. DEN: Snídaně, Individuální program nebo možnost 
půldenního fakultativního výletu do Escorialu s čes-
kým průvodcem (jeden z  nejvýznamnějších králov-
ských paláců v Evropě, monumentální stavba, která 
sloužila jako královské sídlo a  klášter). Odpoledne 
individuální program v Madridu.
4. DEN: Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

Výlety:
PŮLDENNÍ VÝLET DO TOLEDA
Vydejte se prozkoumat Toledo, město ležící v Kastílii, 
přibližně 70 km jihozápadně od Madridu. Toledo se 
pyšní bohatou historií. Dříve bylo sídlem arcibiskupa, 
střediskem arabské a židovské kultury, od 16. století 
sídlem španělských králů. Žádný návštěvník Španěl-
ska by rozhodně neměl vynechat prohlídku tohoto 
překrásného města. Výlet se pořádá za účasti česky 
hovořícího průvodce (minimální počet zájemců pro 
realizaci: 20).
PŮLDENNÍ VÝLET DO ESCORIALU
Objevte s námi jeden z nejvýznamnějších královských 
paláců v Evropě, klášter El Escorial. Tato monumen-
tální stavba sloužila jako královské sídlo a  klášter 
zasvěcený sv. Vavřinci z  Escorialu. Výlet zahrnuje 
i prohlídku interiéru včetně výkladu česky hovořícího 
průvodce (minimální počet zájemců pro realizaci: 20).

POZNEJTE S NÁMI ŠPANĚLSKOU METROPOLI 

RO R

RI   LETE K  VÍKEN
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TERMÍN ZÁJEZDU
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K
       K
       K
       K
       K

R ELON   LETE K  VÍKEN
N LSKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z  Prahy/Brna do Barcelony, ubytová-
ní.  Dle letového řádu procházka městem s  průvod-
cem –  gotická část města, La Rambla, přístav  mo-
dernizovaný v  90. letech s  promenádou nad  vodou 
a budovou Aquaria – mořského světa.
2. DEN: Půldenní okružní jízda městem –  kopec 
Montjuic, kde se r. 1929 konala světová výstava 
a  r. 1992 olympijské hry, architektura modernisty 
Gaudího ve čtvrti Eixample včetně katedrály Sagrada 
Familia a parku Güell, hlavní „katedrála“ pro fanouš-
ky fotbalu – stadion Nou Camp. Odpoledne volno na 
vlastní  poznávání města nebo na návštěvu muzeí 
a galerií. 
3. DEN: Fakultativní půldenní výlet do Montserra-
tu,  benediktinského kláštera v  malebném prostředí 
národního parku. Jedná se o slavné poutní místo s vy-
hlášenou  černou madonou, nejstarším chlapeckým 
chórem na světě  a  křížovou cestou s  impozantním 
výhledem na klášter. Během pobytu můžete navštívit 
galerii umění, kde jsou schraňovány klášterní sbírky, 
nebo si nakoupit výtečné lokální produkty, jako je sýr, 
med či víno. Cestou zpět zastávka na ochutnávku šu-
mivého vína Cava. Po návratu  individuální volno ve 
městě, možno využít ke koupání,  posezení na pláži 
nebo návštěvě mnoha muzeí a galerií.
4. DEN: Volno do odletu, dle letového řádu trans-
fer na letiště, odlet do Prahy/Brna.

ODLET I Z BRNA

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU
ODLET Z BRNA CENA 

       K

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Barcelo-
na–Praha, (nebo Brno–Barcelona–Brno), letištní taxy 
a další poplatky, 3 noci ve 2 lůžkovém pokoji v hotelu 
****, 3× snídani, půldenní okružní jízdu městem, služ-
by česky mluvícího průvodce
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění a covid pojiš-
tění, vstupy, jízdné na městskou hromadnou dopra-
vu po Barceloně, povinný příplatek městské taxy (hra-
zen přímo v hotelu, cca 2,70 EUR/osoba/noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč),
Výlet na Montserrat včetně ochutnávky likerů Montser-
rat (1 990 Kč)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Brno–Paříž–Praha/Brno, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v ***, 3× snídaně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 990 Kč), projížďka lodí po Seině (200 Kč) návštěva kabaretu 
Moulin Rouge (3 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění covid pojištění, jízdní na místní hromadnou dopravu, vstupy, po-
vinný příplatek městské taxy (cca 2 EUR/osoba/noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
POZNÁMKA: u fakultativních akcí za příplatek je nutná rezervace v CK, v ceně kabaretu je vstupné na 
večerní show a půl láhve šampaňského
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K
       K
       K
       K
       K

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K
       K

Í   LETE K  VÍKEN
R N IE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z  Prahy/Brna do Paříže. Po příle-
tu okružní jízda Paříží: proslulou třídou Champs 

lysées s  Vítězným obloukem, náměstím Svornosti 
s  luxorským obeliskem, malebným náměstím Ven-
dome, vedle Garnierovy opery a  největšího muzea 
na světě – Louvru, okolo budovy novorenesanční 
radnice Hotel de la Ville až na východ města do míst 
původní středověké pevnosti Bastily. Na levém břehu 
Seiny uvidíte kouzelné Lucemburské zahrady a okolí 
majestátního Pantheonu, pojedete podél jednoho 
z  nejstarších kostelů v  Paříži St. Germain-des-Pres, 
návrat zpět k Seině, na závěr okružní jízdy zastávka 
u  Trocadera s  nádhernou vyhlídkou na Eiffelovu
věž. Přejezd do hotelu a ubytování, kratší odpočinek 
a info schůzka s průvodcem v recepci hotelu. Večerní 
program v okolí Eiffelovy věže – individuálně možnost 
vyjet až do 3. patra výtahem. Pro zájemce plavba 
lodí po Seině (cca 1 hod.) – krásný pohled z řeky na 
historické budovy a  monumenty na obou březích. 
Návrat zpět do hotelu v pozdních večerních hodinách 
– metrem, nocleh. Poznámka: v  případě posunu 
charterového letu bude okružní jízda realizována 
následující den dopoledne.
2. DEN: Po snídani pěší procházka s  prohlídkou 
staré části Paříže, oblasti ostrova Cité – katedrála 
Notre Dame, klenot gotické architektury St. Chapelle 
(prohlídka individuálně), procházka k  překrásné no-
vorenesanční budově radnice (původně vystavěné 
italským mistrem zvaným Bocador). Přes centrum 
Paříže do míst, která byla v 70. letech kompletně pře-
budována. Odpoledne individuální volno, možnost 
návštěvy některých muzeí či galerií v  centru města 
(např. impresionistů v  Musée d´Orsay či klasických 
sbírek umění ukrytých v  Louvru a  mnoho dalších – 
doporučí průvodce v  místě). Navečer společná pro-
hlídka pitoreskní čtvrti Montmartru s  náměstím 
malířů Place de Tertre a bazilikou Sacré Coeur s úžas-
ným pohledem na celou Paříž. Návrat do hotelu me-
trem, nocleh.
3. DEN: Po snídani možnost individuálního výletu do 
Versailles, možnost prohlídky zámku se slavnou zr-
cadlovou galerií a  zahrad – chlouby francouzského 
zahradního umění  indiv. výlet do Disneylandu, in-
dividuální volno v Paříži nebo další společný program 
s průvodcem. Nocleh.
4. DEN: Po snídani individuální volno do setkání v ho-
dinu určenou průvodcem na recepci hotelu – transfer 
na letiště, odlet do Prahy/Brna.

ODLET I Z BRNA

RO R

ODLET Z BRNA CENA 
       K
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Í  ISNE L N   LETE K  VÍKEN
R N IE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z  Prahy/Brna do Paříže. Po příle-
tu okružní jízda Paříží: proslulou třídou Champs 

lysées s  Vítězným obloukem, náměstím Svornosti 
s  luxorským obeliskem, malebným náměstím Ven-
dome, vedle Garnierovy opery a  největšího muzea 
na světě – Louvru, okolo budovy novorenesanční 
radnice Hotel de la Ville až na východ města do míst 
původní středověké pevnosti Bastily. Na levém břehu 
Seiny uvidíte kouzelné Lucemburské zahrady a okolí 
majestátního Pantheonu, pojedete podél jednoho 
z  nejstarších kostelů v  Paříži St. Germain-des-Pres, 
návrat zpět k  Seině, na závěr okružní jízdy zastáv-
ka u  Trocadera s  nádhernou vyhlídkou na Eiffelovu 
věž. Přejezd do hotelu a ubytování, kratší odpočinek 
a info schůzka s průvodcem v recepci hotelu. Indivi-
duální volno nebo program s průvodcem.
2. DEN: Po snídani, předání lístků do Disneylandu, 
transfer do Disneylandu. Prostor na celodenní ná-
vštěvu Disneylandu. Doporučujeme zakoupení lístku 
do obou částí parku.  Hromadný transfer do hotelu 
v určenou hodinu, nocleh.
3. DEN: Po snídani transfer do Disneylandu. Celý den 
na návštěvu Disneylandu. Odpoledne transfer zpět 
na hotel. Nocleh.
4. DEN: Po snídani individuální volno do setkání v ho-
dinu určenou průvodcem na recepci hotelu – transfer 
na letiště, odlet do Prahy/Brna.

ODLET I Z BRNA

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K
       K
       K
       K
       K

TERMÍN ZÁJEZDU
ODLET Z BRNA CENA 

       K

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Brno–Paříž–Pra-
ha/Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–hotel–
letiště, zpáteční transfer do Disneylandu, 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v *** hotelu se snídaní, služby česky mluvícího průvod-
ce, průvodce není přítomen během návštěv Disneylandu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na míst-
ní hromadnou dopravu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: vstupné do Disneylandu: Disney-
land 1 park 1 790 Kč, Disneyland 2 parky 2 290 Kč, Disneyland 
Paris má dvě části: Disney Park a Walt Disney Studios. Lístky je 
nutné koupit při rezervaci zájezdu předem nebo individuálně 
na místě. Ceny lístků zakoupené na místě se mohou lišit. 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

65K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Barcelona–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, autokarovou dopravu dle programu,7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu *** , 7× snída-
ně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč), večeře (3 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

TR S  E  R ELON   N ORR   VI NON  NI E  ON O  ONTE RLO 
 NNES  RSEILLE  ONT ELLIER

KR S  I NÍ R N IE
N LSKO  R N IE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Španělska na letiště Barcelona. 
Okružní jízda, transfer do hotelu a nocleh.
2. DEN: Snídaně, odjezd do Andorry, samostatného 
malého knížectví v kotlině obklopené hřebeny Pyrenejí. 
Zastavení v hlavním městě Andorra la Vella, v údolí řeky 
Valira, možnost výhodných nákupů v této bezcelní zóně 
a typickém tranzitním státu. Nocleh v Andoře.
3. DEN: Po snídani odjezd do Pas de la Casa do Francie, 
odjezd do kouzelného města Carcassonne. Krásně zre-
konstruované pohádkové město na seznamu UNESCO, 
prohlídka tohoto jedinečného skvostu, individuální vol-
no. Přenocování v oblasti Avignonu. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, návštěva Avignonu. Procházka měs-
tem kolem nejznámějších památek. Fakultativně pro-
hlídka papežského paláce. Přejezd do Nice. Procházka 
s  průvodcem nejrozsáhlejším střediskem na pobřeží 
Středozemního moře, pátým největším městem ve Fran-
cii (významná muzea, krásné pláže, čilý pouliční život), 
pobřežní promenáda Promenade des Anglais, lemova-
ná galeriemi, obchody a velkolepými hotely  překrásné 
pastelové fasády domů ve Starém městě, sídle umělců, 
galerií, butiků a restaurací. Skutečnou „pastvou“ pro oči 
je každodenní květinový a zeleninový trh v Cours Saleya. 
Starý klášter Notre-Dame de Cimiez, zbytky rozsáhlé pů-
vodní římské osady s pozůstatky velkých lázní a amfite-
átru (artefakty z vykopávek jsou umístěny v sousedním 
archeologickém muzeu). Ubytování v hotelu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně, přejezd do Monaka, místa s bouřlivou 
historií, nejstaršího knížectví na světě, o rozloze 1,9 km2. 
Za slávu vděčí především kasinu – první bylo otevřeno 
v r. 1865 na neúrodném výběžku, pojmenovaném na po-
čest Karla III. jako Monte-Carlo, které bylo ve své době 
natolik výdělečným podnikem, že Karel III. mohl svému 
lidu v r. 1870 zrušit daně. V současné době je Monako 
daňovým rájem a jeho obyvatelé se pyšní nejvyšším pří-
jmem na hlavu na světě. Knížectví plné kulturních zážitků 
(ohňostrojový festival, nespočetné koncerty operních 
pěvců, světový balet, Velká cena Monaka, Rallye Monte-
-Carlo a mnoho dalších akcí během celého roku), krásná 
neorománská katedrála, pevnost Fort Antoine, Jardin 
Exotique – botanická zahrada se širokou paletou rostlin, 
pokládaná za jednu z nejkrásnějších v Evropě, oceáno-
grafické muzeum. Procházka s  průvodcem, odpoledne 
individuální volno, přejezd na ubytování, nocleh.
6. DEN: Snídaně, přejezd do Cannes, města Mezinárod-
ního filmového festivalu, předního letoviska na pobřeží 
Středozemního moře. Prohlídka starého města, upro-
střed čtvrti Le Suquet, na svahu Mont Chevalier, část pův. 
starých hradeb na náměstí Place de la Castre, kterému 
vévodí kostel Notre-Dame de l´ spérance ve stylu pro-
vensálské gotiky  strážní věž z 11. st. – sídlo Musée de la 
Castre, proslulý Boulevard de la Croisette lemovaný pal-
mami a zahradami, z jedné strany bok po boku luxusní 
hotely a butiky, na protější straně snad nejlepší písečné 
pláže Azurového pobřeží. Indiv. volno – možnost koupá-
ní. Přejezd do oblasti Nice, ubytování.
7. DEN: Snídaně, Marseille, návštěva starého přístavu, 
přejezd do Arles – prohlídka města na Rhoně, bašta pro-
vensálských tradic a kultury s řadou památek z římského 
osídlení – amfiteátr, divadlo, Konstantinovy lázně. Mont-
pellier – prohlídka města mezi mořem a horami, města 
paláců s  elegantními nádvořími, kamennými schodišti 
a balkony, řada unikátních památek již z 12. století, věže 
z  původního opevnění, Chateau d`Eau s  akvaduktem, 
katedrála sv. Petra. Přejezd na ubytování, nocleh.
8. DEN: Snídaně, individuální volno. Dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

MÍSTA, KUDY KRÁČELA HISTORIE

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Nice–Praha (s možným přestupem), letištní taxy a další po-
platky, transfery dle programu a přejezd vlakem Nice–Monako a Nice–Cannes, 4 noci ve 2lůžkovém pokoji 
v hotelu ***, 4× snídaně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné místní hromadnou dopravu, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

1. DEN: Odlet z Prahy do Francie do Nice. Transfer do 
hotelu, individuální volno a nocleh.
2. DEN: Snídaně, procházka s  průvodcem nejrozsáhlej-
ším střediskem na pobřeží Středozemního moře, pátým 
největším městem ve Francii (významná muzea, krásné 
pláže, čilý pouliční život), pobřežní promenáda Promena-
de des Anglais, lemovaná galeriemi, obchody a velkolepý-
mi hotely  překrásné pastelové fasády domů ve Starém 
městě, sídle umělců, galerií, butiků a restaurací. Skuteč-
nou „pastvou“ pro oči je každodenní květinový a  zele-
ninový trh v Cours Saleya. Starý klášter Notre-Dame de 
Cimiez, zbytky rozsáhlé původní římské osady s pozůstat-
ky velkých lázní a amfiteátru (artefakty z vykopávek jsou 
umístěny v sousedním archeologickém muzeu). Ubytová-
ní v hotelu. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, přejezd do Monaka, místa s bouřlivou 
historií, nejstaršího kanížectví na světě, o rozloze 1,9 km2. 
Za slávu vděčí především kasinu – první bylo otevřeno 
v  r. 1865 na neúrodném výběžku, pojmenovaném na 
počest Karla III. jako Monte-Carlo, a  bylo ve své době 
natolik výdělečným podnikem, že Karel III. mohl svému 
lidu v  r. 1870 zrušit daně. V  současné době je Monako 
daňovým rájem a  jeho obyvatelé se pyšní nejvyšším 
příjmem na osobu na světě. Knížectví plné kulturních 
zážitků (ohňostrojový festival, nespočetné koncerty 
operních pěvců, světový balet, Velká cena Monaka, Rallye 
Monte-Carlo a mnoho dalších akcí během celého roku), 
krásná neorománská katedrála, pevnost Fort Antoine, 
Jardin Exotique – botanická zahrada se širokou paletou 
rostlin, pokládaná za jednu z  nejkrásnějších v  Evropě, 
Oceánografické muzeum. Procházka s  průvodcem, od-
poledne individuální volno, přejezd na ubytování, nocleh.
4. DEN: Snídaně, přejezd do Cannes, města Mezinárod-
ního filmového festivalu, předního letoviska na pobřeží 
Středozemního moře. Prohlídka starého města, upro-
střed čtvrti Le Suquet, na svahu Mont Chevalier, část pův. 
starých hradeb na náměstí Place de la Castre, kterému 
vévodí kostel Notre-Dame de l´ spérance ve stylu pro-
vensálské gotiky  strážní věž z 11. st. – sídlo Musée de la 
Castre, proslulý Boulevard de la Croisette lemovaný pal-
mami a zahradami, z  jedné strany bok po boku luxusní 
hotely a butiky, na protější straně snad nejlepší písečné 
pláže Azurového pobřeží. Indiv. volno – možnost koupání. 
Přejezd do oblasti Nice, ubytování.
5. DEN: Snídaně, dle letové řádu transfer a odlet zpět do 
ČR.

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v  hotelu **/***, 
6× snídaně, služby česky mluvícího průvodce, letecká verze: leteckou přepravu Praha–Paříž–Praha, letištní 
taxy a další poplatky
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 6 večeří (2 990 Kč)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  Í   RTRES  RENNES  RN   ONT VEN  OINT  R   LO RON N  S INT LO  ONT ST  I EL 
 RO EN  Í

Í  RET  T E N  NOR N IE
R N IE  ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
       K   

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY CENA
       K
       K
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a jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd do ob-
lasti vylodění spojeneckých vojsk. Nocleh.
7. DEN: Po snídani odjezd do Bayeux, s  katedrálou 
Notre Dame proslavenou 70 metrů dlouhou tapise-
rií, krátká zastávka v Rouen – místě římské posádky 
i  hlavního města Normandského vévodství. Přejezd 
na nocleh.
8. DEN: Po snídani prohlídka Paříže. Pěší procházka 
kolem nejznámějších centrálních památek (Louvre, 
Champs-Elysées, Vítězný oblouk a  jiné). V  pozdních 
večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
9. DEN: Příjezd zpět do ČR v ranních hodinách.

Letecká verze:
1. DEN: Odlet do Paříže, okružní jízda Paříží. Pěší pro-
cházka kolem známých pařížských památek (Eiffe-
lovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný oblouk, Mar-
tova pole aj.). Fakultativně projížďka lodí po Seině. 
Nocleh.
2. DEN: Po snídani krátká zastávka ve městě Char-
tres, fakultativně možnost návštěvy katedrály, pře-
jezd do města Rennes, středověkého města s řadou 
hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka 
nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na 
světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zají-
mavý poloostrov Quiberon. Nocleh.
3. DEN: Po snídani pojedeme podél pobřeží se za-
stávkou v typicky bretaňském městečku s přístavem 
Port Louis. Další zastávka v  Pont Aven – „Město 
čtrnácti mlýnů a  patnácti domů”, které v  19. století 
přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concarneau 
– prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nej-
významnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. 
Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bre-
taňskou atmosférou, proslaveného výrobou kerami-
ky a řadou hrázděných domů „starého města“ a ka-
tedrálou. Volno, nocleh.
4. DEN: Po snídani přejezd divokým členitým pobře-
žím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz, až 80 
metrů nad mořem s  úchvatnou vyhlídkou na roze-
rvané skály a  bouřící moře, následně členitým po-
břežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. 
zastávka v  Locronan – s  elegantními renesančními 
domy a  nádhernou kaplí, kalvárií a  kašnou, přejezd 
národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží 
Bretaně, nocleh.
5. DEN: Po snídani odjezd do Saint Malo, „Města kor-
zárů”, kterým město vděčí za největší rozvoj v průbě-
hu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou 
historických budov a  opevnění, odpoledne odjezd 
k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněné-
ho opatství, jednoho ze symbolů Normandie, jehož 
vznik spadá až do 10. století, přejezd do oblasti vylo-
dění. Nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd a zastávka v Bayeux, s ka-
tedrálou Notre Dame proslavenou 70 metrů dlouhou 
tapiserií, přejezd do Rouen – místa římské posádky 
i hlavního města Normandského vévodství, nocleh.
7. DEN: Po snídani odjezd a  návštěva Paříže. Pěší 
procházka kolem nejznámějších centrálních pamá-
tek (Louvre, Champs-Elysées, Vítězný oblouk a  jiné). 
V odpoledních nebo večerních hodinách transfer na 
letiště a odlet zpět do ČR.

Autokarová verze: 
1. DEN: Odjezd v  pozdních odpoledních hodinách 
z ČR a noční přejezd do Francie.
2. DEN: Ráno příjezd do Paříže, program s  průvod-
cem. Pěší procházka kolem známých pařížských pa-
mátek (Eiffelovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný 
oblouk, Martova pole aj.). Fakultativně projížďka lodí 
po Seině. Nocleh.
3. DEN: Po snídani krátká zastávka ve městě Char-
tres, fakultativně možnost návštěvy katedrály, pře-
jezd do města Rennes, středověkého města s řadou 
hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka 
nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na 
světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zají-
mavý poloostrov Quiberon. Nocleh.
4. DEN: Po snídani pojedeme podél pobřeží se za-
stávkou v typicky bretaňském městečku s přístavem 
Port Louis. Další zastávka v  Pont Aven – „Město 
čtrnácti mlýnů a  patnácti domů”, které v  19. století 
přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concarneau
– prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nej-
významnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. 
Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bre-
taňskou atmosférou, proslaveného výrobou kerami-
ky s řadou hrázděných domů „starého města” a ka-
tedrálou. Volno, nocleh.
5. DEN: Po snídani přejezd divokým členitým pobře-
žím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz, až 80 
metrů nad mořem s  úchvatnou vyhlídkou na roze-
rvané skály a  bouřící moře, následně členitým po-
břežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. 
zastávka v  Locronan – s  elegantními renesančními 
domy a  nádhernou kaplí, kalvárií a  kašnou, přejezd 
národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží 
Bretaně, nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd do Saint Malo, „města kor-
zárů”, kterým město vděčí za největší rozvoj v průbě-
hu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou 
historických budov a  opevnění, odpoledne odjezd 
k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněné-
ho opatství, které je jedním ze symbolů Normandie 

LETECKÁ A AUTOKAROVÁVERZE
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bordeaux–Praha, letištní taxy a  další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v  hotelu ***, 3× snídaně, celodenní výlet 3. den 
v programu s ochutnávkou vína, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

R N IE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Prahy do Bordeaux, dle letové řádu, 
transfer na ubytování. Individuální volno. Nocleh.
2. DEN: Snídaně, prohlídka Bordeaux – 5. největší 
město Francie na seznamu UNESCO, s  pompézním 
městským jádrem z 18. století, pěší prohlídka centra 
města  – památník girondistů, burza, celnice, Velké di-
vadlo, basilika St. Michel, individuální volno. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, odjezd do Saint - milion na návště-
vu nádherné středověké vesničky uprostřed vinař-
ské oblasti, která je na seznamu světového dědictví 
UNESCO, ležící na Svatojakubské cestě, prohlídka 
místních atraktivit zakončená ochutnávkou místních 
vín. V  odpoledních hodinách návrat do Bordeuax. 
Nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální volno, dle letového řádu 
transfer ne letiště a odlet zpět do ČR.

OCHUTNÁVKA VÍNA V CENĚ
RO R

OR E   LETE K  VÍKEN  S V LETE  O S INT ILION
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 1 nebo 2 noci (dle vybraného programu/termínu) 
ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ** , 1× nebo 2× snídaně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (890 Kč/1 noc, 1 590 Kč/2 noci), plavba lodí po Seině (200 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a  covid pojištění, vstupy (památky a  fakultativní akce v Paříži, vstup do 
zámku Fontainebleau nebo Chantilly *)

n v těva mku ontain bl au n bo hantilly visí na loka i ubytov ní  in o ma  bu  s ěl na p vo m 
běh m j u pou  v p o amu na  no i
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
         
       K   
       K   

R N IE  ENNÍ OKR

Varianta 1 noc
1. DEN: V  odpoledních hodinách odjezd z  ČR přes 
SRN do Francie.
2. DEN: Ráno příjezd do Paříže, program s  průvod-
cem. Pěší procházka kolem známých pařížských pa-
mátek (Eiffelovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný 
oblouk, Martova pole aj.). Fakultativně projížďka lodí 
po Seině. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, pokračování prohlídky Paříže (Latin-
ská čtvrť, Sorbonna, Lucemburský palác a  zahrady, 
Opera, Montmartre a  Sacré Coeur), v  odpoledních 
hodinách individuální volno. Ve večerních hodinách 
odjezd z Francie.
4. DEN:  Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Varianta 2 noci
1. DEN: V  pozdních odpoledních hodinách odjezd 
z ČR, noční přejezd do Francie.
2. DEN: Ráno příjezd do Paříže, program s  průvod-
cem, pěší procházka kolem nejznámějších pařížských 
památek (Notre Dame, Louvre, Place de la Concorde, 
Champs-Elysées, Vítězný oblouk, Martova pole, Eiffe-
lova věž – individuálně možnost návštěvy některého 
z  muzeí či galerií). Fakultativně projížďka lodí po 
Seině. V pozdních odpoledních hodinách přejezd na 
ubytování, nocleh.
3. DEN:  Po snídani návštěva zámku Fontainebleau
nebo Chantilly (dle lokace ubytování), odpoledne po-
kračování prohlídky krás Paříže (Latinská čtvrť, Sorbo-
na, Lucemburský palác a zahrady, Boulevard St. Ger-
main nebo na druhém břehu Opera, Montmartere 
a Sacré Coeur), nocleh.
4. DEN: Individuální volno nebo další program v Paříži 
s průvodcem, ve večerních hodinách odjezd z Paříže, 
noční přejezd do ČR.
5. DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

VARIANTA NA 1 NEBO 2 NOCI

RO R

KO LO Í E
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Í  ISNE L N  STERI  RK

Í  ISNE L N

R N IE  ENNÍ TOK ROV  E

R N IE  ENNÍ TOK ROV  E

1. DEN: V  pozdních odpoledních hodinách odjezd 
z ČR, noční přejezd do Francie.
2. DEN: Ráno příjezd do Paříže, program s  průvod-
cem, pěší procházka kolem nejznámějších centrálních 
pařížských památek (Notre-Dame, Louvre, Place de la 
Concorde, Champs- lysées, Vítězný oblouk, Martova 
pole, Eiffelova věž – individuálně možnost návštěvy 
některého z  muzeí či galerií), fakultativně projížďka 
lodí po Seině. V  pozdních odpoledních hodinách 
přejezd na ubytování, nocleh.
3. DEN: Po snídani celodenní návštěva a individuální 
volno v Asterix parku. Navečer návrat na nocleh.
4. DEN: Po snídani odjezd do Disneylandu, celý den 
plný zábavy a dobrodružství. Vstupné umožňuje vy-
užití všech atrakcí parku nebo návštěvu studií Walt 
Disney Studios. V  pozdních večerních hodinách dle 
aktuálního programu parku odjezd, noční přejezd 
do ČR.
5. DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

1. DEN: v  pozdních odpoledních hodinách odjezd 
z ČR, noční přejezd do Francie.
2. DEN: ráno příjezd do Paříže, program s  průvod-
cem, pěší procházka kolem nejznámějších centrál-
ních pařížských památek (Notre-Dame, Louvre, Place 
de la Concorde, Champs- lysées, Vítězný oblouk, 
Martova pole, Eiffelova věž – individuálně možnost 
návštěvy některého z  muzeí či galerií), fakultativně 
projížďka lodí po Seině. V pozdních odpoledních ho-
dinách přejezd na ubytování, nocleh.
3. DEN: po snídani odjezd do Disneylandu – celoden-
ní individuální volno v  zábavním parku. Vstupné do 
obou částí Disneylandu umožňuje využití všech do-
stupných atrakcí a  návštěvu studií Walt Disney Stu-
dios. Odjezd z Disneylandu dle aktuálního programu 
parku v pozdních večerních hodinách.
4. DEN: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

RO R

RO R

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 2 noci ve 2lůžkovém pokoji ve hotelu **, 2× sní-
daně, služby česky mluvícího průvodce
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: plavba lodí po Seině (200 Kč) , 1lůžkový pokoj (1 590 Kč), vstupné do Disney-
landu: Disneyland 1 park 1 590 Kč, Disneyland 2 parky 1 790 Kč (Disneyland Paris má dvě části: Disney 
Park a Walt Disney Studios), vstupné do Asterix parku: 1 490 Kč. Rezervace je nutná při koupi zájezdu.
Na místě je možné zakoupení lístku pouze za individuální ceny.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy.
SLEVY:  pro děti 3–11 let (250 Kč/cena lístku).                                                 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 1 noc ve 2lůžkovém pokoji ve hotelu **, 1× sní-
daně, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (890 Kč), plavba lodí po Seině (200 Kč), vstupné do Disney-
landu: Disneyland 1 park 1 590 Kč, Disneyland 2 parky 1 790 Kč (Disneyland Paris má dvě části: Disney 
Park a Walt Disney Studios). Rezervace je nutná při koupi zájezdu. Na místě je možné zakoupení lístku 
pouze za individuální ceny. 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
Slevy: pro děti 3–11 let  (250 Kč/cena lístku).                                                     ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
       K   

TERMÍN ZÁJEZDU CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
       K   

DĚTSKÉZÁJEZDY
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 MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem dle programu, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hote-
lu ***, 3× snídaně, služby česky mluvícího průvodce, letecká verze leteckou přepravu Praha/Brno–Paříž–
Praha/Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–hotel–letiště
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy                               ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  Í   ENON E   VILL N R   TO RS  OISE  LOIS  
OR   RTRES

K  N  LOI E
R N IE  ENNÍ OKR

Autokarová verze
1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční pře-
jezd do Francie.
2. DEN: příjezd do Paříže v  dopoledních hodinách, 
prohlídka nejkrásnějších a nejzajímavějších památek 
v centru Paříže – pěší procházka s průvodcem, ubyto-
vání ve večerních hodinách, nocleh.
3. DEN: po snídani odjezd do údolí řeky Loiry, ro-
mantický zámek Chenonceua s úžasnou platanovou 
alejí, francouzskými zahradami Kateřiny Medicejské, 
překrásně zařízeným interiérem. Dále zámek Villan-
dry – proslulý též svými zahradami. Město Tours – 
vybudované na místě římské osady. Přejezd na uby-
tování, nocleh.
4. DEN: po snídani odjezd do Amboise, kde mimo ji-
ných slavných osobností pobýval i Leonardo da Vinci 
v renesančním zámečku Clos Lucé. Blois – bývalá krá-
lovská država z 15. st. a dnes nejkouzelnější místo na 
Loiře. Chambord – velkolepý královský hrad a záro-
veň největší ze zámků na Loiře. Přejezd na ubytování 
a nocleh.
5. DEN: po snídani Chartres – prohlídka unikátní go-
tické katedrály, přejezd do Paříže, dle možnosti indi-
viduální program nebo prohlídka města. V pozdních 
odpoledních nebo večerních hodinách odjezd zpět 
do ČR.
6. DEN: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Letecká verze
1. DEN: Odlet do Paříže, transfer do hotelu nebo dle 
letového řádu přejezd do centra – pěší procházka 
s průvodcem po nejkrásnějších místech Paříže v okolí 
Eiffelovy věže, možnost fakultativní projížďky lodí po 
Seině, ve večerních hodinách přejezd na ubytování 
do hotelu, nocleh.
2. DEN: Po snídani odjezd do údolí řeky Loiry – ro-
mantický zámek Chenonceau s úžasnou platanovou 
alejí, francouzskými zahradami Kateřiny Medicejské, 
překrásně zařízeným interiérem  zámek Villandry 
– proslulý svými úžasnými zahradami a spletí zastři-
žených keřů a květin na třech úrovních: zahrada zeli-
nářská (jardin potager), okrasná (jardin d´ornament) 
a  nejvýše položená vodní zahrada (jardin d´eau). 
Přejezd do Tours, město bylo vybudováno na místě 
římské osady, svého času bylo hlavním městem Fran-
cie (Place Plumereau, románská Tour Charlemagne, 
katedrála St. Gatien, Musée des Beaux Arts), přejezd 
na ubytování, nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd do Amboise – zámek je 
jednou z historicky nejvýznamnějších budov Francie 
vůbec. Blois – bývalá královská država z 15. st. a dnes 
nejkouzelnější město na Loiře, s dodnes zachovanou 
uhlazenou atmosférou a historickým průčelím, vzne-
šenými paláci a  romantickými dvorky  Chambord – 
velkolepý královský hrad a zároveň největší ze zámků 
na Loiře, vybudovaný pravděpodobně dle návrhu 
Leonarda da Vinciho. Přejezd na ubytování, nocleh.
4. DEN: Po snídani Chartres – prohlídka unikátní 
krásné gotické katedrály, přejezd do Paříže – transfer 
na místo odjezdu na letiště (do odjezdu individuální 
volno), transfer na letiště v  pozdních odpoledních 
hodinách, odlet do ČR – přílet v pozdních večerních 
hodinách.

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
       K   

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY
ODLET Z PRAHY CENA

       K
       K

ODLET 
I Z BRNA

LETECKÁ A AUTOKAROVÁVERZE

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY 
ODLET Z BRNA CENA 

       K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Olbia–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště– 
hotel–letiště, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 7× polopenze, česky mluvícího průvodce, 2× míst-
ního průvodce, lodní výlet na La Maddalena
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (8 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

 LODNÍ VÝLET NA LA MADDALENAV CENĚ

R N IE  ENNÍ OKR

TR S  E  OL I   N ORO  TORTOLI  L ERO  S NT  TERES   LEN  
 IO  ONI IO  OL I

KORSIK  S R ÍNIE

RO R

1. DEN: Přílet do Olbie, města na severovýchodě Sar-
dinie, které spojuje Sardinii s  Itálií. Jde o  starověké 
město a jeho název je z řeckého původu, dle legendy 
byla Olbia založena Řeky. Transfer na ubytování. Indi-
viduální volno, večeře a nocleh.
2. DEN: Snídaně, odjezd do městečka Nuoro, které je 
kulturním centrem Sardinie. Zde se narodili význam-
ní umělci jako např. Sebastiano Satta a Grazia Deled-
da (první italská žena, která získala Nobelovu cenu 
v roce 1926, za literaturu), prohlédneme si muzeum 
této slavné spisovatelky a  dále muzeum krojů. Ná-
vštěva města Orgosolo, tzv. Města banditů. Orgosolo 
je známé svými politickými nástěnnými malbami zva-
nými „murales“. Kvůli vysoké kriminalitě bylo město 
přezdíváno jako „Město vrahů“. Přejezd do Tortolí na 
východní pobřeží Sardinie, nocleh.
3. DEN: Snídaně, přejezd do Tharrosu, historického 
města založeného Féničany, kde navštívíme památky 
obrovské archeologické hodnoty (pozůstatky lázní, 
podzemní pohřebiště, fénický chrám s obětištěm atd.). 
Prohlídka přístavního města Bosa, které se nachází 
u ústí jediné splavné řeky ostrova s úzkými uličkami, 
řadou středověkých budov – dóm z 15. století, kostel 
San Pietro, Castello di Serravalle. Přejezd do nádher-
ného městečka Alghero z počátku 12. století, následně 
osídleného přistěhovalci ze Španělska. Městečko se 
středověkými hradbami, katalánskou atmosférou, pů-
vabným historickým centrem s četnými kostely a zá-
plavou malebných obchůdků. Večeře, nocleh.
4. DEN: Snídaně, prohlídka působivého městečka 
Castelsardo, které je na mohutném skalisku nad mo-
řem s místním hradem a hradbami ze 12. století. Dále 
si prohlédneme tzv. Roccia dell´Elefante, mohutný 
lávový blok připomínající sloní tělo. Uvnitř je vyhlou-
bena hrobka s pohřební komůrkou. Santa Teresa di 
Gallura na severu ostrova nabízí krásný výhled na 
protější ostrov Korsika. Večeře, nocleh.
5. DEN: Po snídani odjezd do severozápadní části 
ostrova Costa Smeralda na Smaragdové pobřeží –
nejkrásnější část ostrova s desítkami ostrůvků s nád-
hernými plážemi a  zátokami, fakultativně výlet lodí 
na ostrov Maddalena. Individuální volno na koupání. 
Večeře, nocleh.
6. DEN: Snídaně, trajekt na ostrov Korsika do přístavu 
Bonifacio, výlet do Ajaccia – hlavního města ostrova, 
prohlídka města. Půldenní výlet do nejkrásnější ob-
lasti ostrova Calanche s proslulými červenými skála-
mi – cca 3hodinová pěší túra pobřežím nebo individu-
ální volno na pláži. Večeře. Nocleh.
7. DEN: Snídaně, prohlídka přístavu Bonifacio, vyhle-
dávaného města na jihu ostrova tyčícího se na vápen-
cových skalách nad mořem, prohlídka starého města, 
individuální volno na koupání, v  odpoledních hodi-
nách trajekt zpět na Sardinii. Přejezd na ubytování, 
večeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně, individuální volno na koupání a dle 
letového řádu transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.
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RO R

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Brusel–Amsterdam–Praha, letištní taxy a  další poplatky,  
transfer z letiště do hotelu a zpět, 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 4× snídani, cestu vlakem Bru-
sel–Bruggy–Amsterdam (lístek 2. třídy), služby česky mluvícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč), plavba lodí po grachtech v Amsterdamu (280 Kč), 
plavba lodí po grachtech v Bruggy (280 Kč)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

1. DEN: Přílet do Bruselu, transfer do hotelu, ubyto-
vání, dle letového řádu individuální program, nocleh.
2. DEN: Snídaně, pěší prohlídka s  průvodcem, pro-
hlídka hlavního města Bruselu. Známé náměstí Gro-
te Markt s cechovními domy, radnicí, symbol města 
Manneken Pis – čůrající chlapeček. V  odpoledních 
hodinách odjezd vlakem do města Bruggy – klenotu 
evropské architektury. Ubytování v hotelu, nocleh.
3. DEN: Snídaně, individuální volno v  Brugách, pro-
cházka městem s průvodcem. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, odjezd vlakem do Amsterdamu, 
transfer na ubytování. Hlavní a  korunovační město 
Amsterdam – prohlídka. Historické centrum, květi-
nový trh, náměstí Dam, fakultativně plavba lodí po 
grachtech, nebo návštěva Říšského muzea či Muzea 
van Gogha. Večerní atmosféra města. Nocleh.
5. DEN: Snídaně, individuální volno, dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

OL N SKO  EL IE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

R SEL  R  STER   LETE K  VÍKEN

TR S  E  R SEL  R  STER

JIZDENKY NA VLAK V CENĚ

BRUSEL

AMSTERDAM

BELGIE

NIZOZEMÍ

BRUGGY
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 1 noc ve 2lůžkovém pokoji hotelu **/***, 
1× snídani, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (1 990 Kč), 1 večeře (690 Kč), projížďka lodí po grachtech 
(280 Kč), Muzeum Anny Frankové (350 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  KE KEN O   STER

OL N SKO KV TINOV  KOR O
OL N SKO  ENNÍ TOK ROV  OKR

1. DEN: V podvečer odjezd z ČR přes SRN do Holand-
ska.
2. DEN: Prohlídka největšího parku květin v Holand-
sku Keukenhof o rozloze 32 ha, kde rozkvétají kaž-
dé jaro milióny tulipánů, krokusů, hyacintů, narcisů 
a  lilií. Určitě zde najdete inspiraci pro vylepšení své 
vlastní zahrady a tato fascinující jarní podívaná plná 
roztodivných vůní ve vás zanechá spoustu krásných 
zážitků. Poté přejezd do skanzenu Zaanse Schans, 
kde si můžete prohlídnout holandské větrné mlýny 
a další typické zelenobílé dřevěné domky. Uvidíte tra-
diční výrobu dřeváků a ochutnáte výborné sýry Edam 
a Gouda s možností nákupů. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Účast na květinovém korzu, jedineč-
ná přehlídka alegorických vozů zdobených květinami, 
která se koná na trase Nordwijk – Haarlem. Odjezd 
na prohlídku hlavního a  korunovačního města Ni-
zozemska. Pěší procházka historickým centrem, při 
které uvidíte např. květinový trh, památky, náměstí 
Dam, fakultativně plavba lodí po grachtech, fakulta-
tivně muzeum voskových figurín Madame Tussaud, 
brusírna diamantů, možnost návštěvy dalších muzeí, 
večerní atraktivity města. Ve večerních hodinách od-
jezd přes SRN do ČR.
4. DEN: Návrat v dopoledních hodinách.

RO R
ALEGORICKÝKVĚTINOV  PRŮVOD

TERMÍN ZÁJEZDU CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: Autokarová verze: dopravu klimatizovaným autokarem, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji 
v hotelu **/***, 5× snídaně, služby česky mluvícího průvodce. 
Letecká verze: dopravu klimatizovaným autokarem, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v  hotelu **/***, 
5× snídaně, služby česky mluvícího průvodce, leteckou dopravu Praha–Amsterdam–Praha, letištní taxy 
a poplatky, transfery z letiště do hotelu a zpáteční transfer v Amsterdamu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 490 Kč), projížďka lodí po grachtech (280 Kč), 5 večeří 
(3 490 Kč), Muzeum Anny Frankové (350 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  STER   KE KEN O   ROTTER   EL T  LS EER  EN 
  LK R  NSE S NS  VOLEN N  STER

OL N SKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Brzy ráno odjezd z ČR přes SRN do Holandska. 
Ubytování. Nocleh. Letecká verze zájezdu: dle letové-
ho řádu odlet do Amsterdamu, transfer do hotelu. 
Individuální volno. Nocleh.
2. DEN: V  ranních hodinách návštěva parku Keu-
kenhof o  rozloze 32 ha – největší zahrady květin 
v Holandsku. Přejezd do Rotterdamu, jednoho z nej-
větších světových přístavů, fakultativně plavba lodí 
Spido přístavem nebo výjezd na vyhlídkovou věž 
Euromast. Zastavení v  Delftu proslulém delftskou 
majolikou, prohlídka města. Přejezd na ubytování, 
nocleh.
3. DEN: Snídaně, návštěva největší květinové burzy 
v  Aalsmeeru. Dopoledne Den Haag, město paláců, 
sídla Mezinárodního soudního dvora a  nizozemské 
vlády, prohlídka města. Fakultativně Madurodam
– svět miniatur v měřítku 1:25. Fakultativně See Life 
podmořské akvárium, v přímořských lázních Scheve-
ningen. Návrat na ubytování, nocleh.
4. DEN: Páteční sýrové trhy v Alkmaaru před Budo-
vou váhy ze 14. století, krátká prohlídka města. Skan-
zen Zaanse Schans s ukázkou výroby, řemesel a pro-
dukce sýrů, s typickými stavbami ze 17. a 18. století, 
výroba dřeváků a barev, větrné mlýny. Zastávka v ry-
bářské vesnici ve Volendamu, sýrárna Alida Hoeve 
s  výrobou sýrů Edam a  Gouda – výklad, degustace 
a možnost nákupu sýrů a suvenýrů. Návrat na uby-
tování, nocleh.
5. DEN: Účast na květinovém korzu, přehlídce alego-
rických vozů zdobených květinami. Hlavní a koruno-
vační město Amsterdam, prohlídka. Květinový trh, 
plavba lodí po grachtech, náměstí Dam, fakultativně 
muzeum voskových figurín Madame Tussaud, brusír-
na diamantů. Možnost návštěvy dalších muzeí, večer-
ní atraktivity města. Nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd zpět do ČR. Letecká verze 
zájezdu - dle letového řádu individuální volno, trans-
fer na letiště a odlet zpět do ČR.

RO R

KO ELN  OL N SKO KV TINOV  KOR O

LETECKÁ AAUTOKAROVÁVERZE

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY CENA 
       K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: autokarová verze: dopravu klimatizovaným autokarem, 1 noc v Belgii ve 2lůžkovém 
pokoji v hotelu ***, 1× snídaně, 3 noci v Nizozemsku ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, služby 
česky mluvícího průvodce, letecká verze: dopravu klimatizovaným autokarem, 2 noci v Belgii ve 2lůžkovém 
pokoji v hotelu ***, 2× snídaně, 3 noci v Nizozemsku ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, služby 
česky mluvícího průvodce  (1. den po příletu transfer a ubytování se zástupcem místní partnerské CK)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj – autokarová verze (3 990 Kč), 1lůžkový pokoj – letecká verze 
(5 490 Kč), plavba lodí po grachtech Amsterdam (280 Kč), 1lůžkový pokoj – letecká verze (5 490 Kč), 
4 večeře – autokarová verze (2 890 Kč), 5 večeří – letecká verze (3 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

EL IE  OL N SKO  L E RSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odjezd večer z ČR přes SRN do Luxemburgu. 
Noční přejezd.
Letecká verze odlet do Bruselu. Transfer na ubytová-
ní. Nocleh.
2. DEN: Autokarová verze: v  ranních hodinách pro-
hlídka Luxemburgu, hlavního města stejnojmenné 
země, rozkládajícího se po obou stranách hluboké 
kotliny. Přejezd do Belgie, prohlídka hlavního města 
Bruselu. Známé náměstí Grote Markt s  cechovními 
domy, radnicí, symbol města Manneken Pis – čůra-
jící chlapeček. Fakultativně možnost návštěvy Atomia 
nebo Minieurope – světa miniatur Evropy. Příjezd na 
ubytování, nocleh. Letecká verze individuální volno, 
večer setkání s autokarovou verzí zájezdu.
3. DEN: Belgické Flandry a  jejich starobylá metropole 
Gent. Město mnoha architektonických slohů, protkané 
vodními kanály. Fakultativně plavba po grachtech. Bru-
ggy – klenot evropské architektury, nazývaný Benátky 
severu. Přejezd do Holandska na ubytování, nocleh.
4. DEN: Největší světový přístav Rotterdam, fakulta-
tivně plavba lodí Spido přístavem nebo návštěva věže 
Euromast s vyhlídkou. Návrat na nocleh.
5. DEN: Delft, který je proslulý delftskou majolikou. 
Krátká prohlídka, fakultativně návštěva výroby porce-
lánu. Sídlo nizozemské vlády Den Haag, města palá-
ců, sídlo Mezinárodního soudního dvora a letní sídlo 
královské rodiny Huis ter Bosch. Fakultativní prohlíd-
ka světa miniatur holandských staveb Madurodam 
v  měřítku 1:25, zastavení v  lázních Scheveningen, 
fakultativně možnost návštěvy podmořského akvária 
See Life. Návrat na nocleh.
6. DEN: Květinové zahrady Keukenhof, největší 
v zemi, na ploše 32 ha s několika miliony jarních cibu-
lových květin (srpen – v ranních hodinách prohlídka 
největší světové burzy květin v  Aalsmeeru). Hlavní 
a  korunovační město Amsterdam – prohlídka. His-
torické centrum, květinový trh, náměstí Dam, plavba 
lodí po grachtech, brusírna diamantů, fakultativně 
možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame 
Tussaud, Říšského muzea či Muzea van Gogha. Ve-
černí atmosféra města. Ve večerních hodinách odjezd 
do ČR. Letecká verze: dle letového řádu transfer na 
letiště a odlet zpět do ČR.
7. DEN: Návrat v dopoledních hodinách.

LETECKÁ A AUTOKAROVÁVERZE

TR S  E  L E RSKO  R SEL  ENT  R   ROTTER   EL T  EN 
  RO   S EVIN EN  KE KEN O    STER

VELK  OKR  E I ENEL

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
       K   

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY CENA 
       K
       K
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MNIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji hotelu ***, 
9× polopenze, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  V R V   L ORK  SK  SO OT   N   O N   RO L  
 OSV TI   KR KOV

OLSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Ráno odjezd do Polska. Příjezd do Varšavy. 
Přejezd na hotel, ubytování a nocleh ve Varšavě.
2. DEN: Po snídani vás čeká půldenní prohlídka Var-
šavy – Staré město (UNESCO), Královská cesta, kos-
tel sv. Kříže, varšavské ghetto a královské letní sídlo 

azienki. Odpoledne vás čeká prohlídka paláce Wi-
lanów a přilehlého parku. Jedná se o barokní reziden-
ci krála Jana III. Sobieskiho. Návrat na hotel, nocleh. 
Fakultativně lze ještě zajistit prohlídku Královského 
paláce, ochutnávku šampaňského a Chopinova kon-
certu v  paláci Szustra nebo folklórní večeři v  místní 
restauraci.
3. DEN: Po snídani odjezd přes Malbork do Gdaňsku. 
V Malborku navštívíme zámek (zapsaný na seznamu 
UNESCO), který byl postavený ve 13. - 15. století rytí-
ři řádu germánských rytířů. V odpoledních hodinách 
ubytování a nocleh v Gdaňsku.
4. DEN: Po snídani prohlídka trojúhelníku měst Gdaň-
sku, Sopot a Gdyně. Královská cesta v Gdaňsku za-
hrnuje návštěvu radnice, Artušova dvora, Neptunovy 
fontány. V Sopotu budete mít jedinečnou možnost se 
projít po nejdelším mole u moře v Evropě. Po prohlíd-
ce Gdyně následuje odjezd na ubytování a  nocleh. 
Fakultativně můžete využít večeři při hudbě, s místní 
kuchyní v  restauraci u  Kaszuby nebo si můžete do-
přát rybí speciality.
5. DEN: Snídaně a poté přejezd na sever do Pozna-
ně. Nejdřív se ale zastavíme v Toruni – historickém 
městě známém především díky Mikoláši Koperníko-
vi. Poté následuje transfer do Poznaně, ubytování 
a nocleh.
6. DEN: Po snídani prohlídka památek v Poznani. Po-
znaň je známá především organizováním různých ve-
letrhů, nabízí krásné historické centrum s renesanční 
radnicí. Prohlédnete si nádhernou katedrálu na ost-
rově Tumski. Jedná se o ostrov mezi dvěma větvemi 
řeky Warty v  západním Polsku. Prohlídka katedrály 
a královské kaple vás jistě uchvátí. Následuje transfer 
do Wroclawi na ubytování a nocleh.
7. DEN: Snídaně a  poté návštěva historického cent-
ra Wroclawi. Na ostrově Tumski navštívíte náměstí, 
radnici, Aulu Leopoldinu – jednu z nejkrásnějších ba-
rokních hal v Polsku, katedrálu sv. Jana a historické 
budovy Centennial Hall (UNESCO) v Szcytnickém par-
ku. Jedna z prvních železo-betonových dominant byla 
navržena architektem Marxem Bergem a postavena 
v  letech 1911 – 1913, kdy bylo město součástí Ně-
mecké říše. Poté transfer z Wroclawi do Czestochova, 
ubytování a nocleh.
8. DEN: Po snídani nás čeká setkání s historií a umě-
ním. Zamíříme do Kláštera Pauline Jasna Góra, kde 
se nachází ikona Panny Marie – Černá Madona. Na-
vštívíme také Pamětní muzeum v Osvětimi – Birke-
nau – největší nacistický vyhlazovací tábor. Přesun do 
Krakova, ubytování a nocleh.
9. DEN: Po snídani nás čeká prohlídka Krakova. Sta-
ré náměstí, kostel sv. Marie se známým dřevěným 
oltářem, městské hodiny a nakonec vápencová hora 
Wawel. Nachází se na levém břehu řeky Visly v nad-
mořské výšce 228 metrů nad mořem. Během tisíciletí 
poskytla tato hora útočiště pro lidi, kteří se zde usa-
zovali již od paleolitu. Předpokládá se, že západní slo-
vanské kmeny Lechitianů (neboli Poláků) začaly žít na 
hoře Wawel již v 7. století. Exkurze do solného dolu 
Wieliczka (UNESCO). Večeře. Nocleh
10. DEN: Po snídani odjezd zpět do České republiky.

ISTORIE,PŘÍRODA,PAMÁTKY

RO R

VELK  OKR  OLSKE

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 1
CENA ZAHRNUJE: 6 nocí v hotelu ***, 6× snídaní
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 690 Kč), program v pustě (810 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, dopravu, povinný příplatek městské taxy (cca 1,5 os./noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
  K

  K

TR S  E  SI OK    L TON  E T  KEREKE

RSKO  ENNÍ OKR

MA ARSKÁ PUSTA V CENĚ

RO R

1. DEN: Dojezd do Siófoku, lázeňského města na vý-
chodním pobřeží Balatonu. Toto středisko se nacházi 
u 17 km dlouhé pláže, která je rozdělena na tzv. Zlatý 
a Stříbrný břeh. Ubytování na 2 noci. 
2. DEN: Volný den v oblasti Balatonu, který je možno 
využít ke koupání nebo atrakcím, které oblast nabízí. 
Je možno se vydat na výlet linkovou lodí do Balaton-
fured, případně na nostalgickou plavbu nebo plavbu 
pří západu slunce. Dalšími atrakcemi jsou Korálové 
akvárium se žraloky nebo muzeum rodáka Imricha 
Kálána. V okolí města najdete vyhlášené vinné stezky, 
krásné historické město Tiháni nebo aquapark Ga-
lerius, otevřený v. 2006, který využívá termální vodu 
vyvěrající z hloubky 1091 m. 
3. DEN: Volný den u Balatonu. 
4. DEN: Přejezd do Budapešti, ubytování na 2 noci, 
Toto město má jedinečnou atmosféru a je kombina-
cí starobylých památek, slavných městských lázní, 
vyhlášených restaurací. Mezi největší lákadla patří 
Hradní vrch na 1 km dlouhé vápencové plošině se 
středověkými památkami (UNESCO), bazilika sv. Ště-
pána, parlament, římské město Aquincum, Markétin 
ostrov, židovská čtvrť. Při cestě s dětmi byste nemě-
li minout Vidám park s  mnoha atrakcemi, Budínský 
hradební labyrint, 1200 m dlouhý systém jeskyní 
nebo Muzeum dopravy, které nabízí spoustu atrak-
tivních her pro děti každého věku. 
5. DEN: Den věnovaný městským lázním, kdy nejob-
líbenější jsou Széchenyi v  severní části Městského 
parku. Vynikají obrovskou rozlohou (dvanáct termá-
ních lázníj a tři bazény) a patří mezi největší v Evropě. 
V provozu jsou od r. 1876.
6. DEN: Přejezd do města Kerekegyháza, ubytování 
na 2 noci. Toto místo se nachází v oblasti pusty. To 
je sten 200 m n.m., která se rozprostírá stovky kilo-
metrů východně od řeky Dunaj. Část oblasti pokrývá 
národní park a  zároveň ideální místo k  pozorování 
ptáků. Hlavní atrakcí této oblasti je jízda na koni. Fa-
kultativní možnost zúčastnit se programu do pusty, 
kde se seznámíte s prací kolem koní a uvidíte přehlíd-
ku dovedností koní. 
7. DEN: Po snídani návrat zpět. 

TOV NÍ RSKE   L  N  RIVE RSKO

RSKO

80 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v  hotelu **/***, 
8× snídaně, dopravu Tasch – Zermatt – Tasch, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 490 Kč), 8 večeří (3 190 Kč), zubačka na Jungfraujoch TOP 
OF EUROPE (3 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
POZNÁMKA: cena na zubačku Jungfraujoch platí při rezervaci a platbě předem, rezervace nutná v CK.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

R N  TO R V RSKE
V RSKO  ENNÍ OKR

RO R

JÍZDENKANA ZERMATTV CENĚ

TR S  E  L ERN  IL T S  RI I  N R O  TO  O  E RO E  INTERL KEN 
 LT OR   EIRIN EN  RES L T  VO O  REI EN   S ILT ORN 
 ERN  ONI  T  L N   I ILLE  I I  ENEV   L S NNE  RI SEL SS 
 OLÍ E ENT L  RI   LI TEN TE N  V

1. DEN: V ranních hodinách odjezd z ČR přes SRN do 
Švýcarska. V odpoledních hodinách příjezd na ubyto-
vání do kantonu Luzern, individuální volno v místě, 
nocleh.
2. DEN: Snídaně. Fakultativně nejstrmější zubačkou 
na Pilatus (2 120 m. n. m.) s  výhledy na Centrální 
a  Bernské Alpy. Prohlídka Luzernu (mj. Kapličkový 
most, katedrála sv. Legera, jezuitský kostel, Lví pa-
mátník). Fakultativně plavba po jezeře Vierwaldst t-
ter See. Návrat na ubytování, nocleh.
3. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do Bernské vysoči-
ny. Fakultativně zubačkou z  Lauterbrunnenu přes 
Wengen a Kleine Scheidegg, hora Eiger s vyhlídkový-
mi galeriemi na ledovce a věčný sníh do nejvýše po-
loženého železničního nádraží v Evropě na Jungfra-
ujoch TOP OF EUROPE (3 454 m. n. m.). Zpět přes 
Grindelwald Grund se zastavením v  Interlakenu, 
světoznámých lázních a  středisku zimních i  letních 
sportů. Návrat na ubytování, nocleh.
4. DEN: Snídaně. Fakultativně lanovkou ze Stechel-
bergu na Schilthorn – Piz Gloria (2 970 m. n. m.), 
kde byl natáčen slavný díl o Jamesu Bondovi, agentu 
007. Ledovcové vodopády Trümmelbach, odvodňu-
jící nejvyšší vrcholy Jungfrauregionu, možnost fakul-
tativní prohlídky. Prohlídka hlavního města Bernu, 
proslulého čokoládou Toblerone. Radnice, katedrála 
Munster, hodinová věž, mnohá náměstí. Město kvě-
tin, studentů, medvědů, historických kašen, sklepení 
a podloubí nejdelších na světě. Přejezd na ubytování 
do horské oblasti nad Ženevským jezerem, nocleh.
5. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do Francie pod nej-
vyšší horu Evropy Mont Blanc (4 807 m. n. m.). Fakulta-
tivně lanovkou na Aiquille du Midi do výšky 3 842 m 
– Mt. Blanc jako na dlani. Pobyt v Chamonix Mt. Blanc. 
Návrat na ubytování, nocleh.
6. DEN: Snídaně. Přesun na jihozápad země do 
Ženevy pod horu Mont Saléve (1 375 m. n. m.). Pro-
hlídka města, sídla Organizace spojených národů 
a mezinárodních organizací. Katedrála sv. Petra, rad-
nice, Park reformace, pomník Jeana Jacquesa Rous-
seaua. Fakultativně plavba lodí po jezeře s  největší 
fontánou Jet d´eau. Lausanne, hlavní město kanto-
nu Wadtland mezi vinicemi a  pohořím Jura, město 
3 nadmořských výšek. Prohlídka spojená s možností 
fakultativní návštěvy jedinečného Olympijského mu-
zea. Po cestě na ubytování zastavení v  Montreux, 
dějišti mezinárodních hudebních a jazzových festiva-
lů na břehu Ženevského jezera. Návrat na ubytování, 
nocleh.
7. DEN: Snídaně. Horské středisko Zermatt (1 620 m. 
n. m.) na úpatí nejkrásnější hory Matterhornu (4 478 
m n. m.) na rozhraní švýcarských a italských Alp. Fa-
kultativně zubačkou do stanice Gornergrat (3 100 m 
n. m.) s výhledy na nejvyšší horský masiv Monte Rosa 
a  ledovce. Přejezd na ubytování přes Grimselpass 
(2 165 m. n. m.), na jehož vrcholu se nachází jezero 
Totensee. Přejezd na ubytování, nocleh.
8. DEN: Snídaně. Prohlídka největšího města země 
a  finančního centra Zürichu, Bahnhofstrasse, ná-
břeží, katedrála Gro münster, kostel Fraumünster, 
cechovní domy starého města. Návrat na ubytování, 
nocleh.
9. DEN: Po snídani se zastavením v Knížectví lichten-
štejnském a hlavním městě Vaduzu odjezd přes SRN 
do ČR, návrat ve večerních hodinách.

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
       K   

81K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech, 5× snída-
ni, dopravu Tasch – Zermatt – Tasch, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 5 večeří (2 490 Kč), zubačka na Jungfraujoch TOP 
OF EUROPE (3 490 Kč), cesta panoramatickým vlakem 2. tř. (1 490 Kč), cesta panoramatickým vlakem 
Golden Pass Classic Belle Epoque včetně občerstvení (1 690 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy

o n mka  na na uba ku un aujo h a pano amati k  vlak platí p i va i a platbě p m  va  
nutn  v
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  ENEV   L S NNE  ONTRE   R ERES  ER TT  SION 
 INTERL KEN  N R O   IL T S  L ERN  R  ST  ORIT

ERNIN  E RESS OL EN SS E RESS
V RSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odjezd v podvečer z ČR přes SRN do Švýcar-
ska.
2. DEN: Kosmopolitní eneva na řece Rhoně a  bře-
zích Ženevského jezera. Mezinárodní centrum nazý-
vané „Nejmenším velkoměstem na světě“. Fakultativ-
ně plavba po jezeře, prohlídka města na úpatí hory 
Mt. Saléve, katedrála sv. Petra, radnice, Park refor-
mace, pomník Jeana Jacquesa Rousseaua. Přejezd do 
Lausanne, univerzitního města 3 nadmořských výšek 
a  sídla jedinečného mezinárodního Olympijského 
muzea a výboru. Prohlídka města, fakultativně Olym-
pijské muzeum. Přejezd na ubytování do hor nad Že-
nevským jezerem, nocleh.
3. DEN: Snídaně. Fakultativně výlet panoramatickým 
vlakem Golden Pass Classic Belle Epoque. Cesta 
1. třídou na trase Montreux–Montbovon (ve vlaku se 
podává káva a croissant, čokoládová tyčinka a čoko-
láda). Gruyéres (fakultativně hrad z 12. století a pro-
hlídka sýrárny). Exkurze do čokoládovny Cailler-Nest-
lé. Návrat na ubytování, nocleh.
4. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do Zermattu (1 620 
m. n. m.) na úpatí nejkrásnější hory Matterhornu 
(4 478 m. n. m.). Fakultativně zubačkou na Gorner-
gratt (3 100 m n. m.) s  výhledy na nejvyšší horský 
masiv Monte Rosa a ledovce. Krátká návštěva Sionu
– hlavního města kantonu Wallais v rhonském údolí, 
návrat na ubytování, nocleh.
5. DEN: Snídaně. Přes Interlaken do Lauterbrun-
nenu, fakultativně zubačkou na Jungfraujoch TOP 
OF EUROPE (3 454 m. n. m.), do nejvýše položeného 
železničního nádraží v Evropě. Zpět do Grindelwald 
Grund a dále do lázní Interlaken (mezi dvěma jeze-
ry – Thunersee a Brienzersee) s výhledy na Jungfrau 
(4 158 m. n. m.). Přejezd na ubytování v okolí Luzernu, 
nocleh.
6. DEN: Snídaně. Fakultativně nejstrmější zubačkou 
se sklonem místy až 48 % na Pilatus (2 120 m. n. m.), 
nejvyšší vrchol oblasti Vierwaldst ttského jezera. 
Město Luzern, hlavní město stejnojmenného kanto-
nu – prohlídka. Kapličkový most, Lví památník, věžní 
hradby Mussegmauer, radnice, nábřeží s cechovními 
domy. Přejezd na ubytování, nocleh.
7. DEN: Snídaně. Přejezd do Churu. Cesta panorama-
tickou trasou Bernina Express v délce 145 km, kan-
tonem Graubunden do St. Moritz (Svatého Mořice), 
na vrchol průsmyku Berninapass do výšky 2 253 m 
s výhledy do hor a hlubokých údolí. Odjezd zpět do 
ČR.
8. DEN: Návrat v ranních až dopoledních hodinách.

JÍZDENKANA ZERMATTV CENĚ

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v  hotelu **/***, 
3× snídaně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (1 490 Kč), 3 večeře (1 490 Kč), zubačku na Jungfraujoch TOP 
OF EUROPE (3 490 Kč), cesta panoramatickým vlakem Glaciér Express 2. třída (1 790 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
Poznámka: cena na zubačku Jungfraujoch a panoramatický vlak platí při rezervaci a platbě předem, re-
zervace nutná v CK.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  OSTROV KV TIN IN   RI   N R   L ERN  N R
O  TO  O  E RO E

1. DEN: ve večerních hodinách odjezd přes SRN do 
Švýcarska.
2. DEN: návštěva ostrova květin Mainau. Prohlídka 
největšího města a finančního centra země Zürichu. 
Světoznámá Bahnhofstrasse, cechovní domy podél 
řeky Limmat, katedrála Grossünster, kostel Frau-
munster s  okny v  chóru od M. Chagalla a  sv. Petra 
s největším hodinovým ciferníkem v Evropě a mnoho 
dalších památek této metropole. Přejezd na ubytová-
ní v oblasti Luzernu, nocleh.
3. DEN: snídaně, výlet do Bernské vysočiny, regionu 
světoznámé hory Jungfrau. Fakultativně zubačkou 
na Jungfraujoch TOP OF EUROPE, do nejvýše polo-
ženého evropského železničního nádraží, s  výhledy 
na okolní vrcholy známého trojhvězdí Eiger, M nch 
a  Jungfrau a  na největší švýcarský ledovec Aletsch-
gletscher. Návrat na nocleh.
4. DEN: snídaně. Den v okolí Luzernu, města s Kaplič-
kovým mostem – nejstarší dřevěnou mostní stavbou 
země, Lvím památníkem, věžními hradbami či Pi-
cassovým muzeem. V ranních hodinách fakultativně 
nejstrmější zubačkou se sklonem místy až 48 % na 
Pilatus (2 120 m n. m.). Nocleh.
5. DEN: snídaně. Cesta trasou jedním z nejzajímavěj-
ších panoramatických vlaků Glaciér Expressem. Pro 
cestu přes 291 mostů a 91 tunelů od Zermattu po Sv. 
Mořic a přes 2 033 m vysoký Oberalppass potřebuje 
tento nejpomalejší rychlík světa téměř 9 hodin jízdy. 
Fakultativně nabízíme cestu jeho nejhezčí částí z Di-
sentisu do Svatého Mořice. Odpoledne odjezd zpět 
do ČR.
6. DEN: návrat do ČR v ranních hodinách.

JEDINEČNÁTRASA

RO R

V RSKO  ENNÍ OKR

L IER E RESS

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 36
CENA ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaným autokarem, letecká varianta leteckou přepravu Praha–Ber-
gamo–Praha, letištní taxy a další poplatky, 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech *** , 9× snídani, služby 
česky mluvícího průvodce, dopravu Tasch – Zermatt, povinné příplatky
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 490 Kč), 9 večeří (3 990 Kč), cestu zubačkou na Jungfrau-
joch TOP OF EUROPE (3 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
POZNÁMKA: cena na zubačku Jungfraujoch platí při rezervaci a platbě předem, rezervace nutná v CK.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  L O I R   ER O  O O  L NO  LO RNO  LT OR   L ERN  N R O   R ERES  ENEV  
 L S NNE  ER TT  IL NO

VELK  OKR  V RSKE  S N V T VO  IT LIE
V V RSKO  IT LIE  ENNÍ OKR

84 K T LO  O N V Í  E  

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   T  Č  

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY CENA 
      K

84 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



1. DEN:
LETECKÁ VERZE – odlet z ČR do Itálie do města Ber-
gamo, transfer na ubytování do hotelu. Ve večerních 
hodinách procházka historickým centrem Bergama. 
Nocleh.
AUTOKAROVÁ VERZE – odjezd z  ČR v  ranních ho-
dinách do Itálie. Zastávka u  jezera Lago di Garda. 
přejezd do Bergama, hlavního města stejnojmenné 
provincie se známým kostelem Santa Maria Maggiore 
a Cappella Colleoni, hrobkou s bohatou mramorovou 
fasádou v  renesančním stylu. Poté prohlídka města 
Varallo s  církevním komplexem 45 kaplí a  bazilikou 
Sacro Monte nacházející se nad Varallem. Nocleh.
2. DEN: Snídaně. Odjezd do Švýcarska se zastávkou 
ve městech Lugano a Locarno. Odjezd na ubytování. 
Nocleh.
3. DEN: Snídaně, krátká zastávka ve měste Bellinzona
a přejezd do města Altdorf. Altdorf – historicky spjatý 
se vznikem Švýcarské konfederace. Průsmykem Sus-
tenpass (2 224 m. n. m.) s krátkou zastávkou na jeho 
vrcholu a u paty ledovce Steingletscher do Meiringe-
nu, místa pobytu Sherlocka Holmese. Fakultativně 
průchod kaňonem řeky Aary – Aareschlucht, jedné 
z  nejdelších řek v  zemi a  výstup k  Reichenbašským 
vodopádům, známým z  literárního díla o  Sherlocku 
Holmesovi. Přejezd na ubytování, nocleh.
4. DEN: Snídaně. Fakultativně nejstrmější zubačkou 
na Pilatus (2 120 m. n. m.) s  výhledy na centrální 
a  Bernské Alpy. Prohlídka Luzernu (mj. Kapličkový 
most, katedrála sv. Legera, Jezuitský kostel, Lví pa-
mátník). Fakultativně plavba po jezeře Vierwaldst t-
ter See k hoře Rigi „Královně hor“ (1 797 m. n. m.). 
Přejezd na ubytování, nocleh.
5. DEN: Snídaně. Celodenní výlet do Bernské vysočiny. 
Fakultativně zubačkou z Lauterbrunnenu přes Wen-
gen a  Kleine Scheidegg, horou Eiger s  vyhlídkovými 
galeriemi na ledovce a věčný sníh do nejvýše polože-
ného železničního nádraží v Evropě na Jungfraujoch 
TOP OF EUROPE (3 454 m. n. m.). Zpět přes Grin-
delwald Grund zastavení v  Interlakenu, světozná-

LETECKÁ A AUTOKAROVÁVERZE
RO R

mých lázních a  středisku zimních i  letních sportů. 
Přejezd na ubytování, nocleh.
6. DEN: Snídaně, návštěva malebného města Gruyé-
re, kde se jakoby zastavil čas, které je proslavené vý-
robou stejnojmenného sýra, stojící na kopci pod stře-
dověkým hradem z  poloviny 12. století. Přejezd do 
města Montreux, krátká zastávka v  dějišti meziná-
rodních hudebních a jazzových festivalů na břehu Že-
nevského jezera. Přejezd do enevy pod horu Mont 
Saléve (1 375 m n. m.). Prohlídka města, sídla Organi-
zace spojených národů a mezinárodních organizací. 
Katedrála sv. Petra, radnice, Park reformace, pomník 
Jeana Jacquesa Rousseaua. Fakultativně plavba lodí 
po jezeře s největší fontánou Jet d´eau. Nocleh.
7. DEN: Snídaně, přejezd do Lausanne, hlavního 
města kantonu Wadtland mezi vinicemi a  pohořím 
Jura, města 3 nadmořských výšek. Prohlídka spojená 
s  možností fakultativní návštěvy jedinečného Olym-
pijského muzea. Krátká zastávka u  hradu Chillon. 
Přejezd do Sionu, hlavního města kantonu Wallais. 
Ubytování, nocleh.
8. DEN: Snídaně, Horské středisko Zermatt (1620 m. 
n. m.) na úpatí nejkrásnější hory Matterhornu (4478 
m. n. m.) na rozhraní švýcarských a italských Alp. Fa-
kultativně zubačkou do stanice Gornergrat (3100 m 
n. m.) s výhledy na nejvyšší horský masiv Monte Rosa 
a  ledovce. Přejezd na ubytování přes Grimselpass 
(2165 m. n. m.), na jehož vrcholu se nachází jezero 
„mrtvých“ Totensee. Přejezd na ubytování, nocleh.
9. DEN: Snídaně, odjezd přes Brig, zastávka u jezera 
Lago Maggiore ve městečku Stresa, individuální vol-
no. V odpoledních hodinách zastávka v Miláně. Pro-
hlídka milánského Dómu, možnost výstupu na stře-
chu, která umožňuje vyhlídku na celé Miláno, zámek 
Castello Sforzesco i budovu opery La Scala. Přejezd 
na ubytování, nocleh.
10. DEN:  
LETECKÁ VERZE – snídaně, individuální volno, trans-
fer (dle letového řádu) na letiště a odlet zpět do ČR.
AUTOKAROVÁ VERZE – odjezd zpět do ČR kolem 
jezera Lago di Garda se zastávkou ve městě Trento. 
Krátká prohlídka městečka a odjezd zpět do ČR.
11. DEN: Příjezd do ČR.

85K T LO  O N V Í  E  85K T LO  O N V Í  E  EVROPA



CENA ZAHRNUJE: autokarová varianta: dopravu klimatizovaným autokarem, 10 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji v hotelu ***, 10× snídaně, služby česky mluvícího průvodce. 
Letecká varianta: leteckou přepravu Praha–Benátky–Benátky, letištní taxy a  další poplatky, dopravu 
klimatizovaným autokarem, 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 10× snídaně, služby česky mluví-
cího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 490 Kč), 10 večeří (2 290 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a  covid pojištění, vstupy, místní průvodci cca25 EUR (platba na místě), 
místní pobytová taxa 3/4 EUR/osoba/noc (při ubytování Řím, Benátky, Florencie)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

IT LIE  ENNÍ OKR

TR S  E  EN TK   R NO  S N RINO  O E E  RI  Í   S N I I N NO  IS   LOREN IE  VERON

VELK  OKR  IT LIÍ

TERMÍN ZÁJEZDU AUTOKAR CENA NÁSTUPNÍ MÍSTA
       K   T  Č  

TERMÍN ZÁJEZDU LETECKY CENA 
       K
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1. DEN:
AUTOKAROVÁ VERZE: odjezd z  ČR v  ranních hodi-
nách. Nocleh v okolí Benátek. 
LETECKÁ VERZE: odlet z Prahy do Benátek. Transfer 
na ubytování a nocleh.
2. DEN: Přejezd do Benátek, celodenní prohlídka 
tohoto romantického města s  neopakovatelnou 
atmosférou, které je rozloženo v  laguně na více než 
stovce ostrůvků. Prohlídka náměstí sv. Marka se 
zvonicí a chrámem sv. Marka, Dóžecí palác. Navští-
víme také sklárny na ostrově Murano. Nocleh.
3. DEN: průjezd oblastí Gran Sasso, návštěva „ka-
pesní“ republiky San Marino, ve které platí spousta 
bizarních předpisů. Aby se např. zabránilo zištným 
sňatkům, platí zde zákaz zaměstnávat pomocnice 
mladší padesáti let. Následuje městečko Loreto, do 
kterého prý andělé ve 13. stol. přenesli dům Panny 
Marie z Palestiny. Nocleh.
4. DEN: návštěva Pompejí. Místa, které bylo po sta-
letí zasypáno sopečným popelem, dále pak zastávka 
v přístavní Neapoli.
5. DEN: celodenní výlet na kouzelný ostrov Capri
s možností výletu na člunu k největší pozoruhodnosti 
ostrova, kterou je Modrá jeskyně. Večer návrat na 
pevninu, nocleh.
6. DEN: prohlídka italské metropole a centra kultury – 
Říma. Procházka historickým centrem s neobyčejnou 
koncentrací antických památek, jako jsou Koloseum 
nebo Pantheon. Navštěva náměstí Piazza Navona 
s Fontánou Čtyř řek, Španělských schodů, fontány di 
Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete „pojistit“ vhoze-
ním mince právě do této fontány. Nocleh.
7. DEN: návštěva papežského státu Vatikánu – sídla 
katolické církve. Chrám sv. Petra s  jeho katakomba-
mi, kde je mj. i hrobka zesnulého papeže Jana Pavla 
II., Vatikánská muzea s  ohromující Sixtinskou kaplí. 
Zbytek dne opět věnován „věčnému“ Římu. Nocleh.
8. DEN: návštěva toskánské vesničky San Gimignano, 
obehnané hradbami a  třinácti historickými rodový-
mi věžemi, které dokreslují středověký obraz města. 
Přejezd do města Siena s Mušlovým náměstím a Dó-
mem. Nocleh.

9. DEN: prohlídka Pisy. Návštěva Campo dei Miracoli
(Pole zázraků) se známou šikmou věží a Dómem. Fa-
kultativně výstup na šikmou věž. Odpoledne přejezd 
do Florencie – kolébky renesance, která se odtud 
rozšířila do celého světa. Prohlídka významných his-
torických památek – náměstí della Signoria se sochou 
Davida, palác Vecchio, katedrála Santa Marie del Fi-
ore, galerie Uffizzi či jeden z nejkrásnějších italských 
mostů Ponte Vecchio. Nocleh.
10. DEN: návštěva Verony. Aréna, balkon, pod kterým 
Romeo vyznával Julii lásku, most Scaligerů a krásnou 
bazilikou San Zeno. Odjezd směrem do Rakouska po 
východním břehu jezera Lago di Garda. Nocleh. 
LETECKÁ VERZE: návštěva Verony, dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet zpět do ČR. 
11. DEN: odjezd přes Rakousko do ČR. Návrat ve ve-
černích hodinách.

LETECKÁ A AUTOKAROVÁVERZE

ŘÍM

ITÁLIE

SICÍLIE

Bonifácký průplav

MALTA

BENÁTKY

SAN MARINO

POMPEJE 

CAPRI 

SAN GIMIGNANO
PISA 

FLORENCIE 

VERONA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Neapol–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště 
–hotel– etiště, trajekty na ostrov Ischia, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 7× polopenze, okružní 
jízdu ostrovem, celodenní výlet na ostrov Capri, celodenní výlet do Pompejí a  na Vesuv, folkloristický 
večer, služby česky mluvícího průvodce.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek na městské taxy (cca 3 EUR/osoba/noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

TR S  E  IS I   RI  O E E  VES V  NE OL

TER LNÍ OSTROV IS I
IT LIE  ENNÍ OKR

V CENĚCELODENNÍ VÝLET DO POMPEJÍ

1. DEN: Odlet z ČR. Přílet do Neapole, transfer do pří-
stavu a trajekt na ostrov Ischia. Transfer na ubytová-
ní. Individuální volno, večeře a nocleh.
2. DEN: Snídaně, okružní jízda ostrovem, zastávky 
na nejkrásnějších místech ostrova, např. Aragonský 
hrad nebo most Ponte di Ischia, individuální volno. 
Večeře, nocleh.
3. DEN: Snídaně, individuální volno, možnost návštěvy 
botanické zahrady La Mortella nebo některého z ter-
málních parků. Večeře, nocleh.
4. DEN: Snídaně, celodenní výlet na ostrov Capri, 
jeden z  nejkrásnějších ostrovů v  Tyrhénském moři, 
který byl oblíbeným místem již starověkých římských 
císařů. Volno k  prohlídce ostrova nebo na koupání. 
Návrat na ostrov Ischia, večeře, nocleh.
5. DEN: Snídaně, celodenní výlet do Pompejí, vý-
znamného města z doby antického Říma, které bylo 
zničeno při sopečné erupci Vesuvu. Výjezd na Vesuv 
s  fantastickým výhledem a  možností výstupu až ke 
hraně kráteru. Návrat na ostrov Ischia.
6. DEN: Snídaně, individuální volno, možnost výstu-
pu na Monte Epomeo, folkloristický večer ve vinném 
sklípku s místní hudbou. Nocleh.
7. DEN: Snídaně, individuální volno, večeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně, transfer do přístavu, trajekt, krátká 
prohlídka Neapole a transfer na letiště. Odlet zpět do 
ČR.

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Catania–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, dopravu autobusem nebo minibusem dle programu, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech 
***/****, 7× polopenzi, česky mluvícího průvodce, 1× místního průvodce, lodní lístek na Liparské ostrovy 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, povinný příplatek městská pobytová taxa pobytová taxa 
u některých hotelů (platba na místě, cca 14 EUR), vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 800 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

TR S  E  T NI    ENN   LER O  ONRE LE  RI ENTO  VILL  S LE 
 ETN   T OR IN    LI RSK  OSTROV  V L NO LI RI   S R K S   NOTO 
 I STELLO  T NI

IT LIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Catanie, druhého největšího 
města na ostrově, vystavěného na úpatí majestátní 
Etny. Catania je barokním architektonickým skvos-
tem, který za svou barokní podobu vděčí poslednímu 
velkému zemětřesení z roku 1693, jež původní město 
zcela zničilo. Transfer z letiště, přes vnitrozemí Sicílie, 
do města Enna, které bylo střediskem Sikanu. Krátká 
prohlídka města a hradu Castello di Lombardia, kte-
rý je nejvyšším bodem města. V podvečerních hodi-
nách pokračování do hotelu v oblasti Palerma, večeře 
a nocleh. 
2. DEN: Snídaně, celodenní prohlídka Palerma a jeho 
okolí. V  dopoledních hodinách návštěva Monreale 
a  zdejší baziliky světově proslulé svými mozaikami 
a klášterním dvorcem ze 13. století. Odpoledne ná-
vrat do Palerma, prohlídka města včetně Pallazzo Re-
ale, Capella Pallatina, katedrály a Piazzi Quatro Canti. 
Večeře a nocleh. 
3. DEN: Snídaně, cesta centrální částí ostrova do Agri-
genta, kde si prohlédneme Údolí chrámů (UNESCO) 
– archeologický park s nádhernými řeckými chrámy. 
Odpoledne nás čeká prohlídka Villa Casale (UNESCO) 
pod městem Piazza Armerina, uvidíme nejrozsáhlejší 
a nejbohatší komplex s původními římskými mozai-
kami na světě. Přejezd do hotelu, ubytování a večeře.
4. DEN:  Snídaně. Dopoledne výlet po východním 
úbočí, přes městečka Santa Venerina a  Zafferana 
Etnea. Výlet na dominantu celého ostrova, na vulkán 
Etna, kde uvidíme zajímavou „měsíční“ krajinu s lávo-
vými útvary. Odpoledne odjezd do nedaleké  Taor-
miny, jednoho z  nejnavštěvovanějších městeček na 
Sicílii, které se tyčí ve výšce cca 200 m n. m. a jehož 
nejvýznamnější památkou je divadlo. Návrat do hote-
lu, večeře a nocleh. 
5. DEN:  Snídaně. Odjezd z  hotelu do přístavu v  Mi-
lazzu. Lodí dále na ostrov Lipary, zastávka v přísta-
vu Marina Lunga. Volný čas na prohlídku pevnosti 
s  archeologickým areálem a  procházka malebným 
městečkem. Obeplutí ostrova  Lipary  a  zastávka 
v přístavu Porto di Levante na ostrově Vulcano. Mož-
nost pěšího výstupu na Velký kráter s velkým fuma-
rolovým polem, návštěva černé sopečné pláže nebo 
koupání v termálním sirném bahenním jezírku. Obe-
plutí ostrova, prohlídka Koňské jeskyně a Venušiných 
lázní. Návrat do přístavu v Milazzu. Transfer zpět do 
hotelu. Večeře. Nocleh. 
6. DEN:  Snídaně, volný den na koupání v  Giardini 
Naxos. Večeře. Nocleh. 
7. DEN: Snídaně, odjezd do Syrakus, které bývaly hos-
podářským a kulturním centrem antické Sicílie. Pro-
hlídka místního archeologického areálu. Odpoledne 
prohlídka malebného městečka Noto, návrat do ho-
telu, večeře a nocleh. 
8. DEN: Snídaně, návštěva rybářského městečka Aci-
castello, okružní jízda Catanií a  transfer na letiště 
a odlet zpět do Prahy.

RO R

LODNÍ LÍSTEK NA LIPARY V CENĚ

TO NE LE Í E SI ÍLIE S V LETE  N  LI RSK  OSTROV
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TR S  E  T NI   ENN   LER O  ONRE LE  S L  EI T R I  RI ENTO  O I   NOTO  SIR S   LI RSK  
OSTROV  N RE  STRO OLI   ETN   L NT R   S VO   OR  R   T OR IN   T NI

SI ÍLIE N  I NE N
IT LIE  ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Catania–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–ho-
tel–letiště, dopravu autobusem nebo minibusem dle programu  7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***/****, 
7× polopenze, služby česk mluvícího  průvodce, 2× místního průvodce, lodní lístek na Liparské ostrovy 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (8 990 Kč), 
CENA NAZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, povinný příplatek městská taxa u některých hotelů (plat-
ba na místě, cca 14 EUR/ pobyt)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

90 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



RO R

ky společně vytvořily čedičovou soutěsku Alcantara. 
Po prohlídce návrat na ubytování, večeře, nocleh.
6. DEN: Snídaně, odjezd z hotelu do přístavu v Mi-
lazzu, odkud vyplujeme na Aiolské/Liparké ostro-
vy (UNESCO). Proplujeme na dohled jednotlivých os-
trovů, abychom se dostali dále na otevřené moře až 
na ostrov Panarea, kde se zastavíme k jeho krátké 
návštěvě a na koupání. Poté bude naše plavba po-
kračovat ke Stromboli - ostrov a vulkán v  jednom, 
kde zůstaneme až do setmění, abychom mohli lépe 
pozorovat sopečnou aktivitu. Pozdní návrat do ho-
telu. Nocleh. Pozn: v  případě nepříznivého počasí, 
může být realizována jiná kombinace navštívených 
ostrovů.
7. DEN: Po snídani se vydáme po stopách „Kmot-
ra“ do pohoří Monti Peloritani, nejprve do vesničky 
Savoca, jež se choulí na srázu kopce a nad níž stojí 
kapucínský klášter a hrad. Po prohlídce si to namí-
říme do Forza d´Agro, která si díky své historické 
podobě také zahrála v  mnoha filmech. Poté přeje-
deme do malebné Taorminy, jednoho z nejnavště-
vovanějších městeček na Sicílii, které leží na skále 
nad pobřežím Jónského moře. Prohlédneme si jeho 
nejvýznamnější památku – řecko/římské divadlo 
a obchůdky plné lákadel a módy. Návrat do hotelu, 
večeře a nocleh.
8. DEN: Snídaně, prohlídka Catanie, která je barok-
ním architektonickým skvostem, jež za svou barok-
ní podobu vděčí poslednímu velkému zemětřesení 
z roku 1693, které původní město zcela zničilo. Trans-
fer na letiště a odlet zpět do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Catanie, druhého největší-
ho města na ostrově, vystavěného na úpatí majestát-
ní Etny. Transfer z letiště do vnitrozemí Sicílie do měs-
ta Enna, které bylo sídlem Sikanů. Krátká prohlídka 
města a hradu Castello di Lombardia, který je nejvyš-
ším bodem města. Pokračování do hotelu v  oblasti 
Palerma, večeře a nocleh.
2. DEN: Snídaně, během dnešního dne nás čeká 
prohlídka Palerma, jeho blízkého okolí a  městečka 
Monreale – zdejší bazilika je světově proslulá svými 
mozaikami a klášterním dvorem ze 13. století. V Pa-
lermu navštívíme Palatinskou kapli v  Normanském 
paláci, katedrálu, nám. Quatro Canti, fontánu Prae-
toria a mnoho dalších míst. Pořadí upřesní průvodce. 
Večeře, nocleh.
3. DEN: Snídaně, odjezd na jih ostrova k vápencové-
mu útesu Scala dei Turchi, jeho název je odvozen od 
častých nájezdů tureckých pirátů, kteří se tudy sna-
žili dostat na ostrov. Odtud to máme kousek do Agri-
genta, kde si prohlédneme Údolí chrámů (UNESCO) 
- archeologický park s nádhernými řeckými chrámy. 
Poté navštívíme město Módica (UNESCO), na ska-
lách a  ve skalách vystavěný barokní klenot Sicílie. 
Dalším skvostem jižní části ostrova je barokní měs-
tečko Noto (UNESCO), kde nás čeká ubytování, ve-
čeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně, naše cesta povede do Syrakus
(UNESCO), které bývaly hospodářským a  kulturním 
centrem antické Sicílie. Navštívíme archeologický are-
ál Neapolis (lomy, divadlo, Dionýsovo ucho, amfiteá-
tr) a  také centrum města na ostrově Ortigia, kde se 
seznámíte s historií, ale i s mýty a legendami. Přejezd 
na ubytování na pobřeží Jónského moře pod úpatím 
sopky Etny. Volné odpoledne můžete věnovat koupá-
ní a odpočinku. Večeře, nocleh.
5. DEN: Snídaně, dopoledne se vydáme na výlet na 
dominantu celého ostrova, na vulkán Etna (UNESCO), 
kde se projdeme zajímavou „měsíční“ krajinou s lávo-
vými útvary a seznámíme se s její neustálou činností. 
Odpoledne přejedeme na severní stranu sopky, kde 
vulkanická činnost a řeka razící si cestu po úpatí sop-

LODNÍ LÍSTEK NA LIPARY V CENĚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Pisa–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfery a autoka-
rovou dopravu, 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelech ***, 4× snídaně, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 4× večeře v restauraci nebo v hotelu (2 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, povinný příplatek městské taxy (cca 4 EUR/osoba/noc)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

LOREN IE  IS  L   LETE K  VÍKEN  
IT LIE   ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Prahy do italského města Pisa. Odpo-
lední nebo večerní procházka. Návštěva Campo dei 
Miracoli (Pole zázraků) se známou šikmou věží a dó-
mem. Fakultativně výstup na šikmou věž. Přejezd na 
nocleh.
2. DEN: Snídaně, návštěva města Lucca. Lucca je jed-
ním z mála italských měst, které si zachovalo městské 
hradby. Procházka městem s možností návštěvy pa-
mětihodností: Piazza Amfiteatro, románská katedrála 
San Martino, renesanční radnice s podloubím. Odpo-
ledne přejezd do Florencie. Večerní procházka rene-
sanční metropolí. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, celodenní prohlídka. Možnost ná-
vštěvy uměleckých muzeí, Galleria degli Uffizi, Gal-
leria Accademia, (originál Davida), Palazzo Medici 
Riccardi, sídlo tohoto významného rodu, Medicejská 
kaple: Knížecí kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, 
dominikánský klášter, kaple sv. Antonína, gotický 
dům S. Maria del Fiore, baptisterium, Rajská brána, 
Gotická kampanila, Palazzo Vecchio – gotická radni-
ce, Pantheon ze 13. stol., gotický a  renesanční inte-
riér, kostel Santa Croce, hrobka Michelangela. Ponte 
Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně gotické a  re-
nesanční domy a  paláce, S. Maria d. Carmine, kar-
melitský kostel s klášterem, kaple Capella Brancacci, 
fresky, Palazzo Pitti: Galeria Palatina, evropská malba 
z 15.–18. stol. (Tizian, Raffael, Botticelli, Galerie kos-
týmů a Galerie stříbra), zahrady. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální volno ve Florencii. 
Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Dle letového řádu transfer na letiště. 
Odlet zpět do ČR.

TŘI PERLY TOSKÁNSKA

RO R
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha/Brno–Řím–Praha/Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer z le-
tiště do hotelu a zpět, noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, jízdenku 2. třídy rychlovlaku Freccia 
Rossa z Říma do Florencie a zpět, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 190 Kč), 2 večeře v  restauraci bez nápojů – v den výletu je 
stravování individuální
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu, povinný přípla-
tek městské taxy (cca 3-4 EUR/osoba/noc)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Í  S N V T VO  LOREN IE  LETE K  VÍKEN
IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

ODLET  I Z BRNA

RO R

1. DEN: Odlet do Říma, transfer na ubytování. Násle-
duje prohlídka italské metropole a  centra kultury – 
Říma. Procházka historickým centrem s neobyčejnou 
koncentrací antických památek, jako jsou Koloseum 
nebo Pantheon, dále také náměstí Piazza Navona 
s fontánou Čtyř řek, Španělské schody, slavná fontá-
na di Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete „pojistit“ 
vhozením mince právě do této fontány. Nocleh.
2. DEN: Po snídani návštěva papežského státu Vati-
kánu – sídla křesťanské církve. Chrám sv. Petra s jeho 
katakombami, kde je mj. i hrobka zesnulého papeže 
Jana Pavla II., Vatikánská muzea s ohromující Sixtin-
skou kaplí. Zbytek dne je opět věnován „věčnému“ 
Římu. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, odjezd z vlakového nádraží Termini 
rychlovlakem Freccia Rossa do Florencie (doba jízdy 
je cca 80 minut). Prohlídka této renesanční klenotnice, 
např. Palazzo Medici, Riccardi, sídlo tohoto významné-
ho rodu, Medicejská kaple: Knížecí kaple a  pohřební 
kaple rodu S. Marco, dominikánský klášter, kaple sv. 
Antonína, gotický dům S. Maria del Fiore, baptisteri-
um, Rajská brána, Gotická kampanila, Palazzo Vecchio 
– gotická radnice, Pantheon ze 13. stol., gotický a re-
nesanční interiér, kostel Santa Croce, hrobka Miche-
langela, Ponte Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně 
gotické a  renesanční domy a  paláce. V  odpoledních 
hodinách odjezd zpět do Říma. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR.

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z BRNA CENA 

       K
       K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha/Brno–Řím–Praha/Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer 
z letiště do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, jízdenku 2. třídy rychlovla-
ku Freccia Rossa z Říma do Florencie a zpět, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 190 Kč), 2 večeře v restauraci bez nápojů – v den výletu je 
stravování individuální
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu, povinný 
příplatek městské taxy (cca 3–4 EUR/osoba/noc)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K

Í  S N V T VO  NE OLE  LETE K  VÍKEN
IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

ODLET  I Z BRNA

RO R

1. DEN: Odlet do Říma, transfer na ubytování. Následuje 
prohlídka italské metropole a centra kultury – Říma. Pro-
cházka historickým centrem s neobyčejnou koncentrací 
antických památek, jako jsou Koloseum nebo Pantheon, 
dále také náměstí Piazza Navona s  fontánou Čtyř řek, 
Španělské schody, slavná fontána di Trevi. Svůj návrat do 
Říma si můžete „pojistit“ vhozením mince právě do této 
fontány. Nocleh.
2. DEN: Po snídani návštěva papežského státu Vatikánu
– sídla křesťanské církve. Chrám sv. Petra s jeho katakom-
bami, kde je mj. i hrobka zesnulého papeže Jana Pavla II., 
Vatikánská muzea s  ohromující Sixtinskou kaplí. Zbytek 
dne je opět věnován „věčnému“ Římu. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, odjezd z  vlakového nádraží Termini 
rychlovlakem Freccia Rossa do Neapole (doba jízdy je cca 
70 minut). Neapol je třetí největší město Itálie a je na se-
znamu UNESCO. Mezi nejznámější a určitě i nejzajímavěj-
ší památky patří Castel dell`Ovo, Castel Nuovo, Duomo, 
Gesú Nuovo apod. Ve městě je také spousta kostelů 
a muzeí. Neapol je charakteristická úzkými uličkami a ne-
utuchajícím životním stylem. V odpoledních hodinách od-
jezd zpět do Říma. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální program, transfer na letiště 
a odlet do ČR.

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z BRNA CENA 

       K
       K
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Í   LETE K  VÍKEN
IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

ODLET  I Z BRNA
1. DEN: Odlet z Prahy/Brna do Říma, transfer na uby-
tování. Následuje prohlídka italské metropole a cen-
tra kultury – Říma. Procházka historickým centrem 
s  neobyčejnou koncentrací antických památek, jako 
jsou Koloseum nebo Pantheon, dále také náměstí Pi-
azza Navona s Fontánou Čtyř řek, Španělské schody, 
slavná Fontána di Trevi. Svůj návrat do Říma si může-
te „pojistit“ vhozením mince právě do této fontány. 
Nocleh.
2. DEN: Po snídani návštěva papežského státu 
Vatikánu – sídla křesťanské církve. Chrám sv. Petra 
s  jeho katakombami, kde je mj. i hrobka zesnulého 
papeže Jana Pavla II., Vatikánská muzea s ohromující 
Sixtinskou kaplí. Zbytek dne opět věnován „věčnému“ 
Římu. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, individuální program. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR.

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU
ODLET Z PRAHY

KATEGORIE 
UBYTOVÁNÍ    CENA 

       K
       K
       K
       K
       K
       K
       K
       K
       K
       K
       K

TERMÍN ZÁJEZDU
ODLET Z BRNA

KATEGORIE 
UBYTOVÁNÍ    CENA 

       K
       K
       K
       K

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha/Brno–
Řím–Praha/Brno, letištní taxy a  další poplatky, 
transfer z  letiště do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůž-
kovém pokoji v hotelu *** nebo **** se snídaní, 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 990 Kč), 
3 večeře v restauraci bez nápojů (1 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízd-
né na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (3-4 EUR/osoba/noc)

bytov ní j  aji těno v hot l h  v oblasti mi-
ni  kt  j  j in m míst m  k  s  p otínají t asy m t a 
a j  n jl p ím v ho ím bo m p o po n v ní íma  
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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K RNEV L V EN TK   LETE K  VÍKEN

EN TK  VERON   LETE K  VÍKEN

IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Prahy do Benátek, transfer do hote-
lu, ubytování. Odpoledne procházka po Benátkách. 
Nocleh.
2. DEN: Snídaně, celodenní program s  průvodcem 
v průběhu oslavy slavného benátského karnevalu, 
nocleh.
3. DEN: Snídaně, celodenní prohlídka města s neopa-
kovatelnou atmosférou, které je rozloženo v  laguně 
na více než stovce ostrůvků. Prohlídka Náměstí sv. 
Marka se zvonicí a chrámem sv. Marka, Dóžecí palác, 
plavba vaporettem po hlavní benátské dopravní tep-
ně Canal Grande. Návštěva sklárny na ostrově Mura-
no a ostrova Burano. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální program, dle letového 
řádu transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.

1. DEN: Odlet z  Prahy, transfer do hotelu, ubytová-
ní. Odpoledne procházka po Benátkách. Nocleh.
2. DEN: Snídaně, celodenní prohlídka města s  ne-
opakovatelnou atmosférou, které je rozloženo 
v  laguně na více než stovce ostrůvků. Prohlídka Ná-
městí sv. Marka se zvonicí a  chrámem sv. Marka, 
Dóžecí palác, plavba vaporettem po hlavní benát-
ské dopravní tepně Canal Grande. Návštěva sklár-
ny na ostrově Murano a  ostrova Burano. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, celodenní výlet do města Verona (ces-
ta vlakem z Benátek do Verony je cca 60 minut), nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální program, dle letového 
řádu transfer na letiště. Odlet do ČR.

JEDINEČN  KARNEVAL

JÍZDENKA NA VLAK V CENĚ

RO R

RO R

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Benátky–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště do 
hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, služby  česky mluvícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (3-4 EUR/osoba/noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 3 večeře bez nápojů (1 990 Kč) 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Benátky–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště 
do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, služby česky mluvícího průvodce, 
jízdenku vlakem Benátky – Verona a zpět 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 3 večeře bez nápojů (1 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (cca 3-4 EUR/osoba/noc)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
      K
       K

96 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z PRAHY CENA 

       K
       K
       K
       K
       K
       K

EN TK   LETE K  VÍKEN
IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Prahy/Brna do Benátek, transfer do 
hotelu, ubytování. Odpoledne procházka po Benát-
kách. Nocleh.
2. DEN: Snídaně, celodenní prohlídka města s neopa-
kovatelnou atmosférou, které je rozloženo v  laguně 
na více než stovce ostrůvků. Prohlídka Náměstí sv. 
Marka se zvonicí a chrámem sv. Marka, Dóžecí palác, 
plavba vaporettem po hlavní benátské dopravní tep-
ně Canal Grande. Návštěva sklárny na ostrově Mura-
no a ostrova Burano. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, individuální program, nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální program, dle letového 
řádu transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.

ODLET  I Z BRNA

RO R

TERMÍN ZÁJEZDU 
ODLET Z BRNA

KATEGORIE 
UBYTOVÁNÍ CENA 

       K
       K

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha/Brno
–Benátky–Praha/Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v hotelu ***/****, 3× snídaně, služby  česky mluvícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (3–4 EUR/osoba/noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 3 večeře bez nápojů (1 990 Kč) 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Brno–Benátky–Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště 
do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, služby  česky mluvícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (3–4 EUR/osoba/noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 3 večeře bez nápojů (1 990 Kč), vstupenky do Garda-
landu. Rezervace je nutná při koupi zájezdu. Na místě je možné zakoupení lístku pouze za individuální ceny.
Cena vstupenky do Gardalandu: 
Děti, které měří méně než 1 metr mají vstup zdarma.
Celodenní vstupenka: 990 Kč/osoba. 
Rodinné vstupenky cena: 
RODINA 3 osoby: (2 dospělí  1 dítě do 10 let nebo 1 dospělý  2 děti do 10 let) 2 390 Kč
RODINA pro 4 osoby: (2 dospělí  2 děti do 10 letnebo 1 dospělý  3 děti do 10 let) 3 190 Kč
RODINA 5 osob: (2 dospělí  3 děti do 10 let nebo 1 dospělý  4 děti do 10 let)  3 990 Kč
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

ODLET Z BRNA

RO R

ZÁJEZD PRO RODINY S D TMI

1. DEN: Odlet z Brna do Benátek, transfer do hote-
lu u Lago di Garda, individuální volno, ubytování. 
Nocleh..
2. DEN: Snídaně, celodenní návštěva zábavního parku 
Gardaland. V zábavním parku  Gardaland  o rozloze 
více jak  700 000 m2 na  vás čekají jedinečné zážitky 
a 39 speciálních atrakcích pro děti i dospělé. Samotný 
park je rozdělen do několika tematických částí. Fanta-
sy, Adrenalin, zábava a Gardaland show. 
Pro klienty, kteří nemají zájem navštívit Gardaland. Je 
připravena okružní jízda kolem části Lago Di Garda.  
Návštěva městeček Desenzano del Garda, Colom-
bare a Sirmione. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, přejezd do Benátek. Prohlídka měs-
ta s neopakovatelnou atmosférou, které je rozlože-
no v laguně na více než stovce ostrůvků. Prohlídka 
Náměstí sv. Marka se zvonicí a chrámem sv. Marka, 
Dóžecí palác, plavba vaporettem po hlavní benátské 
dopravní tepně Canal Grande. Návštěva sklárny na 
ostrově Murano a ostrova Burano. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální program, dle letového 
řádu transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.

EN TK  R L N   L O I R   LETE K  VÍKEN

98 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Brno–Benátky–Brno, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště 
do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3× snídaně, služby  česky mluvícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (3-4 EUR/osoba/noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 490 Kč), 3 večeře bez nápojů (1 990 Kč) 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

IT LIE  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z Brna do Benátek, transfer do hotelu 
ve Florencii, ubytování. Nocleh.
2. DEN: Snídaně, celodenní prohlídka. Možnost ná-
vštěvy uměleckých muzeí, Galleria degli Uffi zi, Gal-
leria Accademia, (originál Davida), Palazzo Medici 
Riccardi, sídlo tohoto významného rodu, Medicejská 
kaple: Knížecí kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, 
dominikánský klášter, kaple sv. Antonína, gotický 
dům S. Maria del Fiore, baptisterium, Rajská brána, 
Gotická kampanila, Palazzo Vecchio – gotická radni-
ce, Pantheon ze 13. stol., gotický a renesanční inte-
riér, kostel Santa Croce, hrobka Michelangela. Ponte 
Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně gotické a re-
nesanční domy a paláce, S. Maria d. Carmine, kar-
melitský kostel s klášterem, kaple Capella Brancacci, 
fresky, Palazzo Pitti: Galeria Palatina, evropská malba 
z 15.–18. stol. (Tizian, Raffael, Botticelli, Galerie kos-
týmů a Galerie stříbra), zahrady. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, přejezd do Benátek. Prohlídka měs-
ta s neopakovatelnou atmosférou, které je rozlože-
no v laguně na více než stovce ostrůvků. Prohlídka 
Náměstí sv. Marka se zvonicí a chrámem sv. Marka, 
Dóžecí palác, plavba vaporettem po hlavní benátské 
dopravní tepně Canal Grande. Návštěva sklárny na 
ostrově Murano a ostrova Burano. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, individuální program, dle letového 
řádu transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.

ODLET Z BRNA

RO R

EN TK   LOREN IE  LETE K  VÍKEN
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ:15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Olbia–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště– 
hotel–letiště, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 7× polopenzi, česky mluvícího průvodce, 3× místního 
průvodce, lodní výlet na La Maddalena 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 800 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K

TR S  E  OL I   N ORO  TORTOLI  LI RI  L   ORIST NO  T RROS 
 OS   L ERO  S NT  TERES   LEN

TO NE LE Í E S R INIE
IT LIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Přílet do Olbie, města na severovýchodě Sar-
dinie, které spojuje Sardinii s  Itálií. Jde o  starověké 
město a  jeho název pochází z  řeckého původu, dle 
legendy byla Olbia založena Řeky. Transfer na ubyto-
vání. Individuální volno. Večeře, nocleh.
2. DEN: Snídaně, odjezd do městečka Nuoro, které 
je kulturním centrem Sardinie. Zde se narodili vý-
znamní umělci jako např. Sebastiano Satta a Grazia 
Deledda (první italská žena, která získala Nobelovu 
cenu v roce 1926 za literaturu), prohlédneme si mu-
zeum této slavné spisovatelky a dále muzeum krojů. 
Návštěva města Orgosolo, tzv. města banditů, Orgo-
solo je známé svými politickými nástěnnými malbami 
zvanými „murales“. Přejezd do Tortolí na východní 
pobřeží Sardinie, nocleh.
3. DEN: Snídaně, návštěva hlavního města ostrova 
Cagliari. Průvodce vás zavede do historického centra 
města, čtvrti Castello, kde budete mít možnost vy-
stoupat na Sloní věž (Torre dell’Elefante). Zajímavá je 
také prohlídka katedrály, římského amfiteátru nebo 
komplexu muzeí. Individuální volno, možnost koupá-
ní. Večeře, nocleh.
4. DEN: Snídaně, přejezd do městečka Pula, u kterého 
se rozkládá archeologická zóna Nora, nejstarší město 
celé Sardinie, svého času byla i  jejím hlavním měs-
tem. Prohlédnete si punskou část a mnohem zacho-
valejší římskou část vykopávek, ve které se dochovaly 
lázně a divadlo. Přejezd napříč ostrovem do Orista-
na, zastávka v městečku známém tradiční hrnčířskou 
výrobou a  zachovaným středověkým opevněním 
s několika věžemi. Večeře, nocleh.
5. DEN: Snídaně, přejezd do Tharrosu, historického 
města založeného Féničany, kde navštívíme památky 
obrovské archeologické ceny (pozůstatky lázní, pod-
zemní pohřebiště, fénický chrám s  obětištěm atd.). 
Prohlídka přístavního města Bosa, město se nachází 
u ústí jediné splavné řeky ostrova s úzkými uličkami, 
řadou středověkých budov – dóm z 15. století, kostel 
San Pietro, Castello di Serravalle. Přejezd do nádher-
ného městečka Alghero z počátku 12. století, následně 
osídlené přistěhovalci ze Španělska. Městečko se 
středověkými hradbami, katalánskou atmosférou, 
půvabným historickým centrem s  četnými kostely 
a záplavou malebných obchůdků. Večeře, nocleh.
6. DEN: Snídaně, prohlídka působivého městečka 
Castelsardo, situovaném na mohutném skalisku 
nad mořem s  místním hradem a  hradbami ze 12. 
století. Dále si prohlédneme tzv. Roccia dell´Elefante, 
mohutný lávový blok připomínající sloní tělo. Uvnitř 
je vyhloubena hrobka s  pohřební komůrkou. Santa 
Teresa di Gallura na severu ostrova nabízí krásný vý-
hled na protější ostrov Korsika. Večeře, nocleh.
7. DEN: Po snídani odjezd do severozápadní části 
ostrova – Costa Smeralda – Smaragdové pobřeží – 
nejkrásnější část ostrova s desítkami ostrůvků s nád-
hernými plážemi a zátokami, výlet lodí na ostrov Mad-
dalena. Individuální volno na koupání. Večeře, nocleh.
8. DEN: Snídaně, individuální volno na koupání a dle 
letového řádu transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.

POLOPENZE  V CENĚ

RO R

SARDINIE NUORO

OLBIA

MADDALENA

ALGHERO

BOSA

CASDELSARDO

COSTA SMERALDA

CAGLIARI

ORISTANOTHARROS

PULA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Valletta–Praha, dopravu na Maltě dle programu, 7 nocí ve 
2lůžkovém pokoji ve 3* hotelu se snídaní, 2 obědy, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč), večeře (3 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
       K
       K

TR S  E  V LLET   RS LOKK  R I   V LLETT   IN   R T 
 IN LI  TT R   OST  SEN LE   OS I    VITTORIOS   O O  NTI  
 VI TORI   E R   LEN I  V LLET

LT   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Valletty. Po příletu transfer 
do hotelu. Večeře a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Půldenní výlet začnete v  jižní části 
ostrova v městečku Marsaxlokk, kde v přístavu kotví 
tradiční barevné rybářské lodě „luzzu“, které se staly 
jedním z maltských národních symbolů. Po prohlíd-
ce městečka návštěva megalitického chrámu Hagar 
Qim, patřícího k  nejlépe zachovalým a  nejpůsobi-
vějším maltským prehistorickým památkám. Návrat 
do hotelu a  odpoledne individuální volno. Večeře 
a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Dopoledne individuální volno. Od-
poledne prohlídka hlavního města ostrova Valletta 
k  jehož největším skvostům patří nedávno renovo-
vané zahrady Baracca s  překrásným výhledem na 
přístav, jeden z  největších pokladů Malty velkolepá 
katedrála sv. Jana a Palác velmistrů (sídlo maltského 
parlamentu a  kanceláří prezidenta republiky). Pro-
cházka uličkami Valletty a jejich atmosféra nezklame 
žádného turistu. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně Celodenní program začne v bývalém 
hlavním městě Mdina z  jehož obranných hradeb 
je nádherný výhled na více než polovinu ostrova. 
Prohlídka města s  návštěvou katedrály sv. Pavla. 
V Rabatu, který je předměstím Mdiny návštěva Do-
mus Romana kde jsou k  vidění odkryté pozůstatky 
starověké římské rezidence z 1. století př. n. l. – nád-
herné mozaiky, nádvoří obklopené sloupovím a další 
artefakty z  období římské správy Malty. Odjezd na 
krátkou zastávku k úchvatným útesům Dingli, které 
jsou pojmenovány podle nejvýše položeného měs-
tečka na Maltě a odkud je výhled i na sousední ostrov 
Fil a. Po obědě návštěva zahrad San Anton v  sou-
sedství královského paláce v  Attard. Na závěr ná-
vštěva baziliky s. Marie v  Mosta. Návrat do hotelu, 
večeře a nocleh.
5. DEN: Snídaně. Půldenní výlet začne prohlídkou 
památek Trojměstí – městeček Senglea, Cospicua
a Vittoriosa, kde se v  roce 1530 začala psát slavná 
kapitola historie Řádu sv. Jana křtitele – maltézských 
rytířů na Maltě. Projížďka přístavem na typickém 
přístavním člunu (dghajsa). Výlet zakončí kouzelná 
vyhlídka ze zahrady v  Senglea na Grand Harbour
a pevnost Sant Angelo. Po návratu do hotelu volný 
program. Večeře a nocleh.
6. DEN: Snídaně. Celodenní výlet na ostrov Gozo, 
kdysi prý obývaný mytickou nymfou Kalypsó. Po 
cca 20ti minutové plavbě z Malty do přístavu Mgarr 
návštěva prehistorického chrámu Ggantija, který je 
nejstarší z chrámů megalitické kultury Malty a jedním 
z nejstarších na světě. Po obědě ve vesničce typické 
vesničce pro Gozo bude následovat návštěva hlavní-
ho města ostrova Victoria s prohlídkou pevnosti, ka-
tedrály a volným programem na nákupy. Po zastávce 
u „vnitrozemního moře“ v Dwejra v půvabné zátoce 
Xlendi přejezd na trajekt zpět na Maltu. Návrat do 
hotelu, večeře a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Celodenní individuální volno. Večeře 
a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Pozn.: Pořadí jednotlivých dnů může být měněno 
dle situace na ostrově Malta a ročního období. První 
a poslední den závisí na letových časech, které letec-
ké společnosti upravují během sezóny.

RO R

TO NE KR SN Í OSTROV  LT  

VÝLET NA OSTROV GOZO
V CENĚ
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RO R

LT   ENNÍ LETE K  VÍKEN

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Malta–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer z /na letiš-
tě na Maltě, dopravu minibusem dle programu, 3 noci ve vybraném hotelu se snídaní, služby průvodce 
česky mluvícího, místního průvodce, celodenní výlet viz 2. den programu 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: večeře (1 290 Kč/3 noci), večeře včetně vody a vína (1 690 Kč/3 noci), 1lůžkový 
pokoj (1 290 Kč/3 noci) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, ekologickou daň ve výši 0,5 EUR/osoba/noc splatnou na 
místě v hotelové recepci.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU 3 NOCI VE 4* HOTELU 3 NOCI VE 3* HOTELU
       K   K
       K   K
       K   K
       K   K

TR S  E  LT   V LLETT   R T  IN

1. DEN: Odlet z  Prahy na Maltu, transfer do hotelu 
v  letovisku Qawra (nebo podobného), ubytování 
a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Následuje prohlídka hlavního měs-
ta Malty – Valletty, která byla roku 1980 zapsána na 
seznam světového dědictví UNESCO. Historické jádro 
Valletty s dominantní kopulí chrámu sv. Vavřince má 
co nabídnout. Nacházejí se zde barokní, neoklasicist-
ní, ale i moderní stavby. Mezi nejznámější stavby pa-
tří Palác velmistrů, Cassa Rocca Piccola, Pevnost sv. 
Elma, Tritonova fontána, anglikánský chrám sv. Jana, 
Národní archeologické muzeum, městské hradby 
nebo ruiny budovy královské opery. Nádherné jsou 
vallettské zahrady Upper Barraka a Argoti. Město je 
plné starých kaváren, obchodů, kouzelných úzkých 
barevných uliček, náměstí, paláců a  kostelů. Hlavní 
městské ulici Třídě Republiky dominují fontány, kos-
tely a muzea. Typickým pohledem Valletty, která byla 
postavena jako pevnost na poloostrově mezi dvěma 
přírodními přístavy Marsamxett a Grand Harbour, je 
spousta barevných loděk kotvících v přístavu. Pokra-
čování do Rabatu, který je předměstím Mdiny. Pro-
gram zakončíme návštěvou bývalého hlavního města 
Malty, kterým je Mdina, město dominující centrální 
části ostrova, kde se zastavil čas, a které je rájem pro 
filmaře. Středověké úzké a klikaté uličky vedou k im-
pozantním baštám, nabízejícím nádherný výhled na 
ostrov. Návrat zpět do hotelu na nocleh.
3. DEN: Snídaně, individuální volno s možností další-
ho poznávání metropole Valletta nebo jiných zajíma-
vostí na Maltě. Nocleh.
4. DEN: Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště, 
odlet zpět do Prahy.

EST   O TO  ISTORII LT   LETE K  VÍKEN

KULTURA, POZNÁVANÍ,HISTORIE
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RO R

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tirana–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu ***, 7× snídani, 7× večeři, dopravu dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 3 000 LEK), povinný příplatek turis-
tické taxy (platí se přímo na hotelu)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K

1. DEN: Odlet z Prahy do Tirany. Ubytování, prohlídka 
města, večeře, nocleh.
2. DEN: Berat (UNESCO) – město tisíce oken, místní 
nádherné bílé terasovitě vrstvené domky s červený-
mi střechami. Začneme prohlídkou hradu, nahléd-
neme do Onufriho muzea slavného albánského iko-
nografického malíře, který se do historie ikonografie 
nesmazatelně zapsal tím, že jako první ikonograf po-
užil růžovou barvu do s vých děl. Následuje prohlídka 
Apollonie a kláštera Ardenica. Pokračujeme na jih do 
letoviska Vlora.
3. DEN: Plavba lodí kolem ukrytých jeskyní na ostro-
vě Karaburun, zastávka na koupání. Výlet lodí na 
ostrov Sazan s  militaristickou tematikou, možnost 
prohlídky vojenských zařízení nebo koupání na pláži. 
Návrat do Vlora.
4. DEN: Llogarský NP – procházkou dojdeme na krás-
nou liduprázdnou pláž Gjipe, pokračujeme do Porto 
Palermo, pevnosti, jež se nachází ve stejnojmenném 
zálivu, který byl v době komunistického režimu využí-
ván jako sovětská ponorková základna. Zastávka na 
oběd v tradiční vesničce Borsh. Přejezd do Sarandy, 
ubytování, albánský večer s  tradiční albánskou ku-
chyní, nocleh.
5. DEN: Hrad Kalaja e L kur sit nad Sarandou, 
s  nádhernými výhledy do okolí. Navštívíme krasový 
pramen Modré Oko s prohlídkou a možností koupá-
ní, poté zavítáme do jednoho z  nejkrásnějších míst 
Albánie a taktéž k památce zapsané v UNESCO jako 
vzácný příklad dobře dochovaného otomanského 
města – Gjirokast r „Město břidlicových střech“. 
Město proslavil také bývalý komunistický diktátor 
Enver Hoxha, který se zde narodil. Večerní prohlídka 
města. 
6. DEN: Přejezd k  minerálnímu prameni Banjat 
e Benjes s možností koupání. Pokračujeme na farmu 
Sotira s ochutnávkou vín a místních produktů. Může-
te si zde sami ulovit ryby, které vám pak v restauraci 
připraví. Dále je na programu návštěva idylické ves-
ničky s krásnými výhledy Fshati Borove, s možnos-
tí návštěvy místního kostela. Vesnička byla během 
2. světové války zcela vypálena německou armádou. 
Poté pokračujeme do města Korc , které bylo po 
staletí důležitým náboženským centrem ortodoxních 
křesťanů a muslimů, sídlí zde také početná komunita 
bektašiů, jejichž hlavním centrem je turánské Tekke. 
Dominantou je krásná velká mešita z 15. století. Ve-
černí procházka městem. 
7. DEN: NP Drillon a   překročení hranice do Make-
donie, kde navštívíme krásný klášter Shen Naum
(Sv. Naum) a  město Struga na břehu jezera Ohrid 
(možnost koupání na pláži) a  řeky Černý Drin. Za 
zhlédnutí zde rozhodně stojí Starý bazar, muslimský 
klášter Helveti Teke nebo kostel sv. Jiří, který je znám 
ikonou tohoto světce z r. 1267, o níž se věří, že byla 
nalezena v  jezeře a má zázračné účinky. Zvláštností 
zdejší lokality jsou skalní kostely, nacházející se v oko-
lí města. Odjezd zpět do Tirany, ubytování a večeře 
v místní restauraci.
8. DEN: Snídaně, volný program dle časových mož-
ností, odlet do Prahy.

TOV NÍ O L NII S N V T VO  KE ONIE

TR S  E  TIR N   ER T  VLOR   S N  K R R N  N  LLO R  
 ORTO LER O  ORS   S R N   IROK STER  OROVE  KOR   RILLON 
 S EN N N  STR   TIR N

L NIE  ENNÍ OKR

JEDNA CESTA   DVĚ DESTINACE
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TR S  E   TIR N   VLOR   IROK STR   L NSK  RIVI R   R Č  TIR N   SK R  O R E   EL S N  VESNI E LIN 
 O R E

NEO EVEN  KR S  L NIE
L NIE  ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tirana–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, 7× večeři, dopravu dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 1 500 LEK), fakultativní výlet do NP 
Thethi (25 EUR)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
       K
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RO R

Společně navštívíme toto na první pohled moderní 
město, které však skrývá řadu zajímavých míst, včet-
ně velkoryse pojaté hlavní třídy se sochou národního 
hrdiny Skanderbega, katolický kostel Matky Terezy, 
moderní pravoslavný kostel, mešitu ze 17. století. 
A  nechvalně známou čtvrť „Blloku“, kde žili v  pře-
pychu předáci politického byra bývalého režimu, 
včetně bývalého diktátora, zatímco země žila v chu-
době a  izolovaně od celého světa. Odpoledne mož-
nost koupání v moři. 
6. DEN: Celodenní fakultativní výlet do tzv. Albánských 
alp, do národního parku Thethi. Cestou projedeme 
městem Skadar, ležícím přímo u  Skadarského je-
zera s úžasnou faunou, podél cesty se podíváme na 
hrad Rozafa, který se tyčí nad městem, a poté bude-
me pokračovat do srdce národního parku uprostřed 
vrcholků hor s překrásnými scenériemi. Naším cílem 
je horský hřbet nad vesnicí Boga. Poté se projdeme 
pěšky k nádherné vyhlídce ležící přímo v srdci národ-
ního parku, odkud je vidět na všechny světové strany. 
Procházka přírodou bez převýšení trvá cca 1,5 hod. 
7. DEN: Celodenní výlet do města Pogradec, které leží 
přímo u Ohridského jezera, nejhlubšího a nejčistšího 
jezera na Balkáně. Cestou projedeme městem Elba-
san se skromným průmyslem, který země zdědila 
z období minulého režimu, a krátce se zastavíme ve 
známé vesnici Lin. Fakultativně lze uskutečnit oběd 
přímo na břehu jezera ve městě Pogradec nebo se 
můžete procházet po dlouhé městské promenádě, 
která už nepřipomíná chudou balkánskou zemi, ale 
moderní evropské letovisko. 
8. DEN: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Tirany. Po příletu odjezd do 
města Vlora. Společně navštívíme centrum města, 
kde stojí mezi moderní výstavbou stará mešita, pa-
mátník a  Muzeum nezávislosti. Toto město je úzce 
spjato s  nejdůležitějšími událostmi dějin Albánie 
a konkrétně s rozpadem Otomanské říše a vyhláše-
ním nezávislosti země. 
2. DEN: Celodenní výlet do vnitrozemí do města Gji-
rokastra (UNESCO). Město je typickým příkladem 
dobře dochované otomanské architektury (16.-19. 
století), kde lze navštívit nádherně zachovalý starý 
bazar s  množstvím suvenýrů, citadelu s  hodinovou 
věží a etnografické muzeum – rodný dům bývalého 
diktátora Envera Hodži. 
3. DEN: Celodenní výlet na Albánskou riviéru, což je 
hornaté, velmi panoramatické pobřeží Jónského moře 
rozprostírající se od Vlory až do hranic s  Řeckem, 
poblíž ostrova Korfu. Oblast je považována za jednu 
z  nejkrásnějších částí Albánie. Společně projedeme 
národním parkem Llogara, skrz který prošel kdysi 
Caesar při pronásledování svého protivníka Pompeie. 
Pak sjedeme dolů k tyrkysovým plážím, kde leží pou-
ze pár odlehlých vesnic, které se rychle přeměňují na 
oblíbená letoviska. Poznáme pohnuté dějiny komu-
nistické Albánie vč. bývalé ponorkové základny, která 
zůstávala po desetiletí tajným vojenským prostorem. 
Podíváme se na tajuplnou pevnost Aliho Pashi na 
jedné z nejkrásnějších zátok riviéry. Možnost koupání 
na pláži. Naším cílem bude vesnice Borsh a její krásné 
vodopády. 
4. DEN: Odjezd do města Drač (albánsky Durr s), 
které je nejdůležitějším přístavem Albánie a  které 
až do roku 1920 bývalo hlavním městem. Společně 
navštívíme výrobnu známé albánské brandy „Skan-
derbeg“, historické centrum města, ruiny starého 
amfiteátru, hlavní promenádu, pravoslavný kostel 
a mešitu. Večer volný program s možností příjemné 
procházky po písčité pláži nebo návštěva turistické 
části města s mnoha obchody, kavárnami, restaura-
cemi a vyhlášenou cukrárnou. 
5. DEN: Půldenní výlet do hlavního města Tirana. 

NEJVÍCE O LÍ EN  OKRUH
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tirana–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, 7× večeři, dopravu dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 3 000 LEK), povinný příplatek turis-
tické taxy (platí se přímo na hotelu)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
       K
                                  K

POZNÁNÍ A KOUPÁNÍ

1. DEN: Odlet z Prahy do Tirany. Po příletu transfer do 
letoviska Drač, procházka městem, ubytování, nocleh.
2. DEN: Odjezd do Kruj , návštěva hradu, etnografic-
kého muzea, starého bazaru, pokračujeme do měs-
tečka Lezh , kde je pochován největší národní hrdi-
na Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Dále zde navštívíme 
800 let starý františkánský kostel Kisha Zoja Nuncia-
ta, ruiny hradu, jenž byl součástí Skanderbegových 
pevností, na kopci s výhledem na město. Přejezd do
Shkod r – centra severní části země, večerní prohlíd-
ka města.
3. DEN: NP Theth, který je nejpozoruhodnějším z al-
bánských národních parků. Nalezneme zde poslední 
dochovanou kullu Albánie (místo, kde i  desítky let 
přežívali muži skrývající se před krevní mstou), nád-
herné Thethské vodopády a  především krásnou al-
bánskou přírodu dosud téměř nedotčenou turismem. 
4. DEN: Odjezd směrem k jezeru Komani, zastávka na 
kávu v  tradiční restauraci Perla na břehu jezera Vau 
i Dejes. Plavba po jezeře Komani, přes Drin se dosta-
neme na řeku Lumi i Shales, která pramení na úpatí 
albánských Alp a vyznačuje se svou křišťálově čistou 
vodou bohatou na nejrůznější druhy ryb. V panenské 
části řeky je možnost koupání v čisté a osvěžující vodě. 
5. DEN: Prohlídka města Shkod r, navštívíme hrad 
Rozafa, který se mocně tyčí nad městem, archeolo-
gické muzeum v Domě Oso Kuky a mešitu Abu Bakr. 
Poté budeme pokračovat krásnou panoramatickou 
cestou s  nádhernými výhledy do osady Tamara až 
k samotným hranicím s Černou Horou. Cestou zpět 
se zastavíme v  dědině Shiroka, která je na břehu 
Skadarského jezera, největšího na Balkánu. Dojezd 
do města Drač.
6. DEN: Prohlídka Tirany, kde začneme lanovkou na 
horu Dajti s nádhernými výhledy nejen na město, ale 
i celé okolí. Přesuneme se do centra, kde navštívíme 
Nový Bazar (Pazari i  Ri), který je symbolem albán-
ského obchodu, Skanderbegovo náměstí s  vládními 
budovami z  období druhé světové války, mešitu 
Ethem Bay, pravoslavný chrám znovuzrození Ježíše 
Krista, rušné centrum části Bllok (bývalé sídlo komu-
nistických představitelů) s vilou Envera Hoxhy a další
7. DEN: Odpočinkový den na pláži, možnost koupání 
nebo fakultativního výletu. Večeře, nocleh.
8. DEN: Transfer na letiště, odlet zpět do Prahy.

KO LO L NSK O SEVER  S O TE  O E
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tirana–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, dopravu dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 1 500 LEK), povinný příplatek turistic-
ké taxy (hrazen přímo na hotelu)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
                                  K

TR S  E  TIR N   R Č  ER T  IROK STR   N  RE I  N E  O R  
OKO  I R   VESNI E LI  N  LLO R   ORIK

L NIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Přílet do Tirany a odjezd do města Drač. Dle 
letového řádu procházka po historickém centru města 
s ochutnávkou albánského byrku (v ceně). Fakultativně 
možnost oběda z místních specialit. Později vás zveme 
do místní cukrárny s  výbornou zmrzlinou. Dle časo-
vým možností navštěva  světoznámé výrobny albán-
ského koňaku, který šlo sehnat na československých 
pultech již v šedesátých letech minulého století. Přímo 
ve výrobně lze tento koňak i koupit. 
2. DEN:: Dopoledne odpočinek u moře. Odpoledne ná-
vštěva překrásného města Berat/UNESCO. Projdeme 
se po malebných uličkách s  otomanskou architektu-
rou, fakultativně ochutnáme něco z  místní kuchyně 
Beratu a  zjistíme, jak je to s  vyhlášenou podvečerní 
promenádou tohoto města. 
3. DEN: Přejezd do města Gjirokastra/UNESCO. Toto 
město je rodištěm bývalého diktátora země a skýtá ně-
kolik gastronomických překvapení. Na tomto místě se 
zrodil známý balkánský sýr. Proto se ihned po příjezdu 
přesuneme do místní taverny, kde fakultativně všech-
ny druhy sýrů postupně ochutnáme. Dále zde umějí 
výborně připravit tzv. rýžové karbanátky, dršťkovou 
polévku anebo kadaif či tzv. zupu ve vyhlášené cukrár-
ně. Poté objevíme krásu architektury města a navštíví-
me citadelu nebo etnografické muzeum. 
4. DEN: Přejezd do hor za pěší turistikou. V programu 
máme cca 7 km chůze po krásné přírodě. Objevíme spo-
lečně kouzlo Albánských hor, zajímavé vesnice, pra-
voslavné památky. V NP Bredhi navštívíme starý most 
a projdeme se krásnými kaňony. Při přízni počasí se bu-
deme moci koupat v přírodních lázních vesnice B nje. 
V pozdních večerních hodinách návrat do hotelu.
5. DEN: Přejezd do nádherné oblasti s  horskými prů-
smyky u tzv. Modrého oka, kde se podíváme na pra-
men stejného jména. Tato vyvěračka s křišťálově čistou 
vodou je ikonou jihu Albánie a  jednou z nefrekvento-
vanějších místních přírodních atrakcí. Málokdo ví, že 
se na tomto místě nacházela tzv. Cháronova jeskyně 
z Homérových bájí. Fakultativní možnost oběda u toho-
to pramene ve dvou místních tavernách. Dále se pak 
přesuneme do města Himara, kde žije řecká menšina. 
Na tomto místě nelze neochutnat pravý řecký gyros. 
6. DEN: Dopoledne odpočinek u  moře na nádherné 
pláži Himary. Oběd a večeři lze zajistit v blízké taverně. 
Během dne krátká pěší túra podél mořské stezky až 
k vesnici Jali, která skrývá jednu z nejkrásnějších pláží 
Albánské riviéry.
7. DEN: Přejezd do NP Llogara, kde se projdeme ve 
výšce 1100 m n. m. až k vrcholu Atanasi, odkud je vi-
dět celá Albánská riviéra a při dobré viditelnosti ost-
rov Korfu. Cesta tam i zpět s převýšením 250 m trvá 
celkem 3 hod. Oblast je známa pro nálezy miliony let 
starých trilobitů. V této oblasti je povinností ochutnat 
speciality skopového masa. Nikde jinde v Albánii je to-
tiž neumějí lépe připravit. K výběru máte kůzlečí, jeh-
něčí a ovčí speciality, žebra, pravý albánský guláš, pilaf, 
výborné saláty, ovčí jogurt a nakonec místní sladkou 
specialitu arapash. V odpoledních hodinách následuje 
přesun do hotelu v městečku Orikum.
8. DEN: Snídaně, odjezd na letiště a odlet zpět do ČR.

POZNÁNÍ VŠEMI SMYSLY

RO R

STRO ONI K  ITK  V L NII
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Heraklion–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště
–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, 3× oběd, 7× večeři, dopravu dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce (D2, D3, D5)
POZN: Ve vybrané termíny možné lety z/do destinace z Brna a Ostravy. 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč), celodenní výlet na Santorini (4 500 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
15. 05. – 22. 05. 2022   K
05. 06. – 12. 06. 2022   K
28. 08. – 04. 09. 2022   K
16. 10. – 23. 10. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: HERAKLION • RENTHYMNA • CHÁNIE • HERAKLIÉN • SANTORINI • GORTYS 
• FESTOS

BÁJNÁ KRÉTA
E KO  ENNÍ OKR

1. DEN: Přílet na Krétu, ubytování.
2. DEN: Přejezd do Renthymna, které je typické kom-
binací architektury benátské a turecké. Pokračování 
do Chánie, malebného městečka s krásným staroby-
lým centrem. 
3. DEN: Dopoledne přejezd do Herakliónu, který je 
hlavním městem ostrova a zároveň jeho nejvýznam-
nějším přístavem. Prohlídka. Poté pokračování na 
prohlídku nejvýznamnější archeologické památky 
Kréty – paláce Knossos. Toto místo bylo hlavním cen-
trem minojské kultury.
4. DEN: Volno u moře, možnost fakultativního výletu 
na ostrov Santorini v Kykladském souostroví.
5. DEN: Tento den bude věnovaný jižní částí ostro-
va. Dopoledne absolvujete prohlídku královské víly 
z doby bronzové Agia Triáda, poté prohlídka Gorty-
se, zbytků antického města. Odpoledne přejezd do 
Festose, které je známé zbytky královského paláce 
a den zakončíte malebnou zátokou u vesničky Matala. 
6. – 7. DEN: Volno u moře.
8. DEN: Volno do transferu na letiště (nebo pokračo-
vání v prodlouženém pobytu na Krétě), odlet do ČR.

MOŽNOST PRODLOUŽE-NÉ O PO YTU PROGRAM

KRÉTA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Athény–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–ho-
tel–letiště, 3 noci v hotelu***, 3× snídani, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, celodenní výlet Řecké ostrovy (2 000 Kč), celo-
denní výlet do Delf (2 500 Kč), povinný příplatek městské taxy (hrazen přímo na hotelu – cca 2 EUR/os./noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
16. 04. – 19. 04. 2022  K
14. 05. – 17. 05. 2022  K
02. 07. – 05. 07. 2022  K

T N   STO O
E KO  ENNÍ OKR

1. DEN: odlet z  Prahy do Athén, transfer na hotel, 
volno.
2. DEN: prohlídka města Athén včetně prohlídky 
Akropole: vstupní brána, chrám bohyně Athény, nej-
starší zachované divadlo na světě. Součástí prohlídky 
je i Muzeum akropole. 
3. DEN: Individuální volno. Možno volby fakultativních 
výletů. Celodenní prohlídka do Delf včetně oběda, 
které byly podle starým Řeků centrem světa. Prohlíd-
ka archeologického areálu, jehož součástí je i slavná 
věštírna. Nebo celodenní výlet na tři řecké ostrovy 
(bez průvodce, včetně oběda) – Hydra, Poros a Ae-
gina. Na ostrově Hydra budete mít volno na koupá-
ní nebo nákupy nebo procházku, na ostrově Aegina 
se můžete projít nebo fakultativně navštívit chrám 
Aphaia. 
4. DEN: volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

ANTIKA A MOŘE

PROGRAM

20. 08. – 23. 08. 2022  K
24. 09. – 27. 09. 2022  K
22. 10. – 25. 10. 2022  K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: Termín červen: leteckou přepravu Praha–Preveza, Zakynthos–Praha/termín září: 
Praha–Zakynthos, Preveza–Praha,  letištní taxy a další poplatky, veškeré transfery v Řecku, 10 nocí v ho-
telu***, 10× snídani, 10× večeři, trajektovou dopravu mezi ostrovy, dopravu a  vstupy dle programu, 
delegáta v místě pobytu, asistenci průvodce po celou dobu programu)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, fakultativní výlety, povinný příplatek turistické taxy (hra-
zen přímo v hotelu, cca 2–3 EUR/osoba/noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
04. 06. – 14. 06.2022  K
16. 09. – 26. 09. 2022**  K  

TRASA ZÁJEZDU: LEFKADA • ITHAKA • ZAKYNTHOS • KEFALONIA

E KO  ENNÍ OKR

VELKÁ CESTA PO JÓNSKÝCH OSTROVECH

 mín v í m  ob n  itin  
pobytu tj  p íl t na akynthos  o l t k y
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PREVEZA
LEFKADA

KEFALONIA

ZAKYNTHOS

 ITHAKA

PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy do Prevezy, transfer na ostrov
Lefkada. 
2. DEN: Celodenní pobyt na Lefkadě (možnost fakul-
tativních výletů).
3. DEN: Dopoledne transfer do přístavu, trajekt na 
ostrov Ithaka, kam příjezd po poledni.
4. DEN:  Celodenní pobyt na ostrově Ithaka.
5. DEN: Trajekt Ithaka – Kefalonia, kam příjezd v od-
poledních hodinách.
6. DEN: Celodenní pobyt na ostrově Kefalonia (mož-
nost fakultativních výletů).
7. DEN: Dopoledne pobyt na Kefalonii, odpoledne 
trajekt Kefalonia – Zakynthos, kam příjezd v pozdních 
odpoledních hodinách.
8. DEN: Celodenní pobyt na ostrově Zakynthos (mož-
nost fakultativních výletů).
9. DEN: Celodenní pobyt na ostrově Zakynthos (mož-
nost fakultativních výletů).
10. DEN: Celodenní pobyt na ostrově Zakynthos (mož-
nost fakultativních výletů).
11. DEN: Odlet z ostrova Zakynthos do Prahy. 

N Í K  K LT TIVNÍ  V LET
LEFKADA: 
 PLAVBA „4 OSTROVY“ – loď EPTANISOS
Jak již název napovídá, během jediného dne máte je-
dinečnou možnost navštívit 4 ostrovy. První zastávka 
se uskuteční na jedné z nejkrásnějších pláží Lefkády, 
Egremni/Porto Katsiki,  s možností zaplavat si v blan-
kytném moři a obdivovat zdejší nádhernou scenérii. 
Následuje plavba na největší Jónský ostrov Kefalo-
nia, do městečka Fiskardo (zde bude volný čas na 
procházku malebnou vesničkou, či občerstvení a ná-
kup suvenýrů). Plavba pokračuje na Odyseův ostrov 
Ithaka (koupání na bílé pláži). Dále bude loď směřo-
vat na západní pobřeží ostrova Meganisi, kde bude 
naplouvat do známé mořské jeskyně Papanikolis. Na 
zpáteční cestě uvidíte malebné soukromé ostrůvky, 
např. Skorpios (zastávka na koupání), Madouri, Spar-
ti, Skorpidi. Oběd není v ceně.
Cena: 30 EUR/dospělý * 15 EUR/dítě (5–12 let) * 
Dítě do 5 let zdarma
 LODNÍ VÝLET S GRILOVÁNÍM NA PLÁ I – řecká 
antická loď ODYSSEIA (replika)
Prožijete den plný mytologie, relaxu, koupání a opa-
lování se skvělým jídlem. Lodí poplujete podél pobře-
ží Lefkády k jeskyni Papani Kolis na ostrově Meganisi 
s možností plavání. Budete-li mít  štěstí, můžete spat-
řit delfíny, mořské želvy či lachtany. Dále loď pokra-
čuje zpět podél Meganisi do vesničky Spartochori 
s překrásným výhledem do okolí. Vesnička je známá 
výrobou ručně dělaných suvenýrů a  navštívíte sta-
rou lisovnu olivového oleje. Dále loď popluje k malé 
opuštěné pláži, kde bude dostatek času na opalování 
a koupání. Mezitím pro vás kapitán s posádkou při-
praví BBQ oběd s ochutnávkou místního lefkadského 
vína plus nealko nápoje. Poslední částí výletu bude 
okružní plavba s koupáním kolem Onassisova ostro-
va Skorpios.
Cena: 50 EUR/dospělý *  25 EUR/dítě (4–11 let) 

 LODNÍ VÝLET NA OSTROVY KALAMOS A KASTOS 
– plachetnice CHRISTINA
Komfortní způsob, jak se seznámit s krásou Lefkády 
a  okolních ostrovů. Koupání a  odpočinek. Program 
zahrnuje np. Jeskyni Papanikolis, tradiční vesničku na 
ostrově Kastos, koupání na pláži Asprogiali, na cestě 
zpět se vykoupete u ostrova Skorpios. Oběd je na lodi 
formou bufetu, k obědu nealko nápoje a víno. Odjezd 
z přístavu ve Nidri (z dalších letovisek za příplatek).
Cena: 55 EUR/dospělý * 28 EUR/dítě (3-11 let) 
 LODNÍ VÝLET NIKOLAOS – možnost dvou okruhů
Okruh 1: jeskyně Papanikolis, ostrov Kastos, pláž 
Asprogiali a koupání u ostrova Skorpios.
Okruh 2: tři nejkrásnější pláže Lefkády: Egremni, Por-
to Katsiki, Agio Fili/Lakka. Oběd není v ceně. Odjezd 
z přístavu ve Nidri (z dalších letovisek za příplatek)
Cena: 30 EUR/dospělý *  15 EUR/dítě (3–11 let)

KEFALONIA: 
 Celodenní výlet na ostrov ITHAKA
Výlet lodí na Ithaku koupání na plážích Gidaki a  Fi-
liatro, typické řecké městečko Vathi a   tradiční ves-
nička Kioni.
Cena: 40 EUR/osoba
 Okruh ostrovem Kefalonia
Dračí jeskyně Drogarati,skalní jezero Mellisani vesnič-
ka Fiskardo,vyhlídky na Assos a na pláž Myrtos.
Cena: 39 EUR/osoba

ZAKYNTHOS: 
 Okruh ostrovem
Vydejte se s  námi na celodenní výlet po přírodních 
krásách ostrova Zakynthos, dech beroucí vyhlídky, 
idylické vesničky, kouzelný klášter, ochutnávka tra-
dičních dobrot na biofarmě, koupání v zátoce Keri.
Cena: 30 EUR/osoba
 Navagio
Nejfotografovanější pláž Jónských ostrovů, s vrakem 
pašerácké lodi, je symbolem ostrova. Na pláž se do-
stanete jedině po moři, nicméně pohledem na pláž se 
můžete kochat i ze skal, které pláž obklopují.
 Lodní výlet na úžasnou pláž s vrakem lodi dřívěj-
ších pašeráků. Útesy, překrásná bílá pláž, tyrkysové 
moře, koupání u Modrých jeskyní a  léčivých sirných 
pramenů, nádherné výhledy na rozmanité pobřeží 
ostrova. 
Cena: 33 EUR/osoba
 CARRETA-CARRETA
Jednou z největších atrakcí ostrova jsou želvy Caretta-
-caretta, které na vybraných plážích kladou svá vejce.
 Plavba na elví ostrov
Půldenní relaxační plavba a koupání v tyrkysové vodě 
na jižní části ostrova. Společně se vydáme na pozo-
rování želv  Caretta – Caretta.  Zakotvíme u modrých 
jeskyní Keri a na želvím ostrůvku Marathonisu. Výlet 
vhodný pro celou rodinu.
Cena: 30 EUR/osoba

KRÁSY ŘECK C  OSTROVŮ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Santorini–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu ***, 7× snídani, dopravu a vstupy dle programu (D3, D5), služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, povinný příplatek turistické taxy (hrazen přímo v hotelu, 
cca 2–3 EUr/os./noc)
SLEVY:1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

E KO  ENNÍ OKR

Chcete si odpočinout, ale také jezdit na výlety v pří-
jemných teplotách teprve začínajícího či naopak 
končícího léta? Pak je pro vás vhodný tento zájezd na 
ostrov Santorini v Kykladském souostroví, na kterém 
se začátkem června a  na konci září můžete koupat 
i slunit, zkrátka příjemně lenošit, a stejně tak pozná-
vat jedinečná místa zajímavá z historického, kulturní-
ho i přírodního hlediska.

1. DEN: Odlet z Prahy na Santorini. Po příletu přivítá-
ní s delegátem na letišti, transfer na ubytování v le-
tovisku Kamari nebo Perissa. Ubytování v hotelu*** 
se snídaní nebo s polopenzí.
2. DEN: Individuální volno nebo účast na fakultativ-
ním výletě.
3. DEN: Celodenní výlet. Putování ostrovem „křížem 
krážem“, poznávání nejzajímavějších míst, zakončené 
degustací místních vín. Z  rána vyjedeme na nejvyš-
ší horu ostrova PROFITIS ILIAS se stejnojmenným 
klášterem. Navštívíme pláž s červeným pískem „Red 
Beach“ Následuje procházka tradiční vesničkou 
EMPORIO, s  kláštery Panagia, kostel Sv. Theodosie.
Dále se zajedeme vykoupat na další krásnou santo-
rinskou pláž a to černou pláž Perivolos. Na závěr nás 
přivítá známá rodina vinařů, prohlédneme si muzeum 
vinařství a budeme ochutnávat santorinská vína. 
Poslední zastávkou bude hlavní město FIRA, která 
nabízí možnosti nákupů a prohlídku místního muzea.
4. DEN: Individuální volno nebo účast na fakultativ-
ním výletě.
5. DEN: Celodenní Lodní výlet spojený s výstupem na 
poslední aktivní vulkán v Řecku. Odjezd autobusem 
do hlavního přístavu ATHINIOS, kde se nalodíme na 
výletní koráb a  začínáme plavbu největší kalderou 
na světě. První zastávkou je sopečný ostrůvek NEA 
KAMENI, kráter na vrcholku dokazuje, že vulkán je 
stále činný. Další zastávkou jsou termální prameny na 
PALIA KAMENI, můžete si zaplavat a relaxovat. Mís-
to, kde se zastavil čas, to je ostrůvek THIRASIA, zde 
se můžete koupat, navštívit hlavní město MANOLA, 
poobědvat v  taverně v  přístavu. Závěrem okružní 
plavba podél měst OIA, IMEROVIGLI, FIROSTEFANI 
a FIRA.
6. DEN: individuální volno nebo účast na fakultativ-
ním výletě (např. Procházka a západ slunce ve vesnici 
Oia).
7. DEN: Individuální volno nebo účast na fakultativ-
ním výletě.
8. DEN: Transfer na letiště k odletu do Prahy.

PROGRAM

TO NE LE Í E S NTORINI 

 O LÍ EN  PROGRAM

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
08. 06. – 15. 06. 2022  K
15. 06. – 22. 06. 2022  K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
21. 09. – 28. 09. 2022  K
28. 09. – 05. 10. 2022  K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: 1 noc v hotelu v Athénách se snídaní, 3 noci v hotelech 3* s polopenzí, pobyt v hotelu 
4* s All Inclusive. Počet nocí dle výběru termínu zájezdu, během poznávacího okruhu česky nebo sloven-
sky hovořící průvodce, popřípadě anglicky hovořící průvodce a česky nebo slovensky hovořící tlumočník, 
služby dle programu okruhu, transfery z/na letiště, vstupné do Mykén, Epidauru, Olympie  muzeum 
a Delphi  muzeum.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, povinný příplatek pobytové taxy 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: ATHÉNY • THÉBY • DELFY • LEVADIA • ARACHOVA • OLYMPIE • MYKÉNY 
• NAFPLIO • EPIDAUROS

E KO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Athén, transfer z letiště do 
hotelu v  Athénách. Volný večer. Nocleh v  hotelu se 
snídaní.
2. DEN: Po snídani jízda oblastí Bojótie, skrz město 
Théby, které je spojeno s tragédií krále Oidipa, dále 
pak přes města Levadia a Arachova. Příjezd do Delf, 
centra antického světa. Návštěva ruin Apollónova 
chrámu a  muzea, kde se nacházejí nejrůznější mis-
trovská díla řeckých umělců, jako je například socha 
bronzového vozataje nebo socha atleta Aghiase. 
Cestou zpátky návštěva měst Levadia a  Arachova.
Horské městečko Arachova je známé výrobou typic-
kých barevných předložek a koberců. Nocleh v hotelu 
s večeří.
3. DEN: Po snídani přejezd přes malebná města Itea 
a Nafpaktos, k nádhernému mostu v Korintském zá-
livu, který spojuje Rion a  Antirion. Dále přes pláně 
Achaia a  Ilia až do Olympie, kolébky olympijských 
her. Návštěva archeologického naleziště se svatyní 
boha Dia, antického olympijského stadionu a arche-
ologického muzea. Nocleh v hotelu s večeří.
4. DEN: Po snídani cesta skrz centrální Peloponés 
až do Mykén, homérského města proslulého svými 
antickými básníky. Návštěva Lví brány, kyklopských 
hradeb, královských hrobek a dalších památek. Od-
jezd směr Nafplio, přes rovinu Argolis. Nafplio je ma-
lebné město na úpatí útesu, korunované mohutnou 
pevností Palamidi. Nocleh v hotelu s večeří.
5. DEN: Po snídani odjezd do města Epidauros, ná-
vštěva divadla ze čtvrtého století před Kristem, zná-
mého udivující akustikou. Přesun do vybraného ho-
telu u moře. Nocleh v hotelu s večeří.
6.–7. DEN: Pobyt v hotelu Kinetta Beach Resort & SPA 
se stravou formou All Inclusive.
8. DEN: Ukončení pobytu, transfer na letiště k odletu 
do Prahy. 

V případě zájezdu na 12/11 dní 
6.–12. DEN: pobyt Kinetta Beach Resort & SPA se stra-
vou formou All Inclusive.

MOŽNOSTPRODLOŽENÍPO YTU U MOŘE

PROGRAM 

SKVOSTY ATTIKY A PELOPONÉSU

ATHÉNY

E KO

THÉBY
LIVADIA

R OV
EL

OL IE

K N

N LIO

E I R S

Bližší informace o cenách 
a termínech naleznete na webu.

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
16. 06. 2022    K
15. 09. 2022    K
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SR SKO  OSN   ER E OVIN   ČERN  OR    ORV TSKO  ENNÍ OKR

TR S  E  LE R   L TI OR  VI E R   S R EVO  OST R  TRE IN E  KOTOR  ROVNÍK

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bělehrad, Dubrovník–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, 6 nocí v hotelu***, 6× snídani, dopravu dle programu, jízdenku na vlak (D3), 
lodní výlet (D6), služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 290 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, 6× večeři (3 290 Kč)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
13. 04. – 19. 04. 2022  K
26. 09. – 02. 10. 2022  K

N  EST  O LK N
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PROGRAM OKRUHU

VSTUPY V CENĚ

1. DEN: přílet do Bělehradu.
2. DEN: Prohlídka Bělehradu, hlavního města, které je 
známé výhledem na jeden z největších soutoků řek 
v  celé Evropě. Začneme prohlídkou Jugoslávského 
muzea historie, pamětního komplexu věnovaného 
životu a  činům Josipa Broza Tita, politického vůdce 
Jugoslávie. Projdeme kolem stadionu FC Red Star, 
bývalého mistra Evropy a Světového poháru, a dále 
zamíříme do chrámu sv. Sávy, symbolu a  patrona 
Bělehradu. Náměstí Slavija, kostel sv. Marka, srbský 
národní parlament a Bílý palác na Náměstí Republiky. 
Dále se vydáme procházkou živou ulicí Knez Mihailo, 
hlavní pěší a nákupní zónou, a navštívíme pravoslav-
nou katedrálu, přímo naproti budově srbského patri-
archátu, nejstarší tavernu ve městě, park Kalemeg-
dan a pevnost Bělehrad. 
3. DEN: Odjezd z Bělehradu směrem na západní Srb-
sko přes malebný Ovcar-Kablar Canyon, který se 
táhne nad meandry západní řeky Moravy. Pokraču-
jeme k  proslulému pohoří Zlatibor a  do NP Tara, 
jehož krásy si můžeme vychutnat prostřednictvím 
autentického balkánského vlaku Sargan 8 Railway. 
Na počátku 20. století patřil k  železnici z Bělehradu 
do Sarajeva. Pokračujeme do etno-vesnice „Dřevěné 
město“ neboli Drvengradu, kterou postavil přední fil-
mový režisér Emir Kusturica. V pohoří Mokra Gora si 
během večeře vychutnáte tradiční srbské jídlo a pře-
nocujete v místním hotelu.
4. DEN: Pokračování do Bosny a Hercegoviny. První 
zastávka nás zavede do Visegradu, kde Emir Kustu-
rica vybudoval Andricgrad neboli „Kamenné město“. 
Je to kulturní centrum s řadou budov a zařízení po-
stavených na břehu řeky Drina nedaleko slavného 
mostu/UNESCO. Dále budeme pokračovat do Saraje-
va, hlavního města Bosny a Hercegoviny, prohlídka: 
Sarajevská radnice, staré centrum města zvané Ba-
shcharshiya, historické a  kulturní centrum Sarajeva 
s autentickými obchody z Osmanské éry, pravoslavný 
kostel ze 16. století, mešita Gazi Husrev-bey, Sahat-
ská věž ze 17. století a  první veřejné WC v  Evropě. 
Poté pokračujeme k Latinskému mostu, kde Gavrilo 

Princip zastřelil nástupce rakousko-uherského trůnu 
Františka Ferdinanda, a  zapříčinil tak začátek první 
světové války. Poté se dostanete do Bezistánu, tržní-
ho komplexu ze 16. století, a dále na hlavní pěší zónu 
Ferhadiya se synagogou z roku 1580 a katolickou ka-
tedrálou z roku 1881. 
5. DEN: Přejezd do jednoho z nejkrásnějších měst bal-
kánského poloostrova – Mostaru. Během prohlídky 
města navštívíme symbol tohoto města – Starý most 
( UNESCO). Dále uvidíme mešitu Koski Mehmed pasa, 
Křivý most a starou čtvrť Tabhana. Naše cesta pokra-
čuje do městečka Blagaj (památka je na předběžném 
seznamu UNESCO), starého města z 15. století, kde 
vládla šlechtická rodina Kosaca. Během krátké pro-
hlídky si můžete vychutnat výhled na klášter, který se 
nachází v pohádkovém prostředí pod útesy na břehu 
smaragdově zelené řeky Buna. Dalším cílem dne je 
Trebinje, malebné město s  nádhernou kombinací 
památek, které pocházejí z  různých kultur. Začněte 
s prohlídkou mostu umělců a fotografů Arslanagica. 
V tomto krásném městě natočil Emir Kusturica, svě-
tově proslulý režisér, jeden ze svých posledních filmů 
s Monikou Belluci v hlavní roli
6. DEN: Přejezd do  Černé Hory, země, která se může 
pochlubit bohatým dědictvím a  nesmírnou přírodní 
krásou. Na cestě k nádhernému Kotoru se zastavíte 
u města Perast, malé osady v barokním stylu. Z Pe-
rastu se vydáme na relaxační plavbu lodí po Boka 
Kotorska Bay na malebný ostrov Our Lady of the 
Rock. Po projížďce lodí se dostaneme do Kotoru, 
starého středomořského města, které se datuje do 
12. a 14. století. Nalezneme zde významné památky: 
kostel sv. Mikuláše, katedrálu sv. Tryphona a mnoho 
dalších. Dojezd do Dubrovníku, jednoho z nejzacho-
valejších měst v  Evropě. Staré město je obklopeno 
2 km dlouhou zdí, která poskytuje skvělou příležitost 
vidět starý Dubrovník z  výšky. V  historickém centru 
Dubrovníku navštívíme hlavní náměstí Stradun, zva-
né také Placa, Pile Gate, Rektorský palác, palác Spon-
za, Staroměstské hradby, kostel sv. Blaise, katedrálu, 
jezuitský kostel, Orlandův sloup, Onofriho fontánu 
a městský přístav.
7. DEN: snídaně, odlet do Prahy.
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bukurešť–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další 
poplatky, transfer letiště-hotel-letiště, dopravu během výletů, 8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech ***, 
8× snídaně, 6× večeře, 2× slavnostní večeře, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 57 EUR
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 07. – 13. 07. 2022   K
23. 08. – 31. 08. 2022   K

TR S  E  K RE   SIN I   R SOV  L  ROS   R I   SI ISO R   TIR  RES  T R   L  I LI   NE O R  
 SI I   RTE  E R ES  K RE

GRANDTOUR RUMUNSKEM
R NSKO  ENNÍ OKR
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PROGRAM 

o nejkrásnějším podzemním místě na zemi. Historie 
dolu sahá až tisíce let zpět, poprvé se v něm začala 
těžit sůl již v 11. století a naposledy až v roce 1932. 
Večeře a ubytování v Alba Iulia.
5. DEN: Po snídani navštívíme citadelu Alba Carolina, 
postavenou Carolem VI., císařem Svaté říše římské, 
která je považována za nejpozoruhodnější a  jednu 
z  největších barokních citadel v  jižní Evropě, a  to 
zejména díky její triumfální bráně, která umožňuje 
přístup do velké pevnosti. Transfer do Hunedoara, 
návštěva gotického hradu Corvin, který vás uhrane 
svou krásou a výjimečnou atmosférou. Tento odkaz 
transylvánské dynastie Hunyadi byl zařazen do se-
znamu „10 nejzajímavějších hradů a  paláců světa“. 
Fakultativně návštěva pevnosti Deva, která nabízí 
krásný výhled na okolí (lanovkou). Večeře a  nocleh 
v Sibiu.
6. DEN: Snídaně, prohlídka města Sibiu se středo-
věkým centrem: Velké náměstí, Malé náměstí, Most 
Lhářů. Návštěva Muzea lidových umění na malebném 
místě v  lesích Dumbrava Sibiului, kousek od Sibiu. 
Transfer do Sibiel, prohlídka městečka a Muzea ikon 
(malované na skle). Tradiční večeře s lidovou show ve 
venkovském penzionu. Nocleh v Sibiu.
7. DEN: Po snídani nás čeká dechberoucí cesta alp-
skou silnicí Transfagarasan, vedoucí pohořím Faga-
ras až na ledovcové jezero Balea. Zde budete mít 
prostor na focení a  zachycení nádherných panora-
mat. Cesta pokračuje do městečka Curtea de Arges, 
kde v  minulosti sídlila valašská knížata a  které bylo 
určitou dobu hlavním městem Valašska. Místní chlou-
bou je stejnojmenný klášter s biskupskou katedrálou, 
jehož stavba byla dokončena v 16. století. Tento kláš-
ter také navštívíme. Uvnitř lze najít královské hrobky 
Carola I. a jeho manželky. Legenda praví, že hlavní ka-
meník Manola do zdí kostela zaživa zazdil svou man-
želku, protože to mělo zaručit úspěch díla. Transfer 
do Bukurešti, večeře, nocleh.
8. DEN: Snídaně, prohlídka města, historického cen-
tra, skanzenu a  budovy Parlamentu, druhé největší 
budovy na světě. Možnost nákupů nebo delší pro-
hlídky města. Tradiční večeře s živou hudbou v histo-
rické restauraci v centru města. Nocleh.
9. DEN: Snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.

1. DEN: Přílet, transfer na ubytování v  Bukurešti.  
Dle letového řádu individuální volno nebo program 
s průvodcem. Večeře a nocleh. 
2. DEN: Snídaně, transfer do Sinaia a  návštěva jed-
noho z nejkrásnějších hradů Evropy, Peles. Hrad byl 
postaven králem Carolem I. (princ Karl z  Hohenzol-
lern-dynastie Sigmaringen), jako jeho letní sídlo. Ve 
svých 160 pokojích ukrývá rozsáhlou sbírku umělec-
kých děl, zbraní, starožitností, cenných knih a  více 
než 2000 obrazů. Fakultativně ochutnávka vín a oběd 
v proslulém vinném sklípku Rhein Azuga. Následuje 
transfer do Bran a  prohlídka hradu Bran, více zná-
mého jako Dráculův hrad, zajímavá architektonická 
památka, ceněná především díky své kráse a spoje-
ní s  legendárním hrabětem Draculou. První zmínky 
o něm nalezneme ve 14. století, později byl renovo-
ván pod dohledem českého architekta Karla Limana, 
který stojí také za renovací další významné památky, 
hradu Peles, v  první polovině 20. století. Prohlídka 
Brasova, ubytování, večeře a nocleh v Brasově.
3. DEN: Po snídani cesta do Prejmer, kde navštíví-
me jednu z  památek světového kulturního dědictví 
UNESCO, místní opevněný kostel. Dále bude cesta 
pokračovat přes okázalou a divokou soutěsku Bicaz 
až k břehům známého jezera Lacu Rosu neboli Červe-
ného jezera. Lacu Rosu se vytvořilo v roce 1838, kdy 
sesuv půdy přehradil řeku Bicaz. Ještě dnes z  vody 
bohaté na pstruhy vyčnívají kmeny několika smr-
ků a vše je obklopeno nádhernou přírodní scenérií. 
Dále budeme pokračovat do Praid a vesničky Corund 
proslavené jako tradiční centrum keramiky, kterou tu 
v 18. st. začali vyrábět Němci. Dnešní den zakončíme 
cestou do rodiště Draculy, oblasti Sighisoara, kde se 
ubytujeme. Večeře, nocleh.
4. DEN: Snídaně, dnes navštívíme městečko Sighisoa-
ra, středověkou pevnost s úzkými dlážděnými ulička-
mi a barevnými domy, dále dům, kde se před 600 lety 
narodil princ Vlad Dracul alias Dracula z románu Bra-
ma Stockera. Transfer do Turda a návštěva solného 
dolu Turda Salina. Zde se více jak 100 metrů pod zemí 
ukrývá svět, který vás ohromí, hovoří se o něm jako 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ:  20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Lvov–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další poplatky,  
transfer z letiště do hotelu a zpět, přepravu minibusem/autobusem, cesta vlakem Lvov-Chernivtsi, služby 
česky mluvícího průvodce, místního průvodce, pobytovou taxu a přihlašovací poplatky, vstupy dle progra-
mu, 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve hotelech ***, 1noc v  guesthouse v Kolochavě, 7× snídaně
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj ( 7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, fakultativní vstupy a programy, spropitné,  obědy/ve-
čeře fakultativně na místě
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 06. – 16. 06. 2022   K
18. 08. – 25. 08. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: LVOV • CHERNIVTSI • KAMIANETS-PODILSKYI • KOLOMYIA • IVANO-FRANKIVSK • KOLOCHAVA • MUKACHEVO • LVOV

TOV NÍ O K R TSK  KR IN
KR IN   ENNÍ OKR
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PROGRAM 

Kolomyia. Odjezd do Ivano-Frankivska, útulného 
místa, které představuje nádherné barokní soubory 
domů s pastelovými barvami inspirované rakouským 
stylem. Transfer na hotel, nocleh.
5. DEN: Po snídani návštěva města Ivano-Frankivsk: 
náměstí, obklopené starobylými domy  radnice (Ra-
tusha), unikátní budova na Ukrajině, která byla posta-
vena ve stylu „New Art“  starověký arménský kostel 
postavený v 18. století v pozdně barokním stylu  kato-
lický kostel Panny Marie, který byl postaven v 17. sto-
letí jako hrobka rodiny Pototských  barokní katedrála 
aj. Volný čas, fakultativně večeře.
6. DEN: Po snídani odjezd na Kolochavu, nejdelší ves-
nici v Zakarpatsku, malebné místo zvané „Vesnice 10 
muzeí“ - taková muzea nenajdete nikde jinde a každé 
z nich je unikátní, nejslavnější z nich je skanzen „Sta-
rá vesnice“. Především ale Kolochava proslula jako 
rodiště obávaného loupežníka Nikoly Šuhaje, hrdiny 
literárního díla Ivana Olbrachta – Nikola Šuhaj lou-
pežník. Ve vesnici je škola s muzeem a bustou Iva-
na Olbrachta. U dřevěného kostela, ležícího u silnice 
směrem k jezeru Siněvir, se nachází hroby tří českých 
četníků, kteří zemřeli během služby v Kolochavě. Jed-
noho z nich zabil Nikola Šuhaj. V tomto kostele bylo 
do nedávné doby umístěno Muzeum ateismu, zalo-
žené v časech existence Sovětského svazu. Na hřbi-
tově blíže na náměstí se nachází hroby Nikoly a jeho 
ženy Eržiky. Za hřbitovem je muzeum československé 
školy, v  letech 1918–1938 byla obec součástí Česko-
slovenska.
Fakultativně oběd v  místní hospodě „Četnická sta-
nice“ v Kolochavě – prostor bývalé četnické stanice. 
Jídla tradiční karpatské a české kuchyně, točené pivo. 
Pokračujeme v prohlídce Kolochavy, fakultativně ve-
čeře, nocleh.
7. DEN: Snídaně, transfer do Mukacheva a  jeho 
prohlídka - „Město terakotových střech“, „diamant 
v  koruně Zakarpatí“, bohaté na historické události, 
starověké a  útulné, zmíněné v  kronikách v  9. stole-
tí. Navštívíme historické centrum, kdysi obklopené 
městskou hradbou. Uvidíte původní památník Cyrila 
a  Metoděje, jehož kopie zdobí Kyjevsko-pečerskou 
lávru, prohlídneme si nejstarší hodiny na Ukrajině aj. 
Fakultativně oběd v místní restauraci. Odjezd do Lvo-
va, fakultativně večeře, nocleh.
8. DEN: Snídaně v hotelu, transfer na letiště a let do 
Prahy.

1. DEN: Přílet na letiště Danylo Galytskyi ve Lvově. 
Transfer do hotelu. Volný čas, fakultativně večeře 
nebo večer ve lvovské opeře v případě předběžné re-
zervace představení.
2. DEN: Po snídani pěší prohlídka města. Obdivovat 
budeme bohatou architekturu Lvova, která odráží té-
měř všechny stylistické tendence evropského umění 
13. - 18. století - gotické, barokní, renesanční, neokla-
sické. Návštěva středověké části města (světové dě-
dictví UNESCO), návštěva katedrál: latina (katolická), 
arménská katedrála a  pravoslavný kostel Nanebe-
vzetí (1591) a věž Korniakta (1578). Navštívíme také 
trh se suvenýry a  obrazy. Odjezd vlakem do města 
Chernivtsi. Fakultativně večeře ve vlaku. Nocleh 
v Chernivtsi.
3. DEN: Snídaně v hotelu, prohlídka města. Chernivtsi 
je hlavním městem severní Bukoviny, území na se-
veru Karpat. Toto strategické město bylo mnohokrát 
v dějinách předmětem sporů o moc kvůli jeho vlivu 
v  regionu. Půl druhého století absence moskevské 
nadvlády pomohlo Chernivtsi udržet si okouzlující at-
mosféru kosmopolitního města střední Evropy. Měs-
to má bohatou minulost a zachovalo si širokou škálu 
architektonických stylů, od byzantské po barokní.
Přesun do Kamianets-Podilskyi. Fakultativně večeře 
u místních obyvatel ve vesnici na cestě do Kamianets-
-Podilskyi. Ochutnávka ukrajinské domácí kuchyně 
doplněná folklórním hudebním vystoupením. Trans-
fer na hotel, nocleh.
4. DEN: Snídaně v  hotelu, prohlídka města. Kamia-
nets-Podilskyi je město s bohatou historií a architek-
tonickým dědictvím, které je pod ochranou (UNESCO)- 
pevnost, arménská bašta z  přelomu 16.-17. století, 
turecký minaret, Ratusha radnice z  přelomu 17.-18. 
století. Odjezd směr Ivano-Frankivsk přes Kolomyii. 
Následuje objevování země Hutsulů. Hutsulové byli 
vždy nezávislí, odolní vůči všem okupačním snahám. 
Horští pastevci a dřevorubci, kteří přinesli originální 
kulturu, náboženství vycházející z pohanství, barevné 
kostýmy, které nosí pro oficiální akce, písně, tance, 
literaturu a velmi bohatá řemesla - výrobky tvořené 
během dlouhých zimních měsíců. Návštěva města 

PŘEJEZDVLAKEM V CENĚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Kyjev–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště
–hotel–letiště, 4 noci ve dvoulůžkových pokojích v hotelu ***, 4× snídaně, prohlídka města dle programu, 
celodenní exkurze do Černobylu včetně oběda, služby místního česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč), celodenní exkurze do Muzea raketových vojsk 
– bývalé vojenské základny (3 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
15. 06. – 19. 06. 2022   K
21. 09. – 25. 09. 2022   K

KR IN   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Kyjeva, transfer do hotelu, 
cestou krátká okružní prohlídka města, ubytování, 
nocleh.
2. DEN: Snídaně. Pěší prohlídka nejstarších a nejkrás-
nějších částí Kyjeva. Návštěva katedrály sv. Sofie z 11. 
století, malebná zákoutí Andrijivského kvizu, uličky 
klikatící se od chrámu sv. Andreje po svah Vladimir-
ské hory do historické čtvrti Podil. Volný čas na oběd. 
Odpoledne návštěva kláštera Kyjevsko-pečerská 
lávra. Historicky a  umělecky jednoho z  nejstarších 
a  nejdůležitějších klášterů staré Rusi. Byl založen 
v roce 1051 za vlády Jaroslava Moudrého. Jeho první 
částí byla podle legendy jeskyně ve vesnici Berestov 
(letní sídlo kyjevských knížat), která byla vyhloubena 
místním knězem Ilarionem (později metropolitou). 
Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Celodenní exkurze do Černobylu – 
místa, kde se po výbuchu reaktoru atomové elektrár-
ny v dubnu roku 1986 zastavil čas. Nocleh.
4. DEN: Snídaně v  hotelu. Individuální volno. Fakul-
tativně exkurze do muzea raketových vojsk – bývalé 
vojenské základny ležící necelých 300 km jižně od 
Kyjeva, kde byly umístěny stovky jaderných hlavic. 
Účastníci budou mít možnost spustit se výtahem 
12 pater do podzemí, do místa, kde bylo „tlačítko“, 
jehož stisknutí mohlo rozhodnout o  osudu celého 
lidstva. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Dle letového řádu transfer na letiště, 
odlet do Prahy.

PŘÍMÉ 
LETY

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Minsk–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další po-
platky, dopravu autobusem nebo minibusem, 7 nocí v 2lůžkovém pokoji ve hotelech ***, 7× polopenze, 
služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 60 EUR
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 06. – 12. 06. 2022   K

TR S  E  INSK  NESVI   RO NO  N  ELOVE SK  S   REST 
• PINSK • NP PRIPYATSKY • MINSK

LOR SKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Minsku. Transfer a okružní 
jízda. Individuální volno. Večeře a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Po snídani odjezd ke kouzelnému 
zámku Mir, který je typickýam příkladem běloruské 
architektury. Zámek se nachází přímo u řeky Mirunka. 
Následuje přejezd do města Nesviž. Město má svoji 
neopakovatelnou atmosféru, která je umocněná ar-
chitekturou sídla slovutného rodu Radziwillů. Komplex 
se skládá z hradu a kostela Nejsvětějšího Božího těla 
a dalších 8 budov. Večeře. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Přejezd do města Grodno. Město 
se nachází v blízkosti Polska a Litvy. V minulosti bylo 
součástí Polska a žije zde velká polská komunita. Do-
minantou města je Báthoryho zámek, založený v 11. 
století a  přestavěný v  duchu italské renesance. Vý-
znamnými památkami jsou také židovská synagoga 
z 16. století a římskokatolická katedrála sv. Františka 
Xaverského z roku 1705. Přejezd do Národního parku 
Belovezhskaya Pushcha. Večeře. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Bělověžský prales leží po obou stra-
nách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narew-
ka a Hwo na. Oblast je zařazená na seznam světového 
dědictví UNESCO. Prohlídka parku a návštěva Muzea 
přírody. Přejezd do města Brest. Město bylo v průbě-
hu staletí součástí Ruska a od roku 1918 do roku 1939 
součástí Polska. Roku 1939 po dohodě s hitlerovským 
Německem obsadil východní Polsko, dnes západní 
Bělorusko Sovětský svaz  po 2. světové válce byla od-
sunuta většina Poláků. Město se stalo jedním z center 
počátečního odporu Rudé armády během 2. světové 
války, kdy při Operaci Barbarossa sovětští vojáci bránili 
Brestskou pevnost. Prohlídka města a večeře a nocleh.
5. DEN: Po snídani přejezd do města Pinsk. Prohlídka 
jezuitského kláštera, který je tvořen obrovským koste-
lem Blahoslavené Panny Marie a Kolegia. Přejezd do 
Národního parku Pripyatsky. Večeře. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Celodenní prohlídka parku. Jedná se 
o oblast zaplněnou množstvím bažin, močálů a mok-
řad. Místní parku říkají „Plíce Evropy“. Na území par-
ku se nachází více jak dvě stě druhů vodních ptáků. 
Komentovaná prohlídka s místním průvodcem. Večeře 
a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Přejezd do hlavního města Minsku. 
Prohlídka města. Náměstí Nezávislosti, které je ob-
klopené vládními budovami a úřady. Katedrála Panny 
Marie ze 17. století. Dále projížďka unikátním met-
rem. Volný čas na nákupy. Individuální volno. Večeře 
a nocleh.
8. DEN: Po snídani dle letového řádu transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

KRÁSNÁ PŘÍRODA A PAMÁTKY

PROGRAM 

VELK  OKR  LOR SKE
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Tallinn, Riga–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další 
poplatky, dopravu autobusem nebo minibusem, trajekt na Kurskou kosu a zpět, 7 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji v hotelech ***, 7× polopenze, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 2 800 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
19. 06. – 26. 06. 2022   K
20. 07. – 27. 07. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: TALLINN • NP LAHEMAA • NP GAUJA • RIGA • VILNIUS • TRAKAI • KURSKÁ 
KOSA • ŠIAULIAI • RIGA

ÍRO NÍ KR S   ISTORIE O LTÍ
LOT SKO  ESTONSKO  LITV   ENNÍ OKR

 TŘI ZEMĚ V JEDNOM OKRU U

1. DEN: Odlet z Prahy do Tallinnu. Transfer do hotelu. 
Večeře a nocleh (2 noci).
2. DEN: Snídaně. Dopoledne pojedete podél Finského 
zálivu do největšího a nejstaršího estonského národ-
ního parku Lahemaa, ve kterém můžete obdivovat 
i původní rybářské osady. Cestou zpět do Tallinnu si 
v přístavu u Památníku obětí připomenete tragédii po-
topeného trajektu Estonia. Půvab estonské metropole 
Tallinnu (UNESCO), kterému se pro velký počet věžiček 
někdy říká i Praha severu, si začnete vychutnávat při 
pěší prohlídce. Ve zdejších uličkách si budete připadat, 
jako byste se v čase vrátili zpět o několik staletí. Projde-
te se starým hanzovním městem, které je z valné části 
doposud obehnáno původními mohutnými hradbami. 
Na hlavním náměstí uvidíte kromě radnice a měšťan-
ských domů také nejdéle fungující lékárnu v Evropě. 
Odsud dojdete na hradní návrší Toompea, kterému 
vévodí majestátní pravoslavná katedrála Alexandra 
Něvského. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Cestou přes Estonsko do Lotyšska 
pojedete kolem Rižského zálivu a poté budete obdi-
vovat krásy národního parku Gauja, kterému se říká 
„Lotyšské Švýcarsko“, prohlédnete si hrad Turajda ze 
13. stol. a zastavíte se v rekreačním středisku Sigulda. 
Přejezd do Rigy, večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně. Dopoledne vás čeká prohlídka Rigy
– hlavního města Lotyšska. Přivítá vás středověké cent-
rum a během procházky podél úzkých dlážděných ulic 
si vychutnáte krásu starobylého hanzovního města. 
Uvidíte nádhernou gotickou stavbu Rižského dómu 
a projdete se po Albertově ulici, kde jsou secesní bu-
dovy z počátku 20. stol. (UNESCO). Ve městě je několik 
menších a větších tržišť, kaváren, galerií a vynikajících 
restaurací, a také spousta pouličních prodavačů suve-
nýrů z jantaru. Posléze přejezd do Litvy, do jejího hlav-
ního města Vilniusu. Večeře a nocleh.
5. DEN: Po snídani prohlídka Vilniusu, který je v součas-
nosti městem mladých lidí. V  centru je katedrála, staré 
město a  Gediminasův hrad. Z  původního opevnění se 
zachovala pouze Brána úsvitu a nad ní se nachází poutní 
místo - kaple, kterou navštěvují tisíce věřících. Návštěva 
vodního hradu Trakai, který kdysi býval sídlem litevských 
knížat. Přejezd do Klaipedy. Večeře a nocleh (2 noci).
6. DEN: Snídaně. Dnešní den strávíte návštěvou po-
loostrova Kurská kosa. Jde o dlouhý úzký pás pevniny 
omývaný mořem z  obou stran. Polovina patří Rus-
ku a  z  litevské strany se sem dá dostat pouze trajek-
tem. Navštívíte Vrch čarodějnic v  Juokrante a  krátce 
si prohlédnete město. Zastávka u  největší evropské 
písečné duny a  v  rybářském městečku Nida, kte-
ré občas změní svou polohu kvůli navátému písku. 
Během dne možnost koupání. Návrat do Klaipedy 
a krátká prohlídka přístavního města s úzkými uličkami 
a krásnými cechovními domy. Večeře a nocleh.
7. DEN: Snídaně. Několik kilometrů od města Šiauliai 
je malý kopec, který má název Hora křížů. První kříže 
jsou z první poloviny 19. století a dnes jsou zde umís-
těny desítky tisíc křížků či velkých křížů, které sem 
přinášejí poutníci z celého světa. Následovat bude ná-
vštěva velkolepého barokního zámku Rundale, který 
byl postaven podle předlohy francouzského Versailles. 
Odjezd do Rigy. Večeře a nocleh.
8. DEN:  Po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Riga a Tallinn–Praha s možným přestupem, letištní taxy 
a další poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelech ***, 4× snídaně, 
dopravu autobusem během výletů, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (2 990 Kč), 4× večeře (2 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 05. – 09. 05. 2022   K
28. 09. – 02. 10. 2022   K

RI   T LLIN  LETE K  VÍKEN
LOT SKO  ESTONSKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet z  Prahy do Rigy. Transfer do hotelu 
a nocleh.
2. DEN: Po snídani pěší procházka působivým histo-
rickým centrem Rigy, někdejšího hanzovního města, 
které je zapsáno na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Město se vyznačuje výraznou secesní ar-
chitekturou a  spoustou památek, jako je například 
románská monumentální katedrála, považovaná za 
největší kostel v pobaltských státech. Můžete se projít 
přes Radniční náměstí, uvidíte Metzendorffský palác, 
Muzeum okupace Lotyšska či Památník svobody, kte-
rý byl postaven Karlisem Zalem mezi lety 1931–1935 
a  měl symbolizovat Lotyšsko jako mladý, svobodný 
a nezávislý stát. Jistě se vám bude líbit Kramářská uli-
ce, Katedrální náměstí a Rižský hrad. Nocleh.
3. DEN:  Po snídani přejezd do estonského Tallinnu. 
Cestou zastávka v národním parku Gauja, kterému se 
říká „Lotyšské Švýcarsko“, a prohlídka hradu Turajda 
ze 13. stol. Část přejezdu povede podél rižského záli-
vu. Příjezd do Tallinnu, ubytování a individuální volno. 
Nocleh.
4. DEN: Po snídani prohlídka hlavního města Eston-
ska, Tallinnu. Hlavním turistickým cílem je Staré 
město s  hradním vrchem Toompea. Právě toto his-
torické jádro města bylo zapsáno na listinu světové-
ho dědictví UNESCO. Dále uvidíte Radniční náměstí, 
Dominikánský klášter, pravoslavný kostel Alexandra 
Něvského nebo zachovalé městské hradby s věžemi 
„Tlustá Markéta“ a  „Dlouhý Hermann“. Možnost ná-
vštěvy historických objektů a několika velice zajíma-
vých muzeí. Nocleh.
5. DEN: Po snídani individuální volno dle letového 
řádu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

DVĚ PERLY PO ALTÍ

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Moskva, Petrohrad–Praha, letištní taxy a další poplatky, jíz-
denky rychlovlak Sapsan, transfer letiště-hotel-letiště, 6 nocí v hotelu***, 6× snídani, dopravu a vstupy dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách a fakultativních výletech
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 490 Kč), výlet do Sergiev Posadu ( 1 600 Kč), půldenní 
výlet Petrodvorce-včetně vstupu (2 200 Kč), půldenní výlet do Carského Sela/Jantarové komnaty-včetně 
vstupu (2 200 Kč), návštěva opery/baletu (od 2 100 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, povinný příplatek městské taxy (hrazen přímo 
na hotelu, cca 1,5 EUR/os./noc), povinný příplatek víza-zajišťuje ck (1 990 Kč), jizdné na městskou hromad-
nou dopravu
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 400 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

R SKO  ENNÍ OKR

METROPOLE RUSKA – MOSKVA A PETROHRAD

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 04. – 18. 04. 2022   K
12. 05. – 18. 05. 2022   K
30. 06. – 06. 07. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
08. 08. – 14. 08. 2022   K
28. 09. – 04. 10. 2022   K
24. 10. – 30. 10. 2022   K
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PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet do Moskvy, ubytování. 
2. DEN: Prohlídka města, jehož lákadlem je Rudé ná-
městí, místo přehlídek, ale i neformálního setkávání 
místních obyvatel. Náměstí dominuje několik staveb 
– chrám Vasila Blaženého, Leninovo mauzoleum, 
obchodní dům GUM. Starobylá čtvrť Kitaj gorod, 
středověká kupecká osada, chrám Krista Spasitele
v  historickém centru. Prohlídka Kremlu (UNESCO), 
dnešního prezidentského sídla. Prohlídka sakrální 
části komplexu – Zvonice Ivana Velikého, nejvyšší 
stavba Moskvy, Chrám zvěstování Panny Marie (Bla-
dověščenskij), Chrám uložení roucha Panny Marie 
(Rizpoloženija), Archandělský chrám, budovaný jako 
místo odpočinku ruských carů. Prohlídka paláců 
Kremlu – Fazetového, což je nejstarší rezidence, Těr-
emového a Velkého. Prohlídka Zbrojnice. Večer fakul-
tativní možnost divadelního představení. 
3. DEN: Volno, individuální prohlídka města, možnost 
návštěvy Tre jakovské galerie s díly význačných rus-
kých umělců nebo fakultativní výlet do Sergijev Po-
sadu/Zagorska, jednoho z nejvýznamnějších center 
pravoslavné církve. Klášter založil Sergij Radoněžský 
r. 1345 a je dnes sídlem ruského patriarchy. Za jeho 
zdmi žíje před 300 mnichů. Speciálním posvátným 
místem uvnitř komplexu je Trojický kostel, kde jsou 
pod ikonami Andreje Rubleva uchovány ostatky za-
kladatele kláštera.
4. DEN: Přejezd rychlovlakem Sapsan do Petrohra-
du. Tento vlak postavil Siemens, v maximálních rych-
lostech jezdí 200 km/h a cestu, které přes 200 lety 
trvala 2 dny, zvládne za 4 hodiny. Dojezd do Petro-
hradu, ubytování. 
5. DEN: Okružní jízda autobusem – Něvský prospekt 
(4 km dlouhá hlavní tepna města), katedrála Sv. Izá-
ka, velkolepá budova postavená na tisících kůlech 
na bažinatém podloží, jejíž stavba trvala přes 40 let, 
památník zakladatele města Petra I. – Měděný jez-
dec, klášter ve Smolném. Prohlídla Petropavlovské 
pevnosti, jedné z nejstarších kamenných částí města 
z r. 1703. V areálu se nachází katedrála Petra a Pavla, 
kde jsou umístěny hrobky téměř všech ruských carů, 
počínaje Petrem Velikým. Odpoledne prohlídka Er-
mitáže, největší turistické atrakce města. Nachází se 
v  prostorách pěti barokních budov Zimního paláce. 
Sbírku založila Kateřina Veliká, která za nákup umě-
leckých děl utrácela horentní sumy, a tak dnešní sbír-
ka čítá téměř tři miliony exponátů. Večer fakultativní 
možnost návštěvy divadla. 
6. DEN: Dopoledne fakultativní výlet do Petrodvor-
ce, zvaného „malé Versailles“, letní rezidence casů 
z  dynastie Romanovců. V  palácovém a parkovém 
komplexu, který byl v  roce 1990 zapsán na seznam 
UNESCO, je umístěno přes 170 fontán různých veli-
kostí. Nejznámější jsou centrální Velká kaskáda, Ša-
chová hora, fontána Slunce a socha Samsona bojují-
cího se lvem. Odpoledne volno nebo fakultativní výlet 
do Carského Sela (Puškin). Pozdní večer odjezd na 
výlet do nočního města, kde uvidíte slavné otevírání 
petrohradských mostů na Něvě. Volno na focení a ná-
sledně návrat zpět na hotel. 
7. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet.

 RYC LOVLAK V CENĚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Petrohrad–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 3 noci v hotelu***, 3× snídani, dopravu a vstupy dle programu (Petropavlovská pevnost, 
Ermitáž), služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 490 Kč), půldenní výlet Petrodvorce – včetně vstupu 
(2 200 Kč), půldenní výlet do Carského Sela/Jantarové komnaty – včetně vstupu (2 200 Kč), návštěva opery/
baletu (od 2 100 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, povinný příplatek městské taxy (hrazen přímo 
na hotelu, cca 1,5 EUR/os./noc)
Poznámka: pro cesty do Petrohradu je potřeba individuální on-line vyřízení bezplatného víza
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
15. 04. – 18. 04. 2022   K
02. 07. – 05. 07. 2022   K
11. 08. – 14. 08. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
01. 10. – 04. 10. 2022   K
27. 10. – 30. 10. 2022   K

R SKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet do Petrohradu, ubytování.
2. DEN: Okružní jízda autobusem – Něvský prospekt 
(4 km dlouhá hlavní tepna města), katedrála Sv. Izá-
ka, velkolepá budova postavená na tisících kůlech 
na bažinatém podloží, jejíž stavba trvala přes 40 let, 
památník zakladatele města Petra I. – Měděný jez-
dec, klášter ve Smolném. Prohlídla Petropavlovské 
pevnosti, jedné z nejstarších kamenných částí města 
z r. 1703. V areálu se nachází katedrála Petra a Pavla, 
kde jsou umístěny hrobky téměř všech ruských carů, 
počínaje Petrem Velikým. Odpoledne prohlídka Er-
mitáže, největší turistické atrakce města. Nachází se 
v  prostorách pěti barokních budov Zimního paláce. 
Sbírku založila Kateřina Veliká, která za nákup umě-
leckých děl utrácela horentní sumy, a tak dnešní sbír-
ka čítá téměř tři miliony exponátů. Večer fakultativní 
možnost návštěvy divadla. 
3. DEN: Dopoledne fakultativní výlet do Petrodvorce, 
zvaného „malé Versailles“, letní rezidence casů z dy-
nastie Romanovců. V palácovém a parkovém komple-
xu, který byl v roce 1990 zapsán na seznam UNESCO, 
je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Nej-
známější jsou centrální Velká kaskáda, Šachová hora, 
fontána Slunce a socha Samsona bojujícího se lvem. 
Odpoledne volno nebo fakultativní výlet do Carského 
Sela (Puškin).
4. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet. 

PRO LÍDKA ERMITÁŽE V CENĚ

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Petrohrad–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 3 noci v hotelu***, 3× snídani, dopravu a vstupy dle programu (Petropavlovská pevnost, 
Ermitáž), služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách a fakultativních výletech
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 490 Kč), půldenní výlet Petrodvorce-včetně vstupu 
(2 200 Kč), půldenní výlet do Carského Sela/Jantarové komnaty-včetně vstupu (2 200 Kč), návštěva opery/
baletu (od 2 100 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, povinný příplatek městské taxy (hrazen přímo 
na hotelu, cca 1,5 EUR/os./noc)
POZN: pro cesty do Petrohradu je potřeba individuální on-line vyřízení bezplatného víza
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
02. 06. – 05. 06. 2022   K
03. 07. – 06. 07. 2022   K

R SKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet do Petrohradu, ubytování.
2. DEN: Okružní jízda autobusem – Něvský prospekt 
(4 km dlouhá hlavní tepna města), katedrála Sv. Izá-
ka, velkolepá budova postavená na tisících kůlech 
na bažinatém podloží, jejíž stavba trvala přes 40 let, 
památník zakladatele města Petra I. – Měděný jez-
dec, klášter ve Smolném. Prohlídla Petropavlovské 
pevnosti, jedné z nejstarších kamenných částí města 
z r. 1703. V areálu se nachází katedrála Petra a Pavla, 
kde jsou umístěny hrobky téměř všech ruských carů, 
počínaje Petrem Velikým. Odpoledne prohlídka 
Ermitáže, největší turistické atrakce města. Nachází 
se v  prostorách pěti barokních budov Zimního pa-
láce. Sbírku založila Kateřina Veliká, která za nákup 
uměleckých děl utrácela horentní sumy, a tak dnešní 
sbírka čítá téměř tři miliony exponátů. Večer fakulta-
tivní možnost návštěvy divadla. 
3. DEN: Dopoledne fakultativní výlet do Petrodvorce, 
zvaného „malé Versailles“, letní rezidence casů z dy-
nastie Romanovců. V palácovém a parkovém komple-
xu, který byl v roce 1990 zapsán na seznam UNESCO, 
je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Nej-
známější jsou centrální Velká kaskáda, Šachová hora, 
fontána Slunce a socha Samsona bojujícího se lvem. 
Odpoledne volno nebo fakultativní výlet do Carského 
Sela (Puškin). Pozdní večer odjezd na výlet do noč-
ního města, kde uvidíte slavné otevírání petrohrad-
ských mostů na Něvě. Volno na focení a  následně 
návrat zpět na hotel. 
4. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet.

OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ

PROGRAM
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Moskva–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 3 noci v hotelu***, 3× snídani, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce při prohlídkách a fakultativních výletech
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 400 Kč), půldenní výlet do Sergiev Posad (1 600 Kč), návště-
va cirkusu/divadelního představení (od 1 200 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vízum (povinný příplatek, zajišťuje CK/1 990 Kč), povinný 
příplatek městské taxy (hrazen přímo na hotelu, cca 1 EUR/os./noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
10. 03. – 13. 03. 2022   K
12. 05. – 15. 05. 2022   K
30. 06. – 03. 07. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
08. 08. – 11. 08. 2022   K
28. 09. – 01. 10. 2022   K
24. 10. – 27. 10. 2022   K

OSKV   KR LOVN  ST
R SKO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet do Moskvy, ubytování. 
2. DEN: Prohlídka města, jehož lákadlem je Rudé ná-
městí, místo přehlídek, ale i neformálního setkávání 
místních obyvatel. Náměstí dominuje několik staveb 
– chrám Vasila Blaženého, Leninovo mauzoleum, 
obchodní dům GUM. Starobylá čtvrť Kitaj gorod, 
středověká kupecká osada, chrám Krista Spasitele
v historickém centru, vyhlídka na Moskvu z Vrabčích 
hor u  Lomonosovy University. Prohlídka Kremlu, 
dnešního prezidentského sídla, místa, které v historii 
nemělo jen funkci politickou, ale i duchovní. Prohlíd-
ka sakrální části komplexu – Zvonice Ivana Velikého, 
nejvyšší stavba Moskvy, Chrám zvěstování Panny 
Marie(Bladověščenskij), Chrám uložení roucha Panny 
Marie(Rizpoloženija), Archandělský chrám, budovaný 
jako místo odpočinku ruských carů. Prohlídka palá-
ců Kremlu – Fazetového, což je nejstarší rezidence, 
Těremového a  Velkého. Prohlídka Zbrojnice. V  roce 
1990 byl Kreml spolu s Rudým náměstím zapsán na 
seznam UNESCO. Večer fakultativní možnost divadel-
ního představení.  
3. DEN: Volno, individuální prohlídka města, možnost 
návštěvy Tre jakovské galerie s  díly význačných 
ruských umělců nebo fakultativní výlet do Sergijev 
Posadu/Zagorska, jednoho z nejvýznamnějších cen-
ter pravoslavné církve. Klášter založil Sergij Radoněž-
ský r. 1345 a dle legendy to bylo na místě, kde je velmi 
silný pramen a který mu ve snu zjevil Bůh. Dodnes je 
vodě v klášteře přisuzována léčitelská moc. Celý ob-
jekt je obehnán zdí, najdeme tam i hrobku carské ro-
diny Godunových. Chrám patří do tzv. Zlatého kruhu 
význačných památek v okolí Moskvy.
4. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet. 

KREML PAMÁTKA UNESCO

PROGRAM 

128 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



TRASA ZÁJEZDU: MOSKVA • IRKUTSK • BAJKAL• LISTVJANKA • OLCHON • KOBOI 
• UST-BARGUZIN • SUVO • GREMJACHINSK • ULAN-UDE 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Moskva–Irkutsk–Moskva–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, 7 nocí v turistickém kempu/hotelu***, 1 noc v lehátkovém vlaku/kupé pro 
4 osoby,  8× snídani, 6× oběd,  6× večeři, plavbu po řeče Barguzin, dopravu a vstupy dle programu, služby 
rusky/anglicky mluvícího průvodce (varianta 1), služby česky mluvícího průvodce (varianta 2)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:1lůžkový pokoj (6 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, povinný příplatek vízum – zajišťuje ck (1 990 Kč), 
vstupy do sauny
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 800 Kč
POZN: na vyžádání lze kombinovat pobyt v Moskvě a pobyt na Bajkalu na libovolný počet nocí. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
V       K
V          K

PROGRAM

R SKO  ENNÍ OKR

NEJ LU ŠÍ JEZERO SVĚTA

1. DEN: Odlet z Prahy přes Moskvu do Irkutsku.
2. DEN: Přílet do Irkutsku, transfer z letiště do hotelu. 
Prohlídka města a Muzea děkabristů.
3. DEN: Dopoledne výlet na Bajkal. Cestou zastavení 
v etnografickém muzeu Taltsy, kde uvidíte unikát-
ní dřevěnou architekturu 17.–20. století. Pokračová-
ní do Listvjanky, ubytování. Oběd (bajkalská ryba). 
Odpoledne prohlídka místního dřevěného kostela 
sv. Mikuláše a Muzea Bajkalu. Podíváte se na místní 
trh ryb a suvenýrů, kde si můžete nakoupit výrobky 
ze smaragdu, lapisu, z cedrového dřeva a šamanské 
předměty. Večer možnost navštívit místní saunu (za 
poplatek). 
4. DEN:  Přejezd autobusem na ostrov Olchon, který 
je největší na Bajkalu. Toto místo je významným po-
svátným místem celé Asie a nachází se zde Šamanská 
skála s jeskyní, kde údajně žil vládce ostrova. Ubyto-
vání v pohodlném turistickém kempu. 
5. DEN: Odjezd na mys Koboi, nejkrásnější místo os-
trova, které se nachází na jeho nejsevernějším cípu. 
Cestou uvidíte nádhernou krajinu a  písečné pláže 
a na jedné z nich zažijete ochutnávku oběda formou 
pikniku. Návrat do kempu. Večer možnost navštívit 
místní saunu (za poplatek).
6. DEN: Túra k Šamanské skále, jednomu z devíti nej-
důležitějších posvátných míst Asie. Odpoledne pře-
jezd do města Ust-Barguzin. 
7. DEN: Prohlídka údolí Barguzin, kde se nachází 
množství místních kmenů, starobylých posvátných 
míst, míst spojených s historií těžby zlata v transbaj-
kalské oblasti. Při přejezdu mezi vesnicí Suvo s krás-
ným hradem Bodanu uvidíte posvátného kamen-
ného býka a přírodní kamennou „zahradu“ Ina. Den 
zakončíte projížďkou na trajektu přes řeku Barguzin 
při západu slunce a pohledem na odraz hor ve vodní 
hladině. 
8. DEN: Přejezd autobusem do Gremjachinsku, uby-
tování na břehu Bajkalu, volno, čas na odpočinek.
9. DEN: Přejezd do města Ulan-Ude. Absolvujete 
prohlídku buddhistického chrámu Ivolginsk Dat-
san, který byl založen v  r. 1946. Návštěva malebné 
vesničky náboženské komunity, která zachovává své 
náboženské a kulturní zvyky navzdory změnám okol-
ního světa. Kulturní představení. Návrat do Ulan-Ude, 
prohlídka tohoto města, založeného r. 1966 jako pev-
nost. Přejezd nočním vlakem do Irkutsku. 
10. DEN: Transfer na letiště, návrat zpět do ČR. 

MAGICKÁ KRÁSA BAJKALU

129K T LO  O N V Í  E  EVROPA



PROGRAM

TRASA ZÁJEZDU: PETROHRAD • KARÉLIE • PETROZAVODSK • NP KIVACH • KINERMA 
• RUSKEALA • PETROHRAD

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Petrohrad–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 8 nocí v hotelu***/****, 8× snídani (z toho 1× formou boxu) , 6× oběd (z toho 2× formou 
pikniku), 1× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 690 Kč), vízum (povinný příplatek, zajišťuje CK/1 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 03. – 13. 03. 2022  K

JÍZDA PSÍM SPŘEŽENÍM V CENĚ 

R SKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet do Petrohradu, ubytování.
2. DEN: Celodenní prohlídka města – dopoledne pro-
hlídka Ermitáže. Odpoledne prohlídka města – Něv-
ský prospekt, katedrála sv. Izáka, Petropavlovská 
pevnost.
3. DEN: Dopoledne prohlídka Carského Sela (Puškin)
a slavného Kateřinského paláce, který ukrýval Janta-
rovou komnatu. Odpoledne návrat do Petrohradu 
a pokračování v  prohlídce – katedrála Sv. Izáka, 
chrám Kristova Vzkříšení. 
4. DEN: Brzké ráno transfer na nádraží, přejezd vla-
kem do Karélie (cca 5 hodin jízdy). Dojezd do Petro-
zavodsku. Přejezd vznášedlem na ostrov Kiži, kde se 
nachází dřevěný kostel a zvonice (UNESCO). Po pro-
hlídce návrat zpět do Petrozavodsku. 
5. DEN: Dopoledne přejezd do NP Kivach a druhého 
nejvyššího vodopádu v Evropě. Dojezd na psí farmu, 
kde se dozvíte podrobnosti o plemenu husky a jejich 
využití v  psím spřežení. Následně si vyzkoušíte cca 
2,5 hod jízdy. 
6. DEN: Přejezd cca 25 km od Petrozavodsku do místa, 
kde se budete moci projet na sněhových skútrech 
panenskou krajinou. Odpoledne návrat do města 
a prohlídka muzea výtvarného umění. 
7. DEN: Dopoledne přejezd do vesnice Kinerma, kte-
rá byla v roce 2016 zařazena na seznam nejkrásněj-
ších vesnice Ruska. Prohlídka a oběd v jedné z typic-
kých místních budov. Pokračování do Sortvala. 
8. DEN: Dopoledne transfer na nádraží, přejezd par-
ním vlakem do horského parku Ruskeala. Procház-
ka kolem původního lomu na mramor. Cestou zpět 
do města zastavení u vodopádu a pokračování na 
odpolední vlak do Petrohradu, přejezd do města 
a ubytování. 
9. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR. 

KRÁSA RUSKÉ KARÉLIE

130 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tbilisi–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 1× odpočinek na hotelu (po příletu časně ráno), 8× snídani, 7× večeři, 
dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, výlet jeepem v Gergeti – cca 40 EUR/auto, 
vstupné cca 20 EUR
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
02. 07. – 10. 07. 2022   K
24. 09. – 02. 10. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: TBILISI • KAZBEGI • GORI • BATUMI • SIGNAGI • VELISTSIKHE

R IE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Tbilisi.
2. DEN: Po příletu (zpravidla brzy ráno) transfer do ho-
telu, ubytování a odpočinek. Po pozdější snídani pro-
hlídka bývalého hlavního města Gruzie – Mstkheta
(UNESCO). Uvidíte klášter Jvari a velkolepou katedrálu 
gruzínské ortodoxní církve Svetitsk-hoveli, kde ucho-
vávají cennou relikvii – útržek Kristova pláště. Návrat 
do Tbilisi a večeře v místní restauraci s představením 
gruzínského folklóru. 
3. DEN: Dopoledne prohlídka Tbilisi – Metekhi, kos-
tel gruzínských králů z 12. st., katedrála Sioni z 5. st. 
zasvěcená Panně Marii, bazilika Ančischati ze 6. st., 
náměstí Svobody. Dále uvidíte synagogu, paláce a lá-
zeňské domy ze 17. st. ve čtvrti sirných lázní, které byly 
po staletí oblíbeným místem i takových hostů, jako byl 
Puškin, Tolstoj aj. Navštívíte Národní muzeum. Po pro-
hlídce volno na individuální prohlídky. 
4. DEN: Dnešní výlet do Kazbegi začnete přejezdem 
průsmyku Jvari (2 395 m. n. m.), který je obklopen 
horskými velikány. Zažijete ohromující jízdu po staré 
vojenské cestě, která vás přivede nejdříve k pevnosti 
Ananuri a dále podél řeky Aragvi. V případě přízni-
vého počasí zahlédnete jeden z nejvyšších ledovců 
Kavkazu – Mt. Kazbegi (5 047 m. n. m.). Fakultativně 
možnost výjezdu autem z Kazbegi přes krásné údolí a 
lesy ke kostelu Nejsvětější Trojice v Gergeti, který se 
nachází v nadmořské výšce 2 170 m. 
5. DEN: Výlet do města Gori, kde se v r. 1879 narodil 
Stalin. Navštívíte muzeum, které mapuje jeho život od 
skromných začátků až do jeho smrti. Kousek odtud uvi-
díte naprosto unikátní jeskynní město Uplistsikhe, kudy 
procházela Hedvábná cesta. Celé město je komplexem 
kamenných ulic, domů, tajuplných tunelů, vodních nádr-
ží a trhů, ale je tu i nejstarší divadlo v Gruzii. Odjezd do 
Batumi. Zde prozkoumáte bohatou a pestrou historii 
města s působivým výhledem na Černé moře.
6. DEN: Volný den na břehu Černého moře. Možnost 
individuální návštěvy Etnografického muzea nebo bo-
tanické zahrady. 
7. DEN: Výlet do Prometheovy jeskyně, která je bo-
hatá na stalaktity, stalagmity, zkamenělé vodopády, 
jeskynní perly, podzemní řeky, jezera. 
8. DEN: Přejezd do regionu Kakheti, který je proslu-
lý pěstováním vinné révy a nejlepšího vína. Navštívíte 
klášter Bodbe s hrobkou sv. Niny. Zažijete nezvyklé 
charisma královského města Signagi. Procházka úzký-
mi uličkami městečka, ležícího na horské terase s neo-
byčejným výhledem do Alazanského údolí. Pokračovat 
budete do Tsinandali, kde můžete navštívit muzeum 
z 19. století, které vlastní člen gruzínské královské ro-
diny a kde lze projít v krásné zahradě. Na závěr dne za-
stávka ve Velistsikhe, kde navštívíte rodinné vinařství, 
které nabízí velkou příležitost pro milovníky historie 
a vína. Ochutnávka vína, které je vyrobeno nejstarší 
metodou na světě, vč. oběda. 
9. DEN: Transfer na letiště (zpravidla brzy ráno) a odlet 
do Prahy.

POLOPENZE V CENĚ

PROGRAM 

R IE  E  V KLÍN  OR 

131K T LO  O N V Í  E  EVROPA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Jerevan–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 6 nocí v hotelu ***/****, 1 early check in, 7× snídani, 6× večeři, dopravu a vstupy dle progra-
mu, plavba lodí po Sevanu, 4×4 auta v kaňonu Garni,  služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 290 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, ochutnávku brandy (12 EUR)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
04. 07. – 11. 07. 2022   K
26. 09. – 03. 10. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: JEREVAN • ECHMIADZIN • VESNICE ARENI • NORAVANK • SAGHMOSAVANK 
• ASHTARAK • OSHAKANU • GARNI • DILIJAN • GOSHAVANK 

R NIE  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet do Jerevanu.
2. DEN: Brzy ráno po příletu transfer do hotelu, ubyto-
vání, snídaně a odpočinek. Následně prohlídka města 
– náměstí republiky, budovy státní opery se sochou 
nejslavnějšího Arména Chačaturiana, Matenadaran. 
Návštěvy památníku obětí genocidy (1915) a muzea 
genocidy. Návštěva centra moderního umění Cascade 
a centrálního třžiště. Fakultativní možnost hodinové 
prohlídky továrny na arménské brandy, včetně de-
gustace. 
3. DEN: Dopoledne odjezd do Echmiadzinu, což je od 
15. století sídlo katolikose – nejvyššího představitele 
arménské apoštolské církve. K pokladům Echmiadzinu 
patří klášter s katedrálou ze 4. století se zlatým pokla-
dem arménské církve a starobylý kostel Hripsime. Ces-
tou zpět prohlídka zřícenin architektonického skvostu 
– chrámu Zvartnots (UNESCO) vypovídajícím i po zni-
čení zemětřesením o své majestátní kráse a bohatosti. 
4. DEN: Návštěva jednoho z nejsvatějších míst Arménie 
– kláštera Khor Virap s panoramatickým výhledem na 
biblickou horu Ararat. Ochutnávka známého vína ve 
vesnici Areni. Kaňon Noravank s pestrými přírodními 
scenériemi a unikátním komplexem kostelů a kamen-
ných křížů kláštera Noravank.
5. DEN: Dopoledne přejezd do kláštera Saghmosa-
vank, prohlídka. Pokračování přes město Ashtarak 
do Oshakanu, prohlídka kostela pojmenovaného po 
zakladateli arménského písma a návštěva Parku abe-
cedy s písmeny ve velikosti lidské postavy. 
6. DEN: Odjezd do chrámu v Garni – letního sídla ar-
ménských králů postaveného v 1. století. Je to jediný 
dochovaný pohanský chrám v Arménii, který nebyl zni-
čen po přijetí křesťanství. Procházka nádherným kaňo-
nem s čedičovými stěnami. Po prohlídce středověkého 
jeskynního kláštera Gerhard návrat do Jerevanu.
7. DEN: Dopoledne dojezd k horskému jezeru vulka-
nického původu Sevan, u něhož leží i klášter Seva-
navank z 9. století. Plavba lodí po jezeře.  Prohlídka 
kláštera s vyhlídkou na jezero. Přejezd přes město 
Dilijan, obklopené zalesněnými horami, se známým 
sanatoriem, k Parz Lich (cestou oběd). Pěší procházka 
(cca 2,5 hod.) lesní cestou od horského jezera Parz ke 
klášteru Goshavank z 13. století. 
8. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet.

POLOPENZE V CENĚ

PROGRAM 

SKRYTÉ POKLADY ARMÉNIE

132 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM

EKIST N  ENNÍ OKR

TR S  E  T KENT  S RK N   R   IV   R ENČ  T KENT

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Taškent–Praha, letištní taxy a  další poplatky, vnitrostátní přelet 
Urgenč–Taškent, jízdu vlakem Taškent–Samarkand, transfer letiště–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, 
7× večeři, folklorní představení v Buchaře, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, jízdné městskou hromadnou dopravou, 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 05. – 22. 05. 2022  K
22. 10. – 30. 10. 2022  K

VSTUPY V CENĚ

1. DEN: Odlet do Taškentu.
2. DEN: Přílet v ranních hodinách. Transfer do hotelu, 
ubytování. Odpoledne prohlídka nejzajímavějších pa-
mětihodností města. 
3. DEN: Cesta rychlovlakem Afrosiab do Samarkan-
du. Ubytování. Prohlídka nejvýznamnějších památek  
– náměstí Registan, mešita Bibi Chanum a mauzole-
um Gur Emir. 
4. DEN: Dokončení prohlídky města – komplex králov-
ských hrobek Šachí-Zindá a Ulukbekova observatoř. 
Odpoledne přejezd autobusem do Buchary, ubyto-
vání. 
5. DEN: Prohlídka Buchary, perly na Hedvábné stez-
ce – hrobka Ismaila Samáního z 10. st., pevnost Ark 
a komplex Kaljan s minaretem, který se stal symbo-
lem města. Večerní folklórní představení spojené 
s večeří v medrese Nodir Divan-Begí. 
6. DEN: Celodenní přejezd autobusem napříč pouš-
tí Kyzylkum do Chivy, někdejšího hlavního města 
mocné Chórezmské říše, ubytování. 
7. DEN: Prohlídka pevnosti Ičchan Kala – historického 
centra města, minaret Kalta Minor a mnoho dalších 
památek. 
8. DEN: Ranní přejezd do Urgenče a přelet do Tašken-
tu, ubytování a volné odpoledne. 
9. DEN: V ranních hodinách transfer na letiště a odlet 
zpět do ČR. 

UZBEKISTÁN

UZBEKISTÁN – PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY

133K T LO  O N V Í  E  ASIE



K R ST N  ENNÍ OKR

U YTOVÁNÍ I V JURTÁC

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bishkek–Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu dle 
programu v minivanech, 7× nocleh v hotelech, jurtách* nebo rodinné ubytování, 2lůžkové pokoje, jurty 
pro 6 osob, plná penze dle programu, služby česky mluvícího průvodce,  služby místního průvodce, vstupy 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč), *jurty jsou jen pro 6 osob
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: BISHKEK • CHOLPON ATA • KARAKOL •KOCHKOR • SON KUL

1. DEN: Odlet z Prahy s přestupem.
2. DEN: Přílet do Bishkeku, transfer do hotelu. Odpoči-
nek. Odpoledne prohlídka města. Návštěva kyrgyzské 
národní filharmonie, sochy Manas, dubového parku, ná-
městí Ala-Too, náměstí vítězství, muzea výtvarných umě-
ní a trhu Osh. Večeře. Nocleh. V případě pozdního příletu 
se program přesune na následující den.
3. DEN: Prohlídka Bishkeku. Nejprve zastávka u  věže 
Burana, která zbyla ze starobylého města Balasagun 
(11.–13. století). Po návštěvě věže Burana budete mít 
možnost sledovat kyrgyzskou národní koňskou hru „Ulak 
Tartysh“ (kozí tahání). Ulak-tartysh (nebo kok-boru) je boj 
mezi dvěma týmy jezdců. Oběd v místní kyrgyzské rodině. 
Přejezd do Cholpon-Ata. Večeře. Nocleh v hotelu, který 
se nachází nedaleko jezera Issyk-Kul.
4. DEN: Přejezd do Karakolu. Na cestě prohlídka skanze-
nu petroglyfů v Cholpon-Ata. V umělecké galerii kamene 
se uskuteční exkurze, která se datuje od roku 500 př. n. 
l.–100 n. l., zobrazují vlky, kozáky s dlouhými rohy, kozy, 
koně, leopardy sněžné, oběti a  některé lovecké scény. 
Prohlídka města v Karakole: návštěva Prjevalského mu-
zea, dřevěný pravoslavný kostel, mešita Dungan v  čín-
ském stylu. Kyrgyzstán je multietnická země a  během 
tohoto turné budete mít příležitost seznámit se s různý-
mi národy a kulturami. Dnes budete mít večeři v rodině 
Uigur nebo Dungan s kyrgyzskou národní hudbou a pís-
němi. Tyto národy přišly do Kyrgyzstánu z Číny a žily v Ka-
rakolu od roku 1869. Nocleh v penzionu.
5. DEN: Přejezd do Kochkoru podél jižního pobřeží jeze-
ra Issyk-Kul. Na cestě návštěva rokle Jety-Oguz. Po obě-
dě transfer do Bokonbaeva, kde uvidíte loveckou show. 
Pokračování programu a přesun do Kochkoru. Místo, kde 
jsou úžasné panoramatické výhledy na jezero Issyk-Kul. 
Večeře v kyrgyzské rodině. Rodinné ubytování.
6. DEN: Návštěva výroby plstěných koberců v Kochkoru. 
Je to místo, kde můžete vidět proces výroby kyrgyzských 
národních plstěných koberců. Přejezd do Chon-Kemin. 
Po obědě budete mít čas na pěší túru nebo na procházku 
do rokle. Večeře a nocleh v penzionu.
7. DEN: Přejezd do Son-Kul, které je jedním z nejvyšších 
jezer v Kyrgyzstánu (2 030 m n. m.). Je to místo, kde může-
te zažít kočovný život. Budete mít možnost jezdit na koni 
a vidět jak místní ženy připravují kyrgyzské národní nápo-
je - Kymyz (klisenské mléko). Jedná se o odlehlé horské 
jezero ležící na bezvýchodné vysokohorské náhorní plo-
šině, kde pastýři přivádějí hospodářská zvířata. Na tom-
to velkolepém místě můžete vidět stovky stád a spousty 
různých jurt. Nocleh a večeře v jurtovém táboře.
8. DEN: Přejezd zpět do Bishkeku s  obědem. Večeře 
s kyrgyzskými národními tanci. Nocleh v hotelu.
9. DEN: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet zpět 
do ČR.
10. DEN: Přílet do ČR.

PROGRAM 

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 06. – 19. 06. 2022   K

TAJUPLNÝ KYRGYZSTÁN
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Istanbul–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště
–hotel–letiště, 3 nocí v hotelu***, 3× snídani, dopravu dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč), celodenní výlet do Bosporské úžiny s obědem (1 820 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné při fakultativních výletech, vstupy, povinný 
příplatek městské taxy (hrazen přímo na hotelu, cca 2 EUR/os./noc)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob (800 Kč)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 03. – 15. 03. 2022   K
14. 04. – 17. 04. 2022   K
28. 04. – 01. 05. 2022   K
05. 05. – 08. 05. 2022   K
03. 07. – 06. 07. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
18. 08. – 21. 08. 2022   K
25. 09. – 28. 09. 2022   K
27. 10. – 30. 10. 2022   K
17. 11. – 20. 11. 2022   K
08. 12. – 11. 12. 2022   K

IST N L  STO VO  KONTINENT
T RE KO  ENNÍ LETE K  VÍKEN

1. DEN: Odlet do Istanbulu, ubytování, seznámení se 
s okolím hotelu.  
2. DEN: Dopoledne prohlídka staré části města (s 
průvodcem), při které uvidíte chrám Hagia Sophia, 
Modrou mešitu, Hipodrom, sultánský palác Topkapi, 
podzemní chrám vytvořený pro zásoby vody tzv. Jere-
bantskou cisternu, Velký bazar. Odpoledne volno na 
prohlídku interiéry a případnou fakultativní návštěvu 
tureckých lázní hamman. 
3. DEN: Individuální volno. Fakultativní možnost celo-
denního výletu s  obědem do oblasti Bosporu. Tato 
31 km dlouhá úžina spojuje Černé a Marmarské moře 
a podle legendy právě zde jako první propluli argo-
nauti hledající zlaté rouno. Odjezd autobusem z ho-
telu do přístavu, plavba po úžině, kde uvidíte mnohé 
významné stavby. Vylodění v rybářské vesnici, oběd 
v typické místní hospůdce. Následně pokračování po 
pobřeží, návštěva nejposvátnějšího místa muslimů 
Eyup.  
4. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet.

POZNÁNÍ A NÁKUPY

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 30
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Brno/Ostrava–Antalya–Praha/Brno/Ostrava, letištní taxy a další 
poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, 11/14 nocí v hotelu***, 11/14 × snídani, 11/14× večeří, dopravu dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 nocí – 9 990 Kč, 14 nocí – 12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 125 EU)
POZNÁMKA: odlety z Brna/Ostravy jen na vybraných termínech
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: ANTALYA • KONYA • KAPPADOKIA • ZELVE • AVANOS • HATTUSAS • ANKARA • ISTANBUL • BURSA • TRÓJA PERGAMON 
• EFES • PAMUKKALE • HIERAPOLIS

GRAND TOUR TURECKEM
T RE KO  ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 05. – 25. 05. 2022   K
14. 05. – 28. 05. 2022   K
27. 08. – 07. 09. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
27. 08. – 10. 09. 2022   K
08. 10. – 19. 10. 2022   K
08. 10. – 22. 10. 2022   K

136 K T LO  O N V Í  E  EVROPA / ASIE



Návštěva palácového komplexu Topkapi. Odpoledne 
prohlídka Velkého a Egyptského bazaru a Nové mešity 
– Yeni Camii. Fakultativně možnost plavby po Bosporu. 
7. DEN: Přejezd zpět do Asie přes Bosporskou úžinu. 
V Gebze nalodění na trajekt do Yalovy. Pokračování 
do Bursy. V  Burse prohlídka Velké mešity, Zelené 
mešity, Zeleného mauzolea a dle časových možností 
návštěva bazaru s hedvábím. V podvečer volno, ve-
čeře a nocleh.
8. DEN: Přejezd do Tróji. Návštěva starobylé Tróji s ar-
cheologickým komplexem a Trojským koněm. 
9. DEN: Prohlídka Pergamonu, kde navštívíte nád-
herný Trajánův chrám, nejstrmější divadlo antického 
světa s nádherným výhledem a zbytky druhé největší 
knihovny antického světa. Dále navštívíte antické lá-
zeňské centrum Asklepion s Tunelem zdraví a řadou 
zařízení pro lázeňské procedury. Pokračování do Efe-
su, hlavního města provincie Asia a nyní nejzachova-
lejšího antického města v Asii. Zde uvidíte vše, co bylo 
důležité pro život antického města – promenády, láz-
ně, Celsovu knihovnu, divadlo, agoru i  obytné domy 
vyzdobené mozaikami. Dále navštívíte baziliku, která 
byla postavena v 6. století nad hrobem apoštola Jana. 
Jedná se o jedno z nejdůležitějších poutních míst křes-
ťanského světa. Odsud také uvidíte místo, kde stával 
jeden z divů světa – Artemidin chrám. Návštěva manu-
faktury na výrobu kožených oděvů s možností nákupu. 
10. DEN: Přejezd přes Denizli do Pamukkale, kde uvi-
díte sněhobílé vápencové útesy a jezírka s tyrkysově 
modrou léčivou vodou. Dále navštívíte antické lázeň-
ské město Hierapolis, kde byla k  léčení využívána 
termální léčivá voda z Pamukkale a kde vše sloužilo 
k pohodlí lázeňských hostů. 
11. DEN: Zastávka ve výrobně koberců, kde máte 
možnost spatřit samotný počátek spřádání vláken 
hedvábí nebo vlny přes jejich barvení a  tkaní až po 
finální hotové výrobky. Přejezd do Antalye, okružní 
jízda městem s  možností nákupů, večeře a  nocleh 
v Antalyi nebo Kemeru.
12. DEN: dle letového řádu transfer na letiště v Antalyi 
a odlet zpět do ČR.

Varianta na 14 nocí: 
12.–14. DEN: individuální volno ve 3* hotelu s  polo-
penzí v oblasti Antalye (za příplatek možnost pobytu 
v hotelu dle vlastního výběru s all inclusive na Turec-
ké riviéře).
15. DEN: dle letového řádu transfer na letiště v Antalyi 
a odlet zpět do ČR.

PROGRAM 

1. DEN: odlet z ČR do turecké Antalye, 
transfer do hotelu, večeře a nocleh.
2. DEN: Přejezd přes pohoří Taurus do někdejšího 
hlavního města seldžucké říše Konye, města vystavě-
ného na dně vyschlého jezera, kde navštívíte klášter 
dervišů a mauzoleum Mevlany, zakladatele řádu tan-
čících dervišů, a mešitu Selimiye. Po stopách Hedváb-
né cesty příjezd do noclehárny pro velbloudí karava-
ny Sultanhani Kervansaray ze 13. století. Po prohlídce 
odjezd do Kappadokie. 
3. DEN: Návštěva podzemního města Kaymakli, nej-
hlubšího podzemního města v Turecku, které je až 60 
m hluboko vykopané v lávové tufě. Prohlídka vesnice 
Uchisar, návštěva manufaktury na výrobu suvený-
rů z  onyxu. V  údolí G reme, tzv. Muzeu pod širým 
nebem, navštívíte klášterní komplexy a kostely z 11. 
století s  nádherně zachovalými freskami. Následuje 
návštěva údolí Pasabag, kde můžete během pro-
cházky obdivovat skalní komíny a další neuvěřitelné 
skalní útvary, které vytvořila příroda. Projížďka Ava-
nosem, městem hrnčířů, návštěva keramické dílny. 
Večeře a nocleh v Kappadokii. Fakultativně možnost 
folklórního večera Turecká noc, kde mimo jiné uvidíte 
i ukázku dervišského obřadu sema. Další možností je 
fakultativní let horkovzdušným balonem nad magic-
kou krajinou Kappadokie.
4. DEN: Odjezd do Hattusas, bývalého hlavního města 
Chetitské říše. Dále návštěva nejposvátnějšího místa 
Chetitské říše – skalní svatyně Yazilikaya s reliéfy che-
titských bohů a králů. Odpoledne odjezd do Ankary. 
5. DEN: Přejezd na Citadelu s prohlídkou starých turec-
kých domů a výhledem na město. Následuje prohlídka 
světoznámého Muzea anatolských civilizací s největší 
sbírkou chetitského umění, reliéfů a hliněných tabulek 
s  klínovým i  hieroglyfickým chetitským písmem. Pře-
jezd z Ankary do Istanbulu na večeři a nocleh. V přípa-
dě časových možností návštěva Grand bazaru.
6. DEN: Pěší prohlídka starého Istanbulu, návštěva 
Modré mešity, chrámu Hagia Sophia, Hipodromu se 
třemi obelisky – egyptským, Theodosiovým a hadím. 

PRO LÍDKAKAPPADOKIEV CENĚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 17
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Antalya–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v  hotelu***, 7× snídani, 7× večeři, dopravu a  vstupy dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (5 700 Kč), Perge-Kursunlu, včetně oběda (1 150 Kč), orientál-
ní tance (1 150 Kč), představení tančících dervišů (950 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
28. 05. – 04. 06. 2022   K
28. 09. – 05. 10. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: ANTALYE • KONYE • KURSUNLU • GÖREME • KAYMAKLI • KAPPADOKIE 
• TAURUS • ANTALYE

T RE KO  K OKIE  E  SN
T RE KO  ENNÍ OKR

1. DEN: Přílet do Antalye, tureckého přístavu a cen-
tra orientálního obchodu na jižním pobřeží Turecka, 
transfer do hotelu, volno. 
2. DEN: Individuální možnost prohlídky staré části 
města s hradbami a Hadriánovou bránou nebo volný 
den na pláži. Fakultativní možnost výletu do Perge – 
prohlídka zbytků kdysi prosperujícího antického měs-
ta, kde se nacházely největší římské lázně v Malé Asii, 
velké divadlo a stadion pro 12000 diváků. Odpoledne 
přejezd k  národního parku, procházka k  vodopádu 
Kursunlu. Návrat do hotelu. 
3. DEN: Přejezd pohořím Taurus do Konye, bývalého 
hlavního města seldžuské říše, sídla tančících dervišů 
a oblasti, které se díky okolní přírodě přezdívá Zele-
ná oáza. Návštěva muzea Mevlana, kde je pohřben 
zakladatel dervišského řádu. Ubytování v oblasti Kap-
padokie na 3 noci. 
4. DEN: Celodenní prohlídka Kraje pohádkových ko-
mínů  která připomíná měsíční krajinu, kde vrcholy 
kopců dosahují výšky až 100m. V  poutním městě 
G reme, které je pod patronací UNESCO, návštěva 
klášterního komplexu se skalními kostely a  domy 
z  11.století. Z  citadely Uchisar uvidíte tuto krajinu 
z ptačí perspektivy a navštívíte podzemní město Kay-
makli, vyhloubené 5 pater pod zem. Tato oblast slou-
žila obyvatelům jako únik před nepřáteli a vysokými 
teplotami.  Večer – fakultativní možnost představení 
orientálních tanců.
5. DEN: Pokračování prohlídky přírodních krás Kappa-
dokie – návštěva údolí Dove a Derben s překrásný-
mi přírodními scenériemi. Večer fakultativní možnost 
nezapomenutelného představení tančících dervišů. 
6. DEN: Přejezd pohořím Taurus zpět na pobřeží, za-
stávka v  jednom z nejlépe dochovaných seldžuských 
karavanserájů Sultanhani. Tento rozsáhlý pouštní hos-
tinec s bohatě zdobenými branami připomíná mohut-
nou pevnost. Dojezd zpět na pobřeží do Antalye. 
7. DEN: Prohlídka Antalye, města na pobřeží Levant-
ského moře, vystaveného na 20m skalnatém pobřeží, 
které ho chránilo před nájezdy lupičů. Prohlídka sta-
ré části města, přístavu a typického orientální tržiště. 
Možnost výhodných nákupů v obchodech s koženým 
zbožím a šperky. 
8. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet. 

MYSTIKA TAJEMN C  DERVIŠŮ
PROGRAM 

KONYA GÖREME

TURECKO

ANTALYA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Istanbul, Antalya–Praha, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, 7× večeři, dopravu dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 60 EU)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
08. 05. – 15. 05. 2022   K
29. 10. – 05. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: ISTANBUL • BURSA • TRÓJA • PERGAMON • EFES • PAMUKKALE • ANTALYA 

T RE KO  ENNÍ OKR

1. DEN: odlet z Prahy do Istanbulu, transfer z  letiště 
do hotelu. Dle letového řádu možná večerní pěší pro-
hlídka města. 
2. DEN: Prohlídka Istanbulu. Navštívíte komplex palá-
ce Topkapi s  jeho jedinečnou sbírkou čínského por-
celánu, klenotnicí a  Pavilonem posvátného roucha. 
Pravou orientální atmosféru zažijete při návštěvě 
Velkého a Egyptského bazaru s kořením a tureckými 
dobrotami včetně nefalšovaného tureckého medu. 
Naproti Egyptskému bazaru navštívíte také Novou 
mešitu – Yeni Cami, která je nádhernou ukázkou 
osmanské architektury. Odpoledne fakultativně mož-
nost plavby po Bosporu. 
3. DEN: Pokračování prohlídky Istanbulu. Projdete 
se po Hipodromu ve čtvrti Sultanahmet, kde uvidíte 
3 obelisky – egyptský, Theodosiův a  hadí. Navštíví-
te chrám Boží moudrosti – Hagia Sophia – a budete 
obdivovat krásu Modré mešity s jejími 6 minarety. Ná-
sleduje přejezd do prvního města Osmanské říše Bur-
sy. Prohlídka osmanských památek – Zelené mešity, 
Zeleného mauzolea, Velké mešity, a návštěva bazaru 
s hedvábím. 
4. DEN: Přejezd do bájemi opředené Tróji se světozná-
mými Schliemannovými vykopávkami. Po prohlídce 
přejezd do okolí Ayvaliku.
5. DEN: Odjezd do helénského města Pergamonu. 
Toto město patřilo k nejkrásnějším městům své doby, 
a to zejména díky své poloze na vrcholu strmého kop-
ce. Město bylo vybudováno na umělých terasách. Uvi-
díte nejstrmější divadlo antického světa s nádherným 
výhledem do krajiny, místo, kde stával světoznámý 
Diův oltář, zbytky slavné Pergamonské knihovny, která 
je druhou největší knihovnou antického světa, a Athe-
nina chrámu. Vrcholu akropole pak vévodí Trajánův 
chrám. Dále navštívíte starověké lékařské centrum 
Asklepion, zasvěcené bohu léčení Asklepiovi. Zde se 
projdete Tunelem zdraví a možná budete překvapeni, 
jak málo se současné léčebné procedury liší od těch 
minulých. Následuje přejezd a  návštěva nejlépe za-
chovalého antického města na světě – Efesu. Římské 
lázně, Kurétská a Mramorová třída, Hadriánův chrám, 
Trajánova fontána, Celsova knihovna a největší diva-
dlo antického světa, to jsou jen příklady nesčetného 
množství pamětihodností. Návštěva obchodu s kůží. 
6. DEN: Přejezd na prohlídku Pamukkale, mohutných 
vápencových teras s termální vodou, zvaných též „Ba-
vlněný zámek“. Prohlídka antického města Hierapolis, 
které využívalo léčivých účinků vody z  Pamukkale. 
Město je známé největší nekropolí v Malé Asii. Návště-
va manufaktury na výrobu ručně vázaných koberců. 
7. DEN: Přejezd do Antalye, individuální volno, večeře 
a nocleh v hotelu v Antalyi.
8. DEN: dle letového řádu transfer na letiště v Antalyi, 
odlet zpět do ČR.

NOVINKA V PROGRAMU 
PROGRAM 

E Í L SÍ E

139K T LO  O N V Í  E  EVROPA / ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Istanbul–Gaziantep–Istanbu–Praha, letištní taxy a další po-
platky, transfer letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu***, 10× snídani, 10× večeři, dopravu dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupy (cca 100 EU)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
03. 06. – 13. 06. 2022   K
09 .09. – 19. 09. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: GAZIANTEP • KAHTA • NEMRUT • $ANLLURFA • GOBEKLITEPE • MARDIN • MIDYAT • TATVAN • AKDAMAR VAN 
• DOGUBAYAZ1T • KARS • ERZURUM • TRABZON

TOV NÍ Č SE  VE V O NÍ  T RE K
T RE KO  ENNÍ OKR

140 K T LO  O N V Í  E  EVROPA / ASIE



PROGRAM 

1. DEN: Odlet do Gaziantepu 
přes Istanbul, nocleh v Gaziantepu.
2. DEN: Prohlídka historického centra města, plného 
bazarů, hanů, řemeslnických dílen a lázní. Navštívíme 
pevnost, odkud je nádherný výhled na město, a se-
známíme se s historií oblasti po 1. sv. válce. Dále na-
vštívíme 2. největší muzeum mozaik na světě. V nové 
moderní budově uvidíte mozaiky z antického města 
Zeugma. Přejezd do města Kahta, nocleh.
3. DEN: Odjezd k  hoře Nemrut. Tato hora byla po-
hřební mohylou kommagenských králů a  centrem 
nového náboženství, které se mělo z  této hory šířit. 
Plošina hory je vyzdobena nejen obrovskou pohřební 
mohylou, ale i  sochami králů v  nadživotní velikosti. 
Odtud budete moci obdivovat krásu okolních hor 
a záhyby Ataturkovy přehrady. Poté navštívíme další 
místa spojená s historií království Kommagene – Ka-
rakušskou mohylu, Arsameiu – hlavní město králov-
ství s nádhernými skalními reliéfy a Cenderský most. 
4. DEN: Prohlídka Sanliurfy. Navštívíme jeskyni, kde 
se podle pověsti skrýval prorok Abraham před hně-
vem tyrana Nemruta, a Kapří jezero, které je rovněž 
spojeno s  postavou proroka Abrahama. Z  citadely 
si prohlédneme město shora. Poté odjezd do místa 
Gobekli tepe. Toto místo je označováno jako jeden 
z  největších archeologických nálezů poslední doby. 
Jedná se o  několik svatyní ukrytých v  nitru kopce, 
jejichž stáří se odhaduje na 10 000 let př. n.l. Tyto 
svatyně jsou tvořeny obelisky o výšce 3 – 5 metrů po-
krytými rytinami. Přejezd do Mardinu. 
5. DEN: Prohlídka Mardinu, půvabného starobylého 
města postaveného z  medově zbarveného pískov-
ce. Nejprve vystoupáme pod citadelu, odkud je vý-
hled na Mezopotámskou nížinu. Mardin bylo město 
s  početnou křesťanskou komunitou, a  proto se zde 
nachází řada kostelů a klášterů. Navštívíme tzv. Šafrá-
nový klášter z 5. století, který dostal jméno podle bar-
vy kamene, ze kterého je postaven. Zdejší mniši stále 
používají jako liturgický jazyk aramejštinu, jazyk, kte-
rým mluvil Kristus. Přejezd do Midyatu.
6. DEN: Prohlídka města Midyat, které bylo donedáv-

na sídlem komunity Asyřanů. V Midyatu sídlí početná 
skupina křesťanů, kteří jsou vynikajícími stříbrotepci. 
Jejich výrobky můžete obdivovat na zdejším trhu. Bě-
hem cesty k jezeru Van pojedeme po planině, která 
se nazývá Hora služebníků božích a na níž se nachází 
řada klášterů. Dle časových možností návštěva jedno-
ho z těchto klášterů. Přejezd k jezeru Van, do města 
Tatvan. Odsud vyjedeme k vyhaslé sopce Nemrut 
(3 000 m n.m) se 4 kráterovými jezery a nádherným 
výhledem na jezero Van. V době, kdy byla tato sopka 
činná, její aktivita vytvořila Vanské jezero., které se 
nachází v nadm.v.1 6090 m.  
7. DEN: U jižního břehu jezera Van se nachází ostrov 
Akdamar, kde navštívíme jeden z  nejlépe zachova-
lých arménských kostelů z 10. století. Tento kostel je 
překrásnou ukázkou arménské architektury s freska-
mi s biblickými motivy. V městě Van navštívíme skálu 
s pevností z dob pradávné Urartské říše, která se zde 
rozkládala. Cestou do pevnosti uvidíte urartské klíno-
pisné písmo a hrobky několika urartských králů. Z pev-
nosti si ukážeme, kde se nacházelo původní město 
Van. Dále dle časových možností navštívíme středově-
kou kurdskou pevnost Hošap, postavenou v horách. 
8. DEN: Odjezd do pohraničního města Dogubeyazit, 
které se nachází pod horou Ararat. Cestou zastávka 
u vodopádu Muradiye. V Dogubeyazitu si prohléd-
neme monumentální palác Isaka Paši ze 17. století. 
Obdivovat zde můžete zejména harém se 14 ložnice-
mi, podlahovým vytápěním a  lázněmi. Dále se vám 
naskytnou nádherné výhledy na biblickou horu Ara-
rat. Podíváme se také na místo, kde údajně přistála 
Noemova archa. Přejezd do Karsu. 
9. DEN: Prohlídka města Kars, které bylo v 10. století 
hlavním městem Arménského království, v 19. století 
patřilo město Rusku. Navštívíme kostel Apoštolů a me-
šitu Fethyie, která byla v 19. století postavena jako rus-
ký kostel. Dále odjedeme do arménského města Ani. 
Ani se koncem 10. století stalo hlavním městem Ar-
ménského království, v této době také nastal největší 
rozkvět města. Arméni byli mistři ve zpracování kame-
ne. Proto zde uvidíte zachovalé hradby, pevnost, lázně 
a zejména kostely a katedrálu z načervenalého pískov-
ce zdobenou krásnými reliéfy. Přejezd do Erzurumu.
10. DEN: Prohlídka Erzurumu, nejvýše položeného 
města v Turecku (1 950 m n.m). Symbolem města je 
Cifteli minaret medrese, což je koránová škola se 2 
minarety. Přejezd do Trabzonu. Po cestě nás čeká 
návštěva kláštera Sumela. Byzantský klášter byl vy-
budován ve 4. st. v jeskyni na vysokém skalním útesu 
nad údolím s divokou horskou říčkou. 
11. DEN: Transfer na letiště, odlet přes Istanbul do 
Prahy.

MÉNĚ O JEVENÉ ČÁSTI ZEMĚ

141K T LO  O N V Í  E  EVROPA / ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Larnaca–Praha, letištní taxy a další poplatky,  transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu **** s polopenzí, 4 obědy dle programu, dopravu autoka-
rem dle programu, služby česky mluvícího průvodce a místního průvodce, vstupy dle programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (3 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PROGRAM

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
        K

13. 06. – 20. 06. 2022   K
11. 07. – 18. 07. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 08. – 05. 09. 2022   K
19. 09. – 26. 09. 2022   K

        K

POLOPENZE V CENĚ

K R  ENNÍ OKR

TRASA ZÁJEZDU: BELLAPAIS • KYRENIA • LARNACA • LEFKARA • HRAD SV. HILARIONA 
• NICOSIA • FAMAGUSTA • SALAMIS • KARPAZ • DIPKARPAZ • GOLDEN BEACH 1. DEN: Dle letového řádu odlet z  Prahy do Larnaca. 

Transfer z letiště do hotelu v oblasti Kyrenie, individuální 
volno, nocleh.
2. DEN: Po snídani odjezd na prohlídku opatství Bella-
pais, kde se v krásných zahradách nacházejí dochované 
ruiny původního sídla Kyrenijského biskupa. Ze zřícenin 
gotického kláštera, který se nachází ve stejnojmenné ves-
ničce, jsou nádherné výhledy na Kyrenii a pobřeží. Může-
te si zde zakoupit suvenýry a ochutnat místní speciality. 
Po obědě prohlídka středověké pevnosti v Kyrenii, odkud 
jsou opět krásné výhledy na přístav jachet. Součástí zříce-
niny hradu je Námořní muzeum s vrakem obchodní lodi 
z doby Alexandra I. Velikého. Po prohlídce města Kyrenia 
návrat do hotelu, individuální volno, večeře a nocleh.
3. DEN: Výlet do přístavního města Larnaca na jihový-
chodním pobřeží jižního Kypru. Nachází se zde trojlodní 
kostel sv. Lazara s kupolemi z 10. století, turecká pevnost 
z roku 1625, mešita Hala Sultan Tekke z roku 1816 a kos-
tel Panhagia Angeloktistos s křížovou kupolí. Po obědě se 
přemístíte do předhůří pohoří Troodos, kde se nachází 
vesnička Lefkara, známá výrobou krajek, které údajně 
okouzlily i  Leonarda da Vinci, který sem zavítal v  roce 
1481. Lefkara je známá též ručním zpracováním stříbra, 
krámky s tímto zbožím naleznete doslova na každém kro-
ku. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
4. DEN: Po snídani odjezd na prohlídku zříceniny hradu 
sv. Hilarion, vyrůstajícího ze strmé skály, která se tyčí 
v  horách nad Kyrenií. Výhledy do okolí jsou znovu ne-
zapomenutelné. Hrad údajně inspiroval Walta Disneyho 
k  vytvoření paláce zlé královny v  pohádce o  Sněhurce. 
Po obědě následuje návštěva místního vinařství s ochut-
návkou domácích produktů, zastavíte se také v obchodě 
s koženými výrobky. Návrat na večeři a nocleh do hotelu.
5. DEN: Snídaně. Následně odjezd na celodenní výlet 
do Nicosie, hlavního města, které je rozděleno na jižní 
řeckou a severní tureckou část. Město je oddělené demi-
litarizovanou zónou spravovanou OSN. Cestou se zasta-
víte u městských hradeb, Kyrenejské brány a Benátské-
ho sloupu. Dominantou města je mešita Selimiye, která 
vznikla přestavbou gotické katedrály. Doporučujeme 
návštěvu tradičního hostince Buyuk Han, v osmanském 
stylu v bývalém karavansaraji, kde stále vládne atmosfé-
ra starých časů. Po obědě volný čas na nákupy suvenýrů. 
Večeře a nocleh v Kyrenii.
6. DEN: Po snídani odjezd do Famagusty, města nachá-
zejícího se ve stejnojmenné zátoce na východě ostrova, 
od roku 1983 na území Severokyperské turecké repub-
liky. Cestou zastávka ve zlatnictví s možností nákupů za 
výhodné ceny. Směrem na Salamis stojí klášter sv. Bar-
nabáše. Po jeho prohlídce se podíváte na nedaleké ruiny 
antického města Salamis, které bývalo ve starověku hlav-
ním městem Kypru. Prohlídka zachovalého komplexu 
antických památek (římské divadlo, lázně, starověké mo-
zaiky). Po obědě následuje prohlídka Famagusty. Její jižní 
předměstí, Varosha, představuje od roku 1974 neblahý 
symbol rozděleného Kypru. Někdejší příměstské letovis-
ko, kam se sjížděly světové filmové hvězdy, je nyní zcela 
opuštěným, uzavřeným vojenským prostorem a stalo se 
z něj tzv. „Město duchů“. Ve městě Famagusta jsou k vi-
dění ruiny františkánského kláštera, kostelů, pozůstatky 
vil a paláců bohatých nebo gotická katedrála sv. Mikulá-
še, která byla později přeměněna na mešitu. Pevnost ve 
starém přístavu, tzv. Othellova věž, získala svůj název díky 
Williamu Shakespearovi a jeho ději ve hře Othello. Z vr-
cholu této věže si užijete nádherný výhled na celé město. 
Nezapomeňte se zastavit ve vyhlášené cukrárně Petek, 
z jejíž široké nabídky zákusků a cukrovinek vás bude pře-
cházet zrak. Při zpáteční cestě navštívíte dílnu s ručně tka-
nými koberci. Večeře a nocleh v hotelu v okolí Famagusty.
7. DEN: vVýlet na poloostrov Karpaz, do přírodní rezer-
vace, která je zastávkou tažných ptáků, vyhlášeným mís-
tem želv a divokých oslů. Po cestě zastávka ve fabrice na 
výrobu olivového oleje s možností nákupu místních pro-
duktů. Následuje návštěva vesničky Dipkarpaz. Po pro-
hlídce místní mešity volno k nákupu suvenýrů. Následuje 
oběd a poté návštěva místa s koncentrací divokých oslíků 
s  možností jejich krmení a  fotografování. Po prohlídce 
pravoslavného kostela sv. Ondřeje, který údajně léčil oční 
neduhy, můžete ochutnat z  pramene léčivé vody a  vy-
koupat se na nejkrásnější pláži Severního Kypru, kterou 
je Golden Beach. Návrat na večeři a nocleh.
8. DEN: dle letového řádu transfer na letiště Larnaca, od-
let zpět do Prahy.

CESTA ZA PERLAMI KYPRU

142 K T LO  O N V Í  E  EVROPA



PROGRAM

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bejrút–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***, 7× snídani, 7× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč), povinný vstupní poplatek (20 USD/osoba/pobyt)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti  2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
POZNÁMKA: V cestovním pase nesmí být otisk razítka izraelských hraničních orgánů ano razítka z jordán-
sko-izraelského či egyptsko-izraelského hraničního přechodu.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 04. – 21. 04. 2022   K
02. 07. – 09. 07. 2022   K
17. 11. – 24. 11. 2022   K

LI NON   ENNÍ OKR

VĚZDICOV  TYP ZÁJEZDU

TR S  E  E R T  L EK  L   KS R  VES  N R  N R L K L -
IT   RRIS   NI E  KR   SI N  T ROS  E N V R   OLÍ 

K I   RR   E RS  KL TER SV  NTONÍN   LOS  KL TER SV  RON  
 O O Í   L  EITE INE  E R T

1. DEN: Odlet z Prahy do Bejrútu. Přílet v nočních ho-
dinách do Bejrútu a transfer do hotelu. 
2. DEN: Odjezd směrem k  syrským hranicím do Ba-
albeku, kde se nacházejí pozůstatky města v  ro-
mánském stylu z  r. 50–150 n. l., např. chrámy Jupi-
tera a  Venuše. Odpoledne při přejezdu do Andžaru 
zastávka v  Zahlé ve vinařství Ksara Caves s  ochut-
návkou místních vín. Prohlídka sídla ummájovských 
chalífů Andžaru (UNESCO). 
3. DEN: Trasa celodenního výletu zamíří přes ústí 
Nahr al-Kalb (starověká řeka Lykos na jejímž břehu 
se dochovalo množství nápisů od armád dobyvatelů, 
kteří se jí pokusili překročit) k úchvatnému jeskynní-
mu komplexu Džaíta s  víceúrovňovým labyrintem 
jeskyní dlouhým 9 kilometrů. Přejezd do Harrísa na 
nádhernou vyhlídku od sochy Panny Marie Libanon-
ské obklopené kostely a  katedrálami nejrůznějších 
církví. Sjezd unikátní kabinovou lanovkou na pobřeží 
do Džúníje Výjezd do jednoho z  nejlepších soukro-
mých lyžařských letovisek na světě Fakry. Důvodem 
jeho návštěvy ale bude především prohlídka rozvalin 
antického města. 
4. DEN: Odjezd do jednoho z  nejdůležitějším fénic-
kých měst Sidónu – křižácký vodní hrad z  r. 1228, 
karavanserie Khan El Franj, tržiště. Přejezd do Týro-
su, jehož přístavy patřily v dobách Fénické říše k nej-
významnějším na světě a prohlídka archeologických 
lokalit (UNESCO). Při cestě zpět do Bejrútu zastávka 
u fénického Ešmúnova chrámu a prohlídka přilehlé-
ho archeologického areálu. 
5. DEN: Trasa zamíří do jedné z  nejkrásnějších hor-
ských krajin Libanonu v  údolí Kadiša s  množstvím 
starobylých klášterů, které je jednou z  nejdůležitěj-
ších a nejdříve osídlených křesťanských oblastí na svě-
tě. Zastávka v Bšarré – rodišti Chalíla Džibrána, nej-
významnějšího a  nejoslavovanějšího libanonského 
spisovatele. Výjezd do nejstaršího lyžařského letovis-
ka Cedars, kterému dal jméno cedrový les se stromy 
starými okolo 1500 let. Starobylé cedry jako pozůstat-
ky tohoto ohromného lesa jsou dnes pod ochranou 
libanonského patriarchy. Návštěva kláštera sv. 
Antonia z Qožájá (UNESCO). 
6. DEN: Odjezd do Byblosu – jedno z nejstarších a nej-
déle obývaných měst světa, kterým prošli Egypťané, 
Féničané, Řekové a nakonec ho v 7. stol. dobyli Ara-
bové. Prohlídka středověkého jádra města a rozsáh-
lého archeologického areálu jemuž dominuje křižác-
ký hrad, mohutné hradby a pozůstatky chrámů. Před 
návratem do Bejrútu zastávka v  Annaya a  návštěva 
kláštera sv. Marona. 
7. DEN: Odjezd do pohoří Šúf, kde se nachází městeč-
ko Deir El Kamar, odkud je překrásný výhled na celé 
údolí i palác Beiteddine s mnoha fontánami a mozai-
kami. Při návratu do Bejrútu procházka po pobřežní 
promenádě Kornýš s vyhlídkou na holubí skály. Ná-
vštěva Národního muzea a  moderního centrálního 
Bejrútu s náměstím Mučedníků a působivou mešitou 
Muhammada al-Amína. 
8. DEN: Transfer na letiště, odlet do Prahy. 

LI NON  K I OV TK  IVILI Í
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bejrut–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 4 nocí v hotelu ***/****, 4× snídani, 4× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vstupní poplatek (20 USD/os.)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
POZNÁMKA: V cestovním pase nesmí být otisk razítka izraelských hraničních orgánů ano razítka z jordán-
sko-izraelského či egyptsko-izraelského hraničního přechod.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 04. –18. 04. 2022   K
02. 07. –06. 07. 2022   K
17. 11. –21. 11. 2022   K

TR S  E  E R T  L EK  L   N R  RRÍS   OLÍ K I   RR  
• KLÁŠTER SV. ANTONIA

LI NON  ENNÍ OKR

LIBANONSKÁ POHLEDNICE

VĚZDICOV  PO YT

1. DEN: Odlet z  Prahy do Bejrútu. Přílet do Bejrútu
a transfer na hotel.   
2. DEN: Odjezd směrem k  syrským hranicím do Ba-
albeku, kde se nacházejí pozůstatky města v román-
ském stylu z r. 50–150 n. l., např. chrámy Jupitera a Ve-
nuše. Odpoledne při přejezdu do Andžaru zastávka 
v letovisku Zahlé na březích řeky Bardúní. Prohlídka 
sídla ummájovských chalífů Andžaru (UNESCO).  
3. DEN: Trasa celodenního výletu zamíří přes ústí 
Nahr al-Kalb (starověká řeka Lykos na jejímž břehu 
se dochovalo množství nápisů od armád dobyvatelů, 
které se ji pokusili překročit) k  úchvatnému jeskyn-
nímu komplexu Džaíta s víceúrovňovým labyrintem 
jeskyní dlouhým 9 kilometrů. Přejezd do Harrísa na 
nádhernou vyhlídku od sochy Panny Marie Libanon-
ské obklopené kostely a  katedrálami nejrůznějších 
církví. Sjezd unikátní kabinovou lanovkou na pobřeží 
do Džúníje. Výjezd do jednoho z nejlepších soukro-
mých lyžařských letovisek na světě Fakry. Důvodem 
jeho návštěvy ale bude především prohlídka rozvalin 
antického města.  
4. DEN: Celodenní výlet do jedné z nejkrásnějších hor-
ských krajin Libanonu v  údolí Kadiša s  množstvím 
starobylých klášterů, které je jednou z  nejdůležitěj-
ších a  nejdříve osídlených křesťanských oblastí na 
světě. Zastávka v  Bšarré – rodišti Chalíla Džibrána, 
nejvýznamnějšího a  nejoslavovanějšího libanon-
ského spisovatele. Výjezd do nejstaršího lyžařského 
letoviska Cedars, kterému dal jméno cedrový les se 
stromy starými okolo 1500 let. Starobylé cedry jako 
pozůstatky tohoto ohromného lesa jsou dnes pod 
ochranou libanonského patriarchy. Návštěva klášte-
ra sv. Antonia z Qožájá (UNESCO).
5. DEN: Transfer na letiště, odlet do Prahy.

PROGRAM
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TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
13. 02. – 20. 02. 2022  K
06. 03. – 13. 03. 2022  K
27. 03. – 03. 04. 2022  K
24. 04. – 01. 05. 2022  K
15. 05. – 22. 05. 2022  K
12. 06. – 19. 06. 2022  K
03. 07. – 10. 07. 2022  K
04. 09. – 11. 09. 2022  K
11. 09. – 18. 09. 2022  K
23. 10. – 30. 10. 2022  K
06. 11. – 13. 11. 2022  K
13. 11. – 20. 11. 2022  K
27. 11. – 04. 12. 2022  K

TRASA ZÁJEZDU: CEASARIA • AKKO – AKRA • NAZARET • SEFAD • GOLANSKÉ VÝŠINY 
 ERI O  ER L   RTV  O E  TEL VIV  O

KRÁSY IZRAELE
I R EL  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy/Vídně do destinace, transfer do 
hotelu. 
2. DEN: Přejezd do Ceasaria, archeologického města 
na pobřeží Středozemního moře. Zde uvidíte diva-
dlo a  hipodrom, které se zachovaly z  doby římské 
a byzantské. Poté přejezd do Haify, vyhlídka na pří-
stav a  Bahaiské zahrady (UNESCO). Akko – Akra
(UNESCO) – v  historickém centru tohoto města na-
vštívíte mimo tržnice i křižáckou pevnost. Přejezd do 
oblasti Galileje. 
3. DEN: Plavba lodí po Genezaretském jezeře, Ca-
pernaum, kterému se také říká Ježíšovo město. Na-
vštívíte synagogu a dům sv. Petra. Přejezd do Naza-
retu, kde navštívíte Baziliku zvěstování a kostel sv. 
Josefa. Dál přejezd do horní Galileje, do židovského 
města Sefad, kde se projdete malebnými uličkami 
plnými galerií místních umělců, a navštívíte také jed-
nu z místních synagog.  Toto město je jedním ze čtyř 
svatých měst judaismu, které je známé především 
učením Kabala. 
4. DEN: Ráno začneme výjezdem na Golanské výši-
ny, odkud jsou krásné výhledy. Také budete mít mož-
nost navštívit jedno z  mnoha izraelských vinařství, 
kde ochutnáte místní velmi kvalitní vína. Poté přejezd 
jordánským údolím do Jericha, nejníže položeného 
města na světě a jednoho z nejstarších města světa. 
Pohled na horu Pokušení. Judskou pouští vystoupá-
te až do Jeruzaléma. Dle časových možností výhled 
na Vadi Quelt a na ortodoxní klášter sv. Jiří.
5. DEN: Dopoledne prohlídka Jeruzaléma (UNESCO) 
– panoramatická vyhlídka z Olivetské hory. Getse-
manská zahrada s  bazilikou Všech Národů. Kostel 
Hrob Panny Marie. Dále pak přes údolí Kidron (potok 
Cedron) výstup do Starého města – Via Dolorosa, 
křížová cesta, procházející přes arabský bazar, za-
končená v Chrámu Božího Hrobu – Golgota. V od-
poledních hodinách prohlídka Betléma s  Bazilikou 
Narození Páně a Bazilikou sv. Kateřiny. 
6. DEN: Návštěva muzea holokaustu Yad Va Shem, 
židovské čtvrti Starého města, Zeď Nářků. 
7. DEN: Den, který strávíte v oblasti Mrtvého moře. 
Navštívíte zde pevnost Massada (UNESCO), kterou 
nechal postavit král Herodes a na kterou vás poho-
dlně vyveze lanovka. Čeká vás také fakultativní mož-
nost koupání v Mrtvém moři. 
8. DEN: Prohlídka historického centra města Tel Aviv, 
s  nádhernou eklektickou a  funkcionalistickou archi-
tekturou (Bauhaus, UNESCO). Dál si prohlédnete 
malebně město Jaffo, které je jedním z  nejstarších 
přístavních měst na světe. Transfer na letiště, odlet.

VSTUPY  VČETNĚ PLAV Y LODÍV CENĚ

PROGRAM 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň–Tel Aviv– Pra-
ha/Vídeň, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–hotel–
letiště, 7 nocí v hotelu***/kibucu, 7× snídani, 6× večeři, vstupy 
dle programu (včetně lanovky, plavby lodí a ochutnávky vína), 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (8 890 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 
45 EUR/os.), vstup na pláž u Mrtvého moře
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TEL AVIV

 

IZRAEL

JAFFO

AKKO

CAESAREA

BETLÉM

MASSADA

JERUZALÉM
JERICHO

SEFAD

NAZARET
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PROGRAM 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň–Tel Aviv–Praha/Vídeň, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, 9 nocí v hotelu***/kibucu, 9× snídani, 8× večeři (formou bufetu), vstupy dle 
programu (včetně lanovky, plavby lodí a ochutnávky vína), služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (13 690 Kč), jednodenní výlet Petra/Jordánsko (9 700 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 55 EUR/os.), vstup na pláž u Mrtvého moře
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: CEASARIA • AKKO – AKRA • GOLANSKÉ VÝŠINY • JERUZALÉM • MRTVÉ 
O E  EIL T  TEL VIV  O

OKRUH PO SVATÉ ZEMI
I R EL  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z  Prahy/Vídně do destinace, transfer do 
hotelu. 
2. DEN: Přejezd do Ceasarie, archeologického města na 
pobřeží Středozemního moře. Zde uvidíte divadlo a  hi-
podrom, které se zachovaly z doby římské a byzantské. 
Poté přejezd do Haify, vyhlídka na přístav a Bahaiské za-
hrady (UNESCO). Akko – Akra (UNESCO) – v historickém 
centru tohoto města navštívíte mimo tržnice i křižáckou 
pevnost. Přejezd do oblasti Galileje. 
3. DEN: Plavba lodí po Genezaretském jezeře, Caper-
naum, kterému se také říká Ježíšovo město. Navštívíte 
synagogu a dům sv. Petra. Přejezd do Nazaretu, kde na-
vštívíte Baziliku zvěstování a kostel sv. Josefa. Dál pře-
jezd do horní Galileje, do židovského města Sefad, kde 
se projdete malebnými uličkami plnými galerií místních 
umělců, a navštívíte také jednu z místních synagog. Toto 
město je jedním ze čtyř svatých měst judaismu, které je 
známé především učením Kabala. 
4. DEN: Ráno začneme výjezdem na Golanské výšiny, 
odkud jsou krásné výhledy. Také budete mít možnost 
navštívit jedno z mnoha izraelských vinařství, kde ochut-
náte místní velmi kvalitní vína. Poté přejezd jordánským 
údolím do Jericha, nejníže položeného města na světě 
a jednoho z nejstarších města světa. Pohled na horu Po-
kušení. Judskou pouští vystoupáte až do Jeruzaléma. 
Dle časových možností výhled na Vadi Quelt a na orto-
doxní klášter sv. Jiří.
5. DEN:  Dopoledne prohlídka Jeruzaléma (UNESCO) – pa-
noramatická vyhlídka z  Olivetské hory. Getsemanská 
zahrada s  bazilikou Všech Národů. Kostel Hrob Panny 
Marie. Dále pak přes údolí Kidron (potok Cedron) výstup 
do Starého města – Via Dolorosa, křížová cesta, prochá-
zející přes arabský bazar, zakončená v Chrámu Božího 
Hrobu – Golgota. V odpoledních hodinách prohlídka Bet-
léma s Bazilikou Narození Páně a Bazilikou sv. Kateřiny. 
6. DEN:  Návštěva muzea holokaustu Yad Va Shem, 
židovské čtvrti Starého města, Zeď Nářků. 
7. DEN:  Den, který strávíte v oblasti Mrtvého moře. Na-
vštívíte zde pevnost Massada (UNESCO), kterou nechal 
postavit král Herodes a na kterou vás pohodlně vyveze 
lanovka. Čeká vás také fakultativní možnost koupání 
v Mrtvém moři. Dojezd do Eilatu. 
8. DEN:  Volný program v Eilatu – odpočinek, koupání, fa-
kultativní koupání s delfíny nebo fakultativní celodenní 
výlet do jordánské Petry (včetně vstupu a oběda).
9. DEN:  Návštěva národního parku Coral Beach, kde se 
budete moci koupat v Rudém moři, kde pouze pár metrů 
od břehu uvidíte podmořská svět plný korálů. V odpoled-
ních hodinách přejezd zpět do oblasti Tel Avivu a Středo-
zemního moře. 
10. DEN:  Průjezd historickým centrem města Tel Aviv, 
s  nádhernou eklektickou a  funkcionalistickou architek-
turou (Bauhaus, UNESCO). Dál si prohlédnete malebně 
město Jaffo, které je jedním z  nejstarších přístavních 
měst na světe. Transfer na letiště, odlet.

PO YT A KOUPÁNÍ

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
15. 05. – 24. 05. 2022   K
23. 10. – 01. 11. 2022   K
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Ammán–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 4 nocí v hotelu***, 4× snídani, 4× večeři, dopravu a vstupy dle programu, jordánské vízum,  
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:1lůžkový pokoj (3 990 Kč), povinný poplatek odletové taxy z Jordánska (cca 
20 USD, platba na místě)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 30 USD/os/pobyt)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 04. – 18. 04. 2022   K
26. 10. – 30. 10. 2022   K
16. 11. – 20. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: AMMÁN • MADABA • HORA NEBO • UMM AR-RASAS • PETRA • AJLUN • 
JERASH

OR NSKO  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Ammánu. Po příletu trans-
fer do hotelu. 
2. DEN: Cestou po zhruba 5000 let staré královské 
dálnici do Madaby, která je známá především svými 
mozaikami (nejznámější je světově proslulá Mozaiko-
vá mapa znázorňující Svatou zemi a okolí), navštíví-
te horu Nebo, kam vystoupil Mojžíš, aby si prohlédl 
Zaslíbenou zemi. Dále se vydáte do Umm Ar-Rasas
zmiňovaného již ve Starém i Novém zákoně. Trosky 
opevněného města ukrývají několik budov, čtyři kos-
tely a krásné mozaiky. Přejezd do Petry na ubytování. 
Večeře a nocleh.
3. DEN: Prohlídka Petry – zapsané v seznamu světo-
vého dědictví UNESCO – krásně se třpytící v ranním 
slunci. Po vstupu do Petry průchod cca 1 km dlouhou 
klikatou a úzkou soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vyso-
ké přes 100 m. Od 3. století př. n. l. byla Petra slavným 
hlavním městem Nabatejského království. Západními 
cestovateli byla objevena roku 1812. Hlavními památ-
kami jsou tzv. pokladnice Al Chazneh, divadlo, králov-
ské hrobky a zdatnější turisté mohou navštívit klášter 
Ad-Dér. Přejezd do Ammánu.  
4. DEN: Návštěva citadely a  archeologického muzea 
v Ammánu. Přejezd do Ajlunu s hradem vystavěným 
Amirem Iz al Din Usamou, Saladinovým vojevůdcem, 
v roce 1184. Návštěva města Jerash, které je dokona-
lou ukázkou římského provinčního města na Blízkém 
Východě a  je nazýváno Pompeje Východu. Většina 
města je stále ukryta pod rozvalinami a  nánosy po 
zemětřesení v roce 747. Přesto zde vynikají některé 
stavby, z nichž nejvýznamnější je velký hipodrom, kde 
se dnes konají historické závody koňských spřežení 
a  zápasy. Dále chrám bohyně Artemis, dvě divadla 
a další. 
5. DEN: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

POLOPENZE A VSTUPY V CENĚ

PROGRAM

JORDÁNSKA MOZAIKA

147K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Ammán, Tel Aviv–Praha, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště, 8 nocí v hotelu***, 8× snídani, 4x oběd, 7× večeři, dopravu a vstupy dle progra-
mu, jordánské vízum, 2 hodinové safari terénními vozy ve Wadi Rum, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 80 USD/os./pobyt), povinnou odjezdovou 
taxu z Jordánska (cca 20 USD/os, platba na místě)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: AMMÁN • HORA NEBO • MADABA • UM-AR-RASAS • AQABA • WADI RUM • PETRA • AMMAN • AJLUN • JERASH • JORDÁN 
 ERI O  TELL LL S LT N  R N  RTV  O E  ETL   ER L   TEL VIV

TO NE LE Í OR NSK   I R ELE
I R EL  OR NSKO  ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 04. – 17. 04. 2022   K
15. 04. – 23. 04. 2022   K
14. 05. – 22. 05. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 11. – 20. 11. 2022   K
18. 12 – 26. 12. 2022   K

148 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM OKRUHU

do Jericha. Západně od starého Jericha spatříte Horu 
Pokušení, kde se Ježíš postil 40 dní a nocí a pak jej 
pokoušel ďábel. Návštěva archeologického areálu na 
vršku Tell al Sultan (nejstarší město světa). Prohlíd-
ka Qumranu, kde byly v  roce 1947 nalezeny svitky 
s částí textů proroka Izaiáše, a zastávka u Mrtvého 
moře (s možností vykoupání). Přejezd do Betléma na 
ubytování. 
7. DEN: Prohlídka Betléma – návštěva chrámu Naro-
zení Páně, Mléčné jeskyně a  Pole pastýřů nedaleko 
Betléma. Přejezd do západního Jeruzaléma, zastáv-
ka u Knesetu (parlamentu) a prohlídka Yad Vashem 
(muzea holokaustu včetně největšího a nejobsáhlej-
šího archivu dokumentů o holocaustu na světě). Od-
poledne cesta do čtvrti Ein Kerem, místa narození sv. 
Jana Křtitele, a prohlídka zdejšího chrámu. 
8. DEN: Celodenní prohlídka Jeruzaléma, v  níž 
nebude chybět Olivetská hora s  krásným výhledem 
na starý Jeruzalém a Chrámovou horu, Getsemanská 
zahrada, Zeď nářků, muslimská čtvrť, procházka přes 
Via Dolorosa k  chrámu Božího hrobu, cesta přes 
arménskou a  židovskou čtvrť k  hoře Sión, kde Ježíš 
údajně zasedl k večeři s učedníky. Prohlídka pokoje 
poslední večeře, tzv. Davidova hrobu a  chrámu 
Zesnutí Panny Marie. 
9. DEN: Transfer na letiště v Tel-Avivu. Odlet do Pra-
hy. 

1. DEN: Odlet z Prahy do Ammánu. Po příletu kolem 
půlnoci transfer do hotelu a ubytování. Nocleh.
2. DEN: Cestou po zhruba 5000 let staré královské 
dálnici do Madaby, která je známá především svými 
mozaikami (nejznámější je světově proslulá Mozaiko-
vá mapa znázorňující Svatou zemi a okolí), navštíví-
te horu Nebo, kam vystoupil Mojžíš, aby si prohlédl 
Zaslíbenou zemi. Dále se vydáte do Umm Ar-Rasas
zmiňovaného již ve Starém i  Novém zákoně. Trosky 
opevněného města ukrývají několik budov, čtyři kos-
tely a krásné mozaiky. Přejezd na ubytování do Aqaby. 
3. DEN: Návštěva Wadi Rum – Údolí měsíce (UNESCO). 
Údolí je jednou z nejzajímavějších pouštních scenérií 
na světě. Jde o  bizarní krajinu protkanou nesčetný-
mi kaňony a  skalními oblouky. Na strmých skalních 
stěnách lze objevit starověké kresby a nápisy. Po cca 
2hodinové jízdě terénními vozidly v  údolí následuje 
přejezd do Petry na ubytování. 
4. DEN: Prohlídka Petry (UNESCO). Po vstupu do 
areálu průchod cca 1 km dlouhou klikatou a  úzkou 
soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vysoké přes 100 m. Od 
3. století př. n. l. byla Petra slavným hlavním městem 
Nabatejského království. Západními cestovateli byla 
objevena roku 1812. Hlavními památkami jsou tzv. 
pokladnice Al Chazneh, divadlo, královské hrobky 
a  zdatnější turisté mohou navštívit klášter Ad-Dér. 
Přejezd do Ammánu.
5. DEN: Návštěva citadely a  archeologického muzea 
v Ammánu. Přejezd do Ajlunu s hradem vystavěným 
Amirem Iz al Din Usamou, Saladinovým vojevůdcem, 
v roce 1184. Návštěva města Jerash, které je dokona-
lou ukázkou římského provinčního města na Blízkém 
Východě a  je nazýváno Pompeje Východu. Většina 
města je stále ukryta pod rozvalinami a  nánosy po 
zemětřesení v roce 747. Přesto zde vynikají některé 
stavby, z nichž nejvýznamnější je velký hipodrom, kde 
se dnes konají historické závody koňských spřežení 
a  zápasy. Dále chrám bohyně Artemis, dvě divadla 
a další. 
6. DEN: Přejezd na hranice s  Izraelem. Zastávka 
u řeky Jordán v místech křtu Ježíše Krista a přejezd 

ESTSELLER
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Teherán–Praha, letištní taxy a další poplatky, lokální přelet 
Šíráz –Teherán, transfer letiště–hotel–letiště, 9 nocí v hotelu***/****, 9× snídani, 10× večeři, dopravu 
a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (8 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (od 2 000 Kč/administrativně zařizuje ck, 
ale na ambasádu musí klient osobně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 500 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 04. – 19. 04. 2022  K
23. 09. – 03. 10. 2022  K

TR S  E  TE ER N  N  O   K N  IS N  N ÍN    KER N 
 R EN  N  S RVEST N  ERSE OLIS  S R   ÍR   TE ER N

TAJEMNÁ PERSIE
ÍR N  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Teheránu. 
2. DEN: Přílet do Teheránu, po vyřízení vstupních 
formalit odjezd do Hamadánu. Prohlídka města, při 
které uvidíte skalní nápisy Gádžnamé, mauzoleum 
Avíceny, hrobky Ester a Murdochaje, památník Baby 
Tahera. 
3. DEN: Přejezd kolem hlavního náboženského cen-
tra Qom až do Kášánu, kde si prohlédnete archeo-
logickou lokalitu Tapeh Sialk s  jedním z nejstarších 
chrámů mezopotámského typu zikkurat, historickým 
domem rodiny Borodžerdí a  mešity Agha Bozorg. 
V podvečer příjezd do Isfahánu. 
4. DEN: Celodenní prohlídka pohádkového města 
Isfahán (UNESCO), historického náměstí Nakš-e Dža-
hán, paláce Ali Kapu, mešity Imáma a šejcha Lotfol-
láha, historických mostů Khaju a  Si-o-seh přes řeku 
Zajandé. 
5. DEN: Odjezd do Jazdu, cestou zastávka u karavan-
seráje v Naínu. Prohlídka pouštního města Jazd, kde 
navštívíte zoroastriánské Věže, chrám Ataškadeh, 
kde plane věčný oheň a kde jsou malby proroka Za-
rathuštry. Navštívíte komplex Bagh-e Doulat Abad 
a Páteční mešitu. 
6. DEN: Odjezd do Kermánu. Při návštěvě města uvidí-
te komplex Ganž-Alí-Chán s bazarem a karavanserá-
jem. Individuální volno na bazaru s možností navštívit 
krásnou čajovnu. 
7. DEN: Výlet na pevnost v Rayen a návštěva hrobky 
Nematolláha Valího v Mahánu, která má nejhezčí mi-
narety v celém Iránu. 
8. DEN: Cesta do Šírázu zajímavou horskou scenérií 
s obědem v místní restauraci. V Sarvestánu si pro-
hlédnete palác, který sloužil jako královská obora, 
a projedete kolem slaného jezera Maharlo. 
9. DEN: Výlet do Persepole/UNESCO. Persepolis za-
ložil Dáreios Veliký v r. 522 před n. l. Jedná se o vel-
ký komplex staroperských památek. Nákš-e-Rostám 
s hrobkami perských králů achajmenovské dynastie 
a  reliéfy z  doby sásánovské dynastie. Pasargad 
s hrobkou Kýra Velikého a zbytky paláců a pevností. 
10. DEN: Prohlídka Šírázu, města opěvovaného per-
skými básníky. Návštěva hrobky oblíbeného perské-
ho básníka Haféze, zahrady Eram (UNESCO) a cita-
dely Kharima Khana. Navštívíte bazar a  se Šírázem 
se rozloučíte u  Koránové brány. Transfer na letiště 
a přelet do Teheránu. Cestou krátká zastávka u impo-
zantní věže Svobody Azadi. 
11. DEN: Dnes si prohlédnete hlavní město Teherán. 
Navštívíte nejvýznamnější památky a  muzea např. 
historické Národní muzeum se sbírkou archeologic-
kých pokladů, městské opevnění a  palác Golestán. 
V  případě hezkého počasí výjezd na vyhlídku nad 
Teheránem, která bude jistě pěkným rozloučením 
s městem i celým Íránem. Na úplný závěr večeře v re-
stauraci s folklórním programem. Po večeři transfer 
na letiště k vyřízení předodletových formalit. Kolem 
půlnoci odlet do Prahy. 
12. DEN: Přílet do Prahy.

POLOPENZE A VSTUPY V CENĚ

PROGRAM

150 K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dubaj/Sharjah–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***/****, 7× snídani, 3× oběd, 1× večeři, dopravu a vstupy dle progra-
mu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:1lůžkový pokoj (9 990 Kč), půldenní výlet Moderní Dubaj – Burj Khalífa 
(2 990 Kč), večerní výlet – plavba lodí Dhow (590 Kč/Creek, 790 Kč/Nový kanál, 890 Kč/Marina)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, pobytovou taxu (platí se přímo na hotelu)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 01. – 06. 02. 2022   K
05. 02. – 12. 02. 2022   K
23. 10. – 30. 10. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
13. 11. – 20. 11. 2022   K
03. 12. – 10. 12. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: DUBAJ • AL AIN • DIBBA • KHOR FAKKAN • FUJAIRAH • ABU DHABI 
• SHARJAH • AJMAN

S O EN  R SK  E IR T   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Dubaje nebo Sharjah. Po 
příletu transfer do hotelu v Dubaji. 
2. DEN: Půldenní okruh Dubají, který začíná zastáv-
kou na fotografování impozantního hotelu Burj Al 
Arab a  u  mešity Jumeirah Mosque, následuje pro-
hlídka čtvrti Bastakiya a  muzea v  pevnosti Al Fahidi 
Fort. Přejezd lodním taxi „abra“ na druhý břeh zálivu 
Creek, návštěva trhu se zlatem a s kořením. Návrat 
do hotelu. V  pozdním odpoledni odjezd terénními 
jeepy do pouště (bez průvodce). V beduínském tábo-
ře projížďka na velbloudech, ukázka břišního tance, 
možnost vyzkoušet vodní dýmku. Po západu slunce 
tradiční arabská večeře barbeque. 
3. DEN: Individuální volno. Možnost půldenního fa-
kultativního výletu „Moderní Dubaj – Burj Khalifa“. 
Výlet zahrnuje okružní jízdu nejmodernějšími částmi 
Dubaje včetně uměle vybudovaného palmového os-
trova. Návštěva vyhlídkové terasy nejvyššího mra-
kodrapu světa Burj Khalifa (vstup zahrnut v ceně). 
4. DEN: Odjezd do města Al Ain známého jako „Za-
hradní město“. Návštěva tzv. „Velbloudího trhu“ 
a prohlídka oázy s tradičním zavlažovacím systémem 
falaj, prohlídka Al Ain muzea a Sheik Zayed muzea. Po 
návratu individuální.
5. DEN: U Ománského zálivu pokračování k nejstarší 
mešitě země v Badiyah. Pokračování do Khor Fak-
kan a přístavu Bitnah. 
6. DEN:  Odjezd z Dubaje přes oblast Jebel Ali do Abu 
Dhabi, hlavního města země. Okružní jízda městem, 
prohlídka muzea lidových tradic Heritage Village 
a známé Sheikh Zayed mešity. Návrat do hotelu v Du-
baji v odpoledních hodinách, individuální volno. 
7. DEN: Půldenní výlet do emirátů Sharjah a Ajman. 
Prohlídka muzea lidových tradic v emirátu Ajman. Za-
stávka na tzv. „Kulturním náměstí“ v Sharjah a u me-
šity King Faisaz (pouze zvenčí), návštěva obchodní-
ho centra „Blue Souk“. Návrat do Dubaje v  časných 
odpoledních hodinách, individuální volno. Večer 
možnost fakultativního výletu - plavba tradiční lodí 
„Dhow“ s večeří a s hudbou (bez průvodce). 
8. DEN: Individuální volno. Dle letového řádu transfer 
na letiště v Dubaji nebo Sharjah, odlet do Prahy.

PROGRAM

E IR T  K Í E  KR E

O LÍ ENÁ DESTINACE 

151K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Prah –Doha –Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***/****, 7× snídani, 1× oběd, dopravu a vstupy dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, jízdné metrem (cca 50 Kč/os)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: DOHA • UMM SALAL • AL KHOR • AL THAKIRA • LUSAIL • INLAND SEA • AL WAKRAH

K T R  NE O T Í E  SV T
K T R  ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
04. 02. – 11. 02. 2022   K
04. 03. – 11. 03. 2022   K
09. 04. – 16. 04. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
23. 10. – 30. 10. 2022   K
13. 11. – 20. 11. 2022   K
22. 12.  – 29. 12. 2022   K

VĚZDICOV  TYP ZÁJEZDU

152 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy do katarské metropole Doha. 
Transfer do hotelu.
2. DEN: Celodenní prohlídka hlavního města Doha, 
pozoruhodné směsice starých tradic a nového, rychle 
se rozvíjejícího moderního města. Návštěva Národ-
ního muzea Kataru, od světoznámého francouz-
ského architekta Jeana Nouvela, které bylo otevřeno 
v březnu 2019. Předobrazem mu byla pouštní růže. 
V muzeu jsou vystaveny exponáty k dějinám poušt-
ního emirátu i soudová umělecká díla. Následuje ná-
vštěva tradičního trhu Souk Waqif, kde navštívíte trh 
se sokoly, oblíbenými dravými ptáky, trh s kořením, 
oblečením a dalším zbožím, stejně jako trh se zlatem. 
V muzejním komplexu MSHEIREB ve starém centru 
Doha navštívíte dvě muzea. První z nich, The Compa-
ny House, býval sídlem katarské první ropné společ-
nosti a vypráví příběh lidí, kteří začali pracovat v rop-
ném průmyslu, díky kterému se stal Katar moderním 
a bohatým státem. V Mohamed Bin Jassim House se 
ocitnete zpátky v historii a nahlédnete do unikátního 
architektonického dědictví této země. Fotozastávka 
na Corniche – několik kilometrů dlouhé promenádě 
lemující celý záliv, odkud je krásný výhled na West 
Bay, finanční centrum Doha s mrakodrapy jako Doha 
Tower, Aspire Tower nebo Tornado Tower. Tradiční 
Katara Village je centrem festivalů, divadel a mnoha 
restaurací u přilehlé pláže. Pearl Qatar, umělý ostrov, 
kde jsou v  obřích lagunách vystaveny věžové rezi-
denční domy do tvaru perlového náhrdelníku a kam 
chodí místní za zábavou, do kina a  na nákupy, je 
nejluxusnější částí Doha. Projděte se po čtvrti Qanat 
Quartier, kopírující Benátky včetně slavného mostu 
Ponte di Rialto. 
3. DEN: Odjezd na velbloudí dostihový okruh, kde 
budete mít možnost zhlédnout tréninky závodních 
velbloudů. Zajímavostí je nezvyklé zařízení na hrbu 
velblouda, robot s dálkově ovládaným bičíkem, kte-
rým majitel většinou ovládá velblouda přímo ze své-
ho auta. Následuje prohlídka soukromého muzea 
Sheikh Faisal, jehož majitel, šejk Faisal, je nadšeným 
sběratelem umění. Kromě zlatých artefaktů, obrazů, 

hodin z  celého světa, vzácných zbraní nebo sbírky 
amerických veteránů je v muzeu k vidění celý histo-
rický syrský dům, který šejka uchvátil natolik, že jej 
nechal přemístit do Kataru. Poté se přesunete do 
Education City, kde se nachází dostihové závodiště 
a  stáje Al Shaqab, kde se dosud chovají nádherní 
arabští koně. Toto jezdecké centrum zahrnuje hřebčí-
ny, konírnu, venkovní a kryté závodiště, jezdecký klub 
s  bazénem, koňskou jacuzzi, veterinární středisko, 
prezentační centrum a restauraci. 
4. DEN: Přejezd do Umm Salal, kde navštívíte Barzan 
Tower, původní observatoř, vyhlídkovou věž lovců 
perel. Dále směrem na sever zastávka v přístavu Al 
Khor, který je vyhledáván potápěči, dříve lovci perel 
a  rybáři. Pokračování přes oblast Al Thakira, kde 
se vyskytují mangrovníky. Příjezd do Al-Zubarah 
(UNESCO), opuštěného pouštního města na severo-
západním pobřeží, kde byly kromě zachovalých pev-
ností odkryty i vykopávky starobylého města. Cestou 
zpět zastávka v Lusail City, kde probíhá výstavba sta-
dionu k  příležitosti hostování slavnostního zahájení 
a ukončení fotbalového šampionátu FIFA 2022. 
5. DEN: Přejezd na jih s  krátkou zastávkou v  hotelu 
Sealine Beach Resort v letovisku Mesaieed. Nasedne-
te do terénních jeepů a vydáte se na sjíždění píseč-
ných dun. Cílem je azurové Inland Sea, vnitrozemské 
moře uprostřed písečných dun u hranic se Saudskou 
Arábií. V pouštním kempu a u moře budete mít do-
statek času na koupání, plážový volejbal nebo lyžo-
vání po písečných dunách. Kuchař pro vás mezitím 
připraví barbeque oběd včetně nealko nápojů. Na 
zpáteční cestě možná zastávka na tržišti Al-Wakrah, 
ve starém přístavu s  množstvím historických mešit 
a  tradičních staveb. Zde můžete povečeřet v  jedné 
z místních restaurací a následně vyzkoušet katarské 
metro, kterým se vrátíte zpět do hotelu na nocleh.
6. – 7. DEN: Individuální volno, které můžete strávit 
odpočinkem na některé z místních pláží, nebo vyrazit 
za nákupy buď na tradiční tržiště, nebo do luxusního 
nákupního centra. 
8. DEN: transfer na letiště v Doha, přímý let do Prahy, 
předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

153K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dubaj–Manama–Praha–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, 6 nocí v hotelu***/****, 6× snídani, dopravu dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč), pobytová taxa (platí se přímo na hotelu)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a  covid pojištění, spropitné, vízum (Bahrajn – cca 300 Kč, on arrival na 
letišti), vstupy (cca 55 USD)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: SOUL • DUBAJ • DUBAJ MARINA • JBR • MADINAT SOUK • DUBAI FRAME • MANAMA • MUHARRAQ • ARAD FORT 
• RIFFA FORT • AL AREEN • SAKHIR • QALAT AL-BAHRAIN • AL JANABIYA • KING FAHAD CAUSEWAY • AL JASRA • MANAMA • DUBAJ

R N SE ST VKO  V I
R N  S O EN  R SK  E IR T  ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 01. – 05. 02. 2022   K
05. 03. – 12. 03. 2022   K
22. 10. – 29. 10. 2022   K
13. 11. – 20. 11. 2022   K
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PROGRAM OKRUHU

chází vojenské muzeum. Přejezd do polopouštního 
přírodního parku Al Areen, kde se volně pohybují 
zvířata z  oblasti Blízkého východu a  severní Afriky 
(arabský leopard, gazela, rys, tygr, lev aj.) a cizokraj-
ní ptáci, k vidění je řada exotických rostlin. Zastávka 
u bahrajnského okruhu závodu Formule 1 – Bahrain 
Grand Prix. Jeho výstavbu v hodnotě více jak 150 mi-
lionů amerických dolarů podnítil bahrajnský korunní 
princ, Sheikh Salman Bin Hamad Al Khalifa. Okruh se 
šesti různými variantami trati navrhl německý archi-
tekt Hermann Tilke. Cesta vás dále zavede do pohoří 
Jebel Al Dukan, kde se nachází první ropný vrt v Per-
ském zálivu. Uprostřed pouště, na vrcholu písečné 
duny, pak uvidíte přírodní zázrak, 10 m vysoký a 400 
let starý „Strom života“, který zde přežívá po staletí 
bez zdroje podzemní vody. 
7. DEN: Zakončění prohlídky Bahrajnu, Národní mu-
zeum s  bohatou sbírkou bahrajnských antických 
artefaktů včetně pohřební komory dovezené z pouš-
tě. Další zastávkou bude bahrajnská pevnost Qalat 
al-Bahrain (UNESCO), známá též jako Bahrain Fort. 
Přejezd na návštěvu velbloudí farmy ve vesničce Al 
Janabiya, kde je k  vidění přes 200 velbloudů. Cesta 
zpět vede kolem mostu krále Fahda, který spojuje 
Bahrajn se Saudskou Arábií. Most z roku 1986, dlou-
hý 25 km, je nejdelším mostem na světě vedoucím 
přes moře. Zastávka ve vesnici Al Jasra, návštěva 
centra rukodělných výrobků, kde si můžete zakoupit 
tradiční suvenýry bahrajnského království. Návratem 
do hlavního města zakončíte dnešní den zastávkou 
u  Bahrain World Trade Centre (BWTC), komplexu 
budov světového obchodního centra, který je zvláštní 
tím, že se jedná o první mrakodrapy na světě se za-
členěnými větrnými turbínami do vlastní konstrukce. 
Dvě 240 metrů vysoké věže ve tvaru plachet spojují tři 
můstky a každý z nich nese větrnou elektrárnu. Věže 
jsou k sobě natočeny pod úhlem vytvářejícím kužel, 
kterým musí projít vítr, což mu dává větší sílu působí-
cí na turbíny. Budovy BWTC mají 50 pater, převážně 
s  kancelářemi, pod budovami, mezi věžemi se pak 
nachází nákupní centrum.
8. DEN: Transfer na letiště, odlet z  Manama přes 
Dubaj zpět do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Dubaje.
2. DEN: Přílet do Dubaje, následuje transfer do hote-
lu. Individuální volno s možností poznání Dubaje. 
3. DEN: Půldenní okruh Dubají, který vás zavede po 
Sheih Zayed Road do oblasti Dubaj Marina sousedící 
s  oblastí Jumeirah Beach Residence (JBR) u  stejno-
jmenné pláže. Obě luxusní čtvrti spojuje plážová pro-
menáda se spoustou obchodů, kaváren a restaurací, 
nachází se zde také jachtový klub. Následuje zastávka 
na fotografování u známého hotelu ve tvaru plachet-
nice – Burj Al Arab. Kouzelnou atmosféru arabského 
tržiště zažijete při návštěvě Madinat Souk, tržiště 
nacházejícího se v komplexu Madinat Jumeirah, s řa-
dou hotelů v  typické arabské architektuře. Z  tržiště 
Abra Souk v nastoupíte na tradiční loďku abra a uži-
jete si plavbu na vodním kanálu poblíž hotelu Burj 
Al Arab. Odpoledne přejezd na návštěvu impozantní 
stavby v Zabeel Parku, Dubai Frame, která ze 150 m 
výšky nabízí úžasné panoramatické výhledy na měs-
to. Působivý most z čirého skla, po kterém se můžete 
procházet, spojuje obě věže budovy a dotváří obraz 
rámu. 
4. DEN: Transfer na letiště v  Dubaji, let do bahrajn-
ského hlavního města Manama. Transfer do hotelu, 
individuální volno v  „arabském Manhattanu“, jak se 
říká metropoli s mnoha prosklenými mrakodrapy, ná-
kupními centry, majestátní přímořskou promenádou 
Corniche al-Fateh, krásnými plážemi, ale také stavba-
mi tradiční arabské kultury. 
5. DEN: Návštěva Sheikh Isa House, rezidence býva-
lého vládce v Muharraq v původním hlavním městě 
země. Procházka úzkými uličkami staré čtvrti Muhar-
raq a návštěva pevnosti Arad Fort z 15. století. Pře-
jezd na největší tržiště v Bahrajnu – Manama Souk, 
kde naleznete zboží ze všech zemí Perského zálivu. 
Návštěva největší bahrajnské mešity Grand Mosque 
Al Fateh, která pojme až 7 000 návštěvníků. 
6. DEN: Návštěva Capital Mall v Manama, obchodu 
s tradičními, ručně vyráběnými výrobky. Pokračování 
k pevnosti Ahmed Al Fateh Fort, známé jako pevnost 
Riffa, s výhledem do údolí Hunanaiya, kde se nyní na-

VĚZDICOV  TYP ZÁJEZDU
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dubaj–Muscat–Dubaj–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***/****, early ckeck-in po příletu, 7× snídani, 3× oběd, 7× 
večeři, Program v poušti: ubytování v bungalovech nebo pevných stanech s vlastním sociálním zařízením 
v kempu, auta 4×4 při programu v poušti – transfer z a do kempu, vyjížďka na západ slunce cca 60min, 
rozšíření programu o výlet do hor Jabal Shams vozy 4×4 cca 145 USD, dopravu a vstupy dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (14 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum – v současné době je poplatek za víza 
pro občany EU zrušený (u pobytu do 10 dnů), jízda na velbloudech v poušti cca 15 USD, jízda čtyřkolkách 
v poušti cca 25 USD/30 minut 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: MUSCAT • BIMMAH • WADI SHAB • SUR • RAS AL HADD • AL KAMIL • WADI BANI KHALID • WAHIBA SANDS • BAHLA 
• AL HAMRA • NIZWA • BIRKAT AL MAWZ • MUSCAT

NE KR SN Í ÍST  O N
O N  ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 01. – 06. 02. 2022   K
05. 03. – 13. 03. 2022   K
09. 04. – 17. 04. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
22. 10. – 30. 10. 2022   K
12. 11. – 20. 11. 2022   K
03. 12. – 11. 12. 2022   K
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vytékající z  několika pramenů je zachycována v  prů-
zračných jezírkách, k  nimž se dostanete po četných 
pěšinkách a  můstcích. V  průzračné vodě se můžete 
i vykoupat. Oběd v místní restauraci, případně obědo-
vý balíček (piknik). Poté následuje výlet do překrásné 
pouště Wahiba (též Sharqiya) Sands, kde si můžete 
vychutnat jedinečnou atmosféru arabské pouště jako 
z pohádek Tisíc a  jedna noc. Seznámíte se se způso-
bem života beduínů, kteří zde stále žijí a starají se o svá 
stáda velbloudů. Večeře a nocleh v pouštním kempu 
s  pozorováním západu slunce a  sjížděním pouštních 
dun ve vozech 4x4 je vždy skvělým zážitkem. Fakulta-
tivně jízda na velbloudech nebo čtyřkolkách.
6. DEN: V  pouštním kempu odjezd do oblasti Dakhi-
liyah, kde se nachází největší množství hradů, pevnos-
tí a  strážních věží v  Ománu. Nejprve navštívíte hrad 
Jabreen, který stojí osamoceně na pusté pláni na po-
zadí horského masivu Jabal Akhdar. Jemná výzdoba 
interiérů a zdobené dřevěné stropy patří k nejkrásněj-
ším v zemi. Oběd v místní restauraci, případně obědo-
vý balíček (piknik). Následuje krátký přejezd do Bah-
ly, města hrnčířů a čarodějů. Bahle vévodí obrovská, 
nově opravená hliněná pevnost, zapsaná na seznamu 
UNESCO, s přilehlým tržištěm a pověstmi opředenou 
zdí. Po prohlídce rozlehlé pevnosti pojedete do 
podhorského městečka Al Hamra, které se pyšní 
rozsáhlým komplexem původních hliněných staveb. 
Z některých se dochovaly jen krásné zdobené dveře, 
jiné znovu ožily a  slouží jako muzeum nebo stylové 
ubytování pro turisty. Zastávka na fotografování na 
vyhlídce nad městečkem, v  dálce uvidíte i  nejvyšší 
ománskou horu Jabal Shams. V odpoledních hodinách 
ubytování v hotelu v Nizwě.
7. DEN: Krátký přejezd do historického centra města 
Nizwa, které bylo po dlouhou dobu hlavním městem 
Ománu, sídlem imámů a  náboženské školy. Město, 
obklopené zelenými palmovými háji, si dodnes zacho-
vává původní středověkou atmosféru. V Nizwě se také 
nachází nejdelší systém zavlažovacích kanálů v  zemi 
(falaj), který přivádí vodu z blízkých hor. Zde si prohléd-
nete exteriéry impozantní pevnosti ze 17. století, které 
dominuje 40 metrů vysoká kulatá věž. Prozkoumáte 
vyhlášený souk, nejznámější tržiště v Ománu. Na roz-
díl od tržnice v Mutrah tady najdete především datle, 
koření, zeleninu, ovoce, růžovou vodu, jemné stříbrné 
šperky a v některých dnech i domácí zvířata. Cesta vás 
dále zavede do vesnice Birkat al Mawz, malé palmo-
vé oázy na úpatí hor Jabal Akhdar, kde si prohlédnete 
zbytky původních hliněných obydlí, někdy i  částečně 
obydlených, a funkční vodní kanál falaj. V odpoledních 
hodinách návrat do Muscatu, ubytování a večeře v ho-
telu Mysk**** v luxusní rezidenční čtvrti Al Mouj. Ten-
to den je možné program rozšířit o fakultativní výlet do 
hor Jabel Shams vozy 4x4, s anglicky mluvícím průvod-
cem, návrat do Muscatu ve večerních hodinách.
8. DEN: Individuální volno v hotelu Mysk , polo-
penze. Volno můžete využít ke koupání na blízké sou-
kromé pláži, procházce po přilehlé moderní marině 
nebo po četných parcích a  zahradách čtvrti Al Mouj. 
V bezprostřední blízkosti hotelu je mnoho kaváren, re-
staurací a obchodů a k dispozici je shuttle bus do ná-
kupního centra, za malý poplatek. V nočních hodinách 
odhlášení z hotelu a krátký transfer na letiště Muscat.
9. DEN: Předpokládaný odlet z Muscatu v časných ran-
ních hodinách, přílet do Dubaje ráno. Následuje dopo-
lední navazující let z Dubaje do Prahy, předpokládaný 
přílet do Prahy v brzkých odpoledních hodinách.

1. DEN: Odlet z Prahy, přílet do Dubaje v pozdních noč-
ních hodinách, čekání na navazující spoj do ománské-
ho Muscatu.
2. DEN: V časných ranních hodinách odlet navazujícím 
spojem z Dubaje do Muscatu, předpokládaný přílet do 
Muscatu v brzkých ranních hodinách. Po vyřízení ne-
zbytných formalit bude následovat transfer do hotelu, 
ubytování ihned po příletu. Snídaně, individuální volno 
na odpočinek. V odpoledních hodinách odjezd do sta-
ré části města a přístavu Mutrah Corniche, kde kotví 
soukromé jachty vladaře. Projdete se po nábřeží le-
movaném nejstaršími stavbami v Muscatu, ve kterých 
žili bohatí obchodníci. Následuje prohlídka jednoho 
z nejstarších tržišť světa, Mutrah souk. Labyrint uliček 
skrývá obchůdky se skutečnými poklady – nejvzácnější 
ománská kadidla, stříbrné tepané dýky kandjar, tra-
diční těžké šperky, zlato, jemné šátky, vonné esence 
a parfémy. Čilý ruch, vůně a zvuky typické pro arabské 
tržiště vás zaručeně okouzlí. Ve večerních hodinách 
přejezd na předměstí Muscatu, kde navštívíte místní 
rodinu, která pro vás připraví tradiční ománskou veče-
ři a povídání o místních zvycích. 
3. DEN: Vydáte se na prohlídku hlavního města Mus-
cat. Nejdříve navštívíte moderní část metropole, které 
vévodí nejkrásnější mešita v zemi Velká mešita sultá-
na Qaboose. Fascinující stavba je obklopená rozlehlou 
zahradou, má nádherné bohatě zdobené interiéry a je 
originálním příkladem současné arabské architektury. 
Dalším bodem programu bude návštěva ománské 
luxusní parfumářské manufaktury Amouage. Vy-
zkoušíte si orientální niche parfémy patřící mezi nej-
dražší vůně světa. Následuje zastávka u exteriérů Krá-
lovské opery, první svého druhu na celém Arabském 
poloostrově. Zdejší akustika je excelentní a pravidelně 
tu vystupují slavné hudební hvězdy. Poté projedete 
kolem rozsáhlého parku a pobřežní promenády Shatti 
Qurum, oblíbeného místa k trávení volného času. Čtvr-
tí ministerstev a ambasád se pak přesunete do staré 
části města obklopené zbytkem hradeb se vstupními 
branami. V půvabném muzeu Bait Al Zubair, bývalém 
paláci, uvidíte bohatou soukromou sbírku připomína-
jící dávné tradice a  způsob života obyvatel Ománu. 
Následuje prohlídka exteriérů sultánského paláce Al 
Alam, nad kterým se na kopci tyčí portugalské pevnos-
ti Jalali a Mirani. 
4. DEN: Odjezd do přírody směrem na Sur, město ná-
mořníků. První část cesty povede kolem pohoří Ha-
jar, které je považované za skutečný ráj pro geology. 
Rozmanité skalní útvary i jednotlivé vrstvy hornin mů-
žete pozorovat po celou cestu. Nejdříve zastavíte na 
pobřeží u propadliny Bimmah, která vznikla zřícením 
vápencového stropu podzemní jeskyně. Ománci ji na-
zývají Místo padlé hvězdy. Zajímavý přírodní úkaz, kde 
si kromě pořízení hezkých fotografií můžete i zaplavat 
v  tyrkysové vodě. Následuje zastávka u ústí jednoho 
z nejkrásnějších wádí v Ománu, kaňonu Wádí Shab. 
Je vklíněn do divokého skalnatého pobřeží a  hor-
ské prameny tu vytváří nádherné přírodní scenérie. 
Podle časových možností a dispozic účastníků krátká 
procházka ve wádí. Oběd v místní restauraci u pláže, 
případně obědový balíček (piknik). Přejezd do starého 
města Sur s  námořním muzeem pod širým nebem 
a tradiční loděnicí, kde se dodnes ručně vyrábí pýcha 
Ománu, dřevěné lodě dhow. Poslední zastávkou toho-
to dne bude nejvýchodnější místo sultanátu, přírodní 
rezervace Raas Al Hadd. Každoročně sem připlouvá 
velké množství želv karet, aby na zdejších plážích na-
kladly svá vejce. Budete ubytováni v  blízkém hotelu 
a ve večerních hodinách se podíváte na jedno z míst, 
kde želvy, s trochou štěstí, budete moci pozorovat. 
5. DEN: Opustíte pobřeží a  pojedete do tajemného 
ománského vnitrozemí. Zastavíte se v malém městeč-
ku Al Kamil se starými strážními věžemi a malým tr-
žištěm, kam beduíni z pouště jezdí nakupovat zásoby. 
Po kraji pouště kolem oranžových dun pojedete dál do 
okouzlujícího Wadi Bani Khalid. Křivolaká cesta mezi 
horskými úbočími vás zavede do dlouhého řečiště, 
obklopeného vesnicemi a úrodnými plantážemi. Voda 

ESTSELLER
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MUHSAYL

SALALAH MIRBAT
TAQAH

AL BALID

OMÁN

PROGRAM

O N  ENNÍ OKR

TRASA ZÁJEZDU: SALALAH • AL BALID • TAQAH • MIRBAT • MUHSAYL

VĚZDICOV  TYP ZÁJEZDU

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Salalah–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 7 nocí v hotelu***/****, 7× snídani, 7× alll inclusive, dopravu a vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce při výletech, služby česky mluvícího delegáta při pobytu u moře
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (15 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (v době vzniku katalogu poplatek za 
vízum pro pobyty turistů z EU pro pobyty do 14 nocí zrušen), fakultativní výlety (noc v poušti spojená 
s návštěvou beduínské vesnice 4 490 Kč/os, Pozorování delfínů 2 490 Kč/os, Rybaření na otevřeném moři 
2 790 Kč/os, Jebel Safari jeepem 2 990 Kč/os)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
30. 01. – 06. 02. 2022   K
06. 03. – 13. 03. 2022   K
10. 04. – 17. 04. 2022   K

1. DEN: Odlet z Prahy do Salalah. Transfer do hotelu, 
ubytování. 
2. DEN: Individuální volno, možnost fakultativních vý-
letů, nákupů nebo koupání na veřejné nebo hotelové 
pláži. 
3. DEN: Odjezd na prohlídku Salalah. Návštěva arche-
ologického parku Al Balid a starověkého přístavu. 
Seznámení se s historií města a kraje kadidla. Kadidlo 
je po ropě nejdůležitějším exportním artiklem Omá-
nu. Prohlídka mešity Sultána Qaboose a zastavení 
na arabském trhu Al Haffa Souk s možností nákupu 
suvenýrů. 
4. DEN: Individuální volno, možnost fakultativních vý-
letů, nákupů nebo koupání na veřejné nebo hotelové 
pláži. 
5. DEN: Výlet na východ města Salalah spojený s ná-
vštěvou pevnosti Taqah. Prohlídka starověkých ruin 
Sumharam, místa královny ze Sáby. Prozkoumáte 
rybářské městečko Mirbat, které bylo v  minulosti 
hlavním městem provincie Dhofár a také důležitým 
obchodním přístavem na cestě z Persie do Evropy. 
6. DEN: Individuální volno, možnost fakultativních vý-
letů, nákupů nebo koupání na veřejné nebo hotelové 
pláži. 
7. DEN: Půldenní výlet na západ od města Salalah do 
poušti a na pláže indického oceánu. Navštívíte hor-
ské prameny Ayn Razat, ochutnáte velbloudí maso 
a mléko. Budete fascinovaní horskou krajinou a jed-
nou z  nejkrásnějších pláží v  Ománu – Muhsayl. Na 
konci pláže budete pozorovat bizarní vápencové skály 
a tzv. suflérky-otvory, kterými tryská mořská voda při 
vysokém příboji. 
8. DEN: Transfer na letiště, odlet zpět do ČR. 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Salalah–Praha, letištní taxy a další poplatky, domestic 
přelet Salalah–Muscat–Salalah, transfer letiště–hotel–letiště, 6 nocí v  hotelu***/****, 1× ubytování 
v v bungalovech nebo pevných stanech s vlastním sociálním zařízením v kempu, 7× snídani, 3× oběd, 
3× večeři, 4× all inclsuve, dopravu a vstupy dle programu, auta 4×4 při programu v poušti – transfer z 
a do kempu, vyjížďka na západ slunce cca 60 min služby česky mluvícího průvodce během okruhu, služby 
česky mluvícího delegáta při pobytu u moře
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (15 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (v době vzniku katalogu poplatek za 
vízum pro pobyty turistů z EU pro pobyty do 14 nocí zrušen)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
06. 02. – 13. 02. 2022   K
13. 03. – 20. 03. 2022   K
17. 04. – 24. 04. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: SALALAH • MUSCAT • NIZWA • SUR

1. DEN: Odlet z Prahy do Salalah, transfer na hotel, uby-
tování. 
2. DEN: V  ranních hodinách let navazujícím spojem ze 
Salalah do Muscatu. Tento den bude věnovaný celo-
denní prohlídce hlavního města sultanátu Omán. Pro-
gram zahájíte v moderní části města návštěvou exteriérů 
Královské opery, první svého druhu na celém Arabském 
poloostrově. Poté projedete kolem rozsáhlého parku 
a pobřežní promenády Shatti Qurum, oblíbeného místa 
k trávení volného času. Čtvrtí ministerstev a ambasád se 
pak přesunete do staré části města obklopené zbytkem 
hradeb se vstupními branami. V některém z muzeí vám 
přiblížíme dávné tradice a způsob života obyvatel Omá-
nu. Následuje prohlídka exteriérů sultánského paláce 
Al Alam, nad kterým se na kopci tyčí portugalské pev-
nosti Jalali a  Mirani. V  odpoledních hodinách odjezd 
do staré části města a  přístavu Mutrah Corniche, kde 
kotví soukromé jachty vladaře. Projdete se po nábřeží 
lemovaném nejstaršími stavbami v Muscatu, ve kterých 
žili bohatí obchodníci. Následuje prohlídka jednoho z nej-
starších tržišť světa, Mutrah souk. Labyrint uliček skrývá 
obchůdky se skutečnými poklady – nejvzácnější ománská 
kadidla, stříbrné tepané dýky kandjar, tradiční těžké šper-
ky, zlato, jemné šátky, vonné esence a parfémy. Čilý ruch, 
vůně a zvuky typické pro arabské tržiště vás okouzlí.
3. DEN: Pejezd do historického města Nizwa. Část tra-
sy povede kolem pohoří Hajar, které je považované za 
skutečný ráj pro geology. Tajemná a  uzavřená Nizwa 
byla po dlouhou dobu hlavním městem Ománu, sídlem 
imámů a náboženské školy. Město, obklopené zelenými 
palmovými háji, si dodnes zachovává původní středově-
kou pohádkovou atmosféru. Zde si prohlédnete interiéry 
impozantní pevnosti ze 17. století, které dominuje 40 me-
trů vysoká kulatá věž. Prozkoumáte vyhlášený souk, nej-
známější tržiště v Ománu. Na rozdíl od tržnice v Mutrah 
tady najdete především datle, koření, zeleninu, ovoce, rů-
žovou vodu, jemné stříbrné šperky a v některých dnech 
i  domácí zvířata. Poté následuje přejezd do překrásné 
pouště Wahiba (též Sharqiya) Sands, kde si můžete 
vychutnat jedinečnou atmosféru arabské pouště jako 
z pohádek Tisíc a jedna noc. Seznámíte se se způsobem 
života beduínů, kteří zde stále žijí a starají se o svá stáda 
velbloudů. Večeře a nocleh v pouštním kempu s pozoro-
váním západu slunce a  sjížděním pouštních dun ve vo-
zech 4x4 je vždy skvělým zážitkem.  Fakultativně jízda na 
velbloudech nebo čtyřkolkách.
4. DEN: Po snídani v pouštním kempu přejedete kolem 
okraje pouště a posledních zlatých dun do starého města 
Sur, které je městem námořníků. Prohlédnete si tradiční 
loděnicí, kde se dodnes ručně vyrábí pýcha Ománu, dře-
věné lodě dhow. Kolem domů dávných kupců projedeme 
k majáku, odkud je výhled na město. Následuje cesta ko-
lem pobřeží, které lemuje pohoří Hajar a zastávka u ústí 
jednoho z  nejkrásnějších wádí v  Ománu, kaňonu Wádí 
Shab. Je vklíněno do divokého skalnatého pobřeží a hor-
ské prameny tu vytváří nádherné přírodní scenérie. Podle 
časových možností a dispozic účastníků krátká procházka 
ve wádí. Ve večerních hodinách návrat do Muscatu. 
5. DEN: Navštívíte nejkrásnější mešitu v  zemi – Velkou 
mešitu sultána Qaboose. Fascinující moderní stavba 
respektuje ománské architektonické tradice a vládne tu 
jedinečný genius loci. Mešita je obklopená rozlehlou za-
hradou, má nádherné bohatě zdobené interiéry a je origi-
nálním příkladem současné arabské architektury. Po pro-
hlídce následuje přejezd na letiště v Muscatu a odlet do 
Salalah. Transfer do hotelu na pobřeží, pobyt all inclusive. 
6. – 7. DEN: Individuální volno v hotelu na pobřeží Sala-
lah, pobyt all inclusive. 
8. DEN: Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

O LAST SALALA  I MUSCAT

PROGRAM
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 4 
CENA ZAHRNUJE: Leteckou přepravu, letištní taxy a další poplatky, ubytování a stravování dle programu 
(4 noci v hotelu v Hurghadě s All Inclusive, v případě okruhu **** v **** hotelu, v případě okruhu ***** 
v ***** hotelu, 2 noci v hotelu v Káhiře s polopenzí, v případě okruhu **** ve **** hotelu, v případě okruhu 
***** v *****, 4 noci s plnou penzí na lodi, 1 noc v lůžkovém vlaku s polopenzí)  služby česky nebo sloven-
sky hovořícího průvodce  místní průvodce  transfery autobusem  prohlídky dle programu včetně vstupů 
CENA NEZAHRNUJE: doporučený příplatek za cestovní pojištění 799 Kč/pobyt/dospělá osoba a 449 Kč/po-
byt/dítě  fakultativní služby  doporučené bakšišné (nosiči zavazadel, personál lodi atd.) 25 USD/os./okruh.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

FARAON (4* nebo 5* 10/11 nocí) – pobyt u moře v Hurghadě 
Orientační cenové rozmezí pro      K
Termíny odletů: 26. 03., 14. 05.,11. 06., 03. 09., 01. 10. 2022

FARAON (4* nebo 5* 14 nocí) – pobyt u moře v Hurghadě
Orientační cenové rozmezí pro      K
Termíny odletů: 05. 02., 05. 03, 26. 03., 14. 05., 11. 06., 03. 09., 01. 10. 2022

PLA A PO NILU A PYRAMIDY

160 K T LO  O N V Í  E  AFRIKA



PROGRAM 
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1. DEN: Odlet z  České republiky, přílet do Hurghady, 
transfer do hotelu, ubytování.
2. DEN: Hurghada – Volný den u Rudého moře.
3. DEN: Po snídani odjezd do Káhiry, po příjezdu uby-
tování v hotelu, možnost fakultativně navštívit působivý 
program „Sound and Light“ v  areálu Velkých pyramid 
v Gíze, večeře a nocleh v hotelu.
4. DEN: Po snídani odjezd do Alexandrie, města založe-
ného v roce 331 př. n. l. Alexandrem Velikým. Navštívíte 
zde pevnost Citadel Qaitbay, která se nachází na výcho-
dě ostrova Pharos, byla postavena v roce 1480 na místě 
slavného majáku, který patřil mezi Sedm starověkých 
divů světa. Maják byl 110 m vysoký a  na jeho vrcholku 
se nepřetržitě udržoval oheň viditelný i ze vzdálenosti 50 
km. Po velkém zemětřesení ve 14. stol. byl zcela zničen. 
Kromě ohromujícího výhledu, kde máte Alexandrii jako 
na dlani, zde bylo vybudováno námořnické muzeum. 
Dalším navštíveným místem bude Pompeiův sloup, žu-
lový monument měřící 25 m s obvodem 9 m, který byl 
postaven císaři Diokleciánovi. Pokračujete návštěvou 
Římského amfiteátru, který je egyptským unikátem. Toto 
půlkruhové divadlo má 13 řad a bylo schopno pojmout až 
800 diváků a je ve velmi zachovalém stavu. Další unikátní 
památkou na programu jsou katakomby, které patří mezi 
největší známé římské pohřebiště v Egyptě. Jedná se o tří-
patrový komplex pohřebních komor a hrobů vytesaných 
do skály. Následuje návštěva slavného paláce Montazah 
s  jedinečnými královskými botanickými zahradami. Po-
slední zastávka je u Alexandrijské knihovny, nejslavnější 
a největší knihovny starověku, která se stala dominantou 
celé Alexanrdie. Původní knihovna byla založena v roce 
283 př. n. l. a jako jediná byla otevřena vědcům a akade-
mikům z celého světa. Následuje návrat do Káhiry. Oběd 
v Alexandrii, večeře a nocleh v hotelu.
5. DEN: Po snídani začnete prohlídkou Egyptského mu-
zea, které uchovává více než 120 tisíc starověkých expo-
nátů a egyptských artefaktů, je tak největší institucí svého 
druhu na světě. Základy této jedinečné kolekce položil 
francouzský archeolog Auguste Mariette v roce 1858, kte-
rému se podařilo nashromáždit první sbírku egyptských 
artefaktů, nalezených během výzkumů v  Edfu, Denaře, 
Luxoru či Karnaku. Svou vlastní budovu muzeum však 
získalo až v roce 1902, kde se nachází dodnes. Další ces-
ta vede do Gízy k nejznámějším a nejnavštěvovanějším 
pyramidám v  Egyptě. Nejstarší a  největší je Cheopsova 
(nebo také Chufuvova) pyramida, která je jedním ze sed-
mi divů světa. Poblíž jsou vidět tři malé pyramidy manže-
lek. Uprostřed je umístěna Chefrenova (Rachefova) pyra-
mida, která je zajímavá tím, že na její špičce zůstala část 
původního vápencového obložení. Nejmenší z  pyramid 
je Mykerinova (Menkaureova), její zvláštností je, že byla 
obložena růžovou žulou, což byl v  té době velmi drahý 
materiál a těžil se v okolí Asuánu. 
Návštěvu zakončíte u dominantní sochy Sfingy, která byla 
vytesána z  jednoho kusu kamene a působí jako strážce 
Gízy. Socha zobrazuje záhadné stvoření s tělem lva a lid-
skou tváří. Poté budete mít možnost navštívit výrobnu pa-
pyru, kde uvidíte jeho tradiční zpracování. Po prohlídkách 
ve večerních hodinách transfer na nádraží a odjezd vla-
kem do Asuánu. Oběd v Káhiře, večeře a nocleh ve vlaku.
6. DEN: Ráno ubytování na lodi, prohlídka chrámu ve 
Philae, který je zasvěcen bohyni Eset (Isis). Jedná se však 
o chrámový komplex a třebaže hlavní chrám byl zasvěcen 
Eset, nacházeli se v něm i další svatyně. Poté bude mož-
nost si prohlédnout nedokončený obelisk královny Hat-
šepsut ve staroegyptském lomu. Navštívíme i orientální 
parfumerii. Večeře a noclech na lodi.
7. DEN: Dopoledne je fakultativně možnost návštěvy 
skalních chrámů v  Abu Simbel. Další na programu je 
romantická projížďka felukou – plachetnicí, ze které lze 
pozorovat nádherná panoramata Asuánu. Večeře a no-
clech na lodi.
8. DEN: Dopoledne je možnost fakultativně návštěva Nú-
bijské vesnice. Po návratu na loď oběd a v odpoledních 
hodinách následuje plavba do Kom Ombo, kde je plá-
nována prohlídka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: 
Horovi se sokolí hlavou a krokodýlímu bohovi Sobekovi. 
Díky dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván „dvojitým 
chrámem“. Večeře a noclech na lodi. 

9. DEN: Sedmý den nás ráno doveze koňská drožka do 
Edfu, kde navštívíte chrám zasvěcený Horovi z  Beh-
detu (Edfu), staroegyptskému bohu nebes, slunce 
a světla, též nazývanému božský vládce Egypta. Stavba 
započala v roce 237 př.n.l. a byla dokončena v roce 57 
př.n.l. Tento gigantický chrám je složen z Prvního py-
lonu, Předního nádvoří, Hypostylových sálů, komnat 
za Druhým hypostylovým sálem (jinak také síň obětin) 
a Vnější chodby (Chrámového ochozu). Chrám je zdo-
ben reliéfy a nástěnnými malbami. Následuje plavba 
do Luxoru, který byl ve středověku známý jako Théby, 
hlavní město Egypta v období Nové říše a slavné měs-
to boha Amon-Rea („krále bohů“). Město bylo starově-
kými Egypťany nazýváno Veset nebo také „Ta Ipet“, což 
znamená „Svatyně“. V pozdější době ho Řekové pře-
jmenovali na Théby. Současný název Luxor pochází 
z arabského názvu al-Uksur (v překladu „Město palá-
ců“). Po příjezdu do Luxoru Vás čeká prohlídka chrá-
mového komplexu v Luxoru. Večeře a nocleh na lodi. 
10. DEN: Po snídani nás čeká prohlídka západního 
břehu Nilu, podíváme se do Údolí královen – v do-
bách starověkého Egyptka zde byly pohřbívány man-
želky faraonů, také sloužilo jako pohřebiště pro prin-
ce a  princezny z  královské krve. Navštívíme chrám 
královny Hatšepsut, která se nechávala vyobrazovat 
jako muž a byla druhou doloženou královnou Egypta. 
Další zastávkou boudou Memnonovy kolosy. Upro-
střed obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné ko-
losy, stojící nad západním břehem Nilu, proti Karnaku 
a Luxoru. Za jejich zády se rozkládá skalnaté úbočí, 
v němž byly po staletí budovány slavné skalní hrobky 
thébského pohřebiště. Kolosální dvojčata zpodob-
ňují jednu a tutéž osobu – faraona Amenthotepa III., 
v ptolemaiovské době začali Řekové severní z obou 
kolosů považovat za podobu Memnona, velitele eti-
opského vojska. Poté navštívíte Údolí králů, které 
v dobách starověkého Egypta sloužilo jako pohřebiš-
tě faraonů a mocných šlechticů. Údolí králů je rovněž 
Araby nazýváno Bibán el-Mulúk – „Brány králů“, leží 
nedaleko Luxoru v hluboké severozápadně oriento-
vané rozsedlině ve vápencovém masivu Libyjského 
pohoří. Nachází se na západním břehu řeky Nil, v sa-
motném srdci thébské nekropole. Údolí králů spo-
lečně se zbytkem thébské nekropole bylo zařazeno 
na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje 
prohlídka dílny na výrobu alabastru. Navštívíme ješ-
tě chrám v  Karnaku a  v  odpoledních hodinách od-
jezd do oblasti Hurghady, ubytování v hotelu, večeře, 
nocleh.
11. DEN: Hurghada – Volný den u Rudého moře.
12. DEN: Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet zpět 
do České republiky.
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PHILAE

Rudé m
oře

SAFAGA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 
CENA ZAHRNUJE: letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků  ubytování 
a stravování dle programu (10 nocí v hotelu v Hurghadě (nebo v Marsa Alam) s All inclusive, v případě 
okruhu **** v **** hotelu, v případě okruhu ***** v ***** hotelu, 4 noci s plnou penzí na lodi)  služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce  místní průvodce  transfery autobusem  prohlídky dle progra-
mu včetně vstupů  povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/99 Sb. 
CENA NEZAHRNUJE:  doporučený příplatek za cestovní pojištění 799 Kč/pobyt/dospělá osoba a 449 Kč/
pobyt/dítě  fakultativní služby  doporučené bakšišné (nosiči zavazadel, personál lodi atd.) 20 USD/os./okruh.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: HURGHADA NEBO MARSA ALAM • ASUÁN • PHILAE • ABU SIMBEL • KOM 
O O  E   L OR  OLÍ KR L

E T  ENNÍ OKR  S O TE   O E 

T E S T  LO Í O NIL  S O TE   O E  NÍ

PROGRAM 

1. DEN: Odlet z České republiky, přílet do Hurghady 
nebo Marsa Alam, transfer do hotelu, ubytování.
2. DEN: Volný den u Rudého moře.
3. DEN: Brzy ráno odjezd do Asuánu. Po příjezdu do 
Asuánu nalodění a v odpoledních hodinách následuje 
prohlídka chrámu ve Philae, který je zasvěcen bohyni 
Eset (Isis). Jedná se však o chrámový komplex a třeba-
že hlavní chrám byl zasvěcen Eset, nacházeli se v něm 
i  další svatyně. Následuje prohlídka orientální parfu-
merie. Večeře a noclech na lodi.
4. DEN: Dopoledne je volný program, fakultativně 
možnost návštěvy skalních chrámů v  Abu Simbel.
Plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlíd-
ka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se 
sokolí hlavou a  krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky 
dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván „dvojitým 
chrámem“. Večeře, nocleh na lodi.
5. DEN: Pátý den započne v  Edfu, kam vás odveze 
koňská drožka. Navštívíte chrám zasvěcený Horovi 
z Behdetu (Edfu), staroegyptskému bohu nebes, slun-
ce a  světla, též nazývanému božský vládce Egypta. 
Stavba započala v  roce 237 př.n.l. a  byla dokončena 
v roce 57 př.n.l. Tento gigantický chrám je složen z Prv-
ního pylonu, Předního nádvoří, Hypostylových sálů, 
komnat za Druhým hypostylovým sálem (jinak také síň 
obětin), Vnější chodby (Chrámového ochozu). Chrám 
je zdoben reliéfy a  nástěnnými malbami. Následu-
je plavba do Luxoru, který byl ve středověku známý 
jako Théby, hlavní město Egypta v  období Nové říše 
a slavné město boha Amon-Rea („krále bohů“). Město 
bylo starověkými Egypťany nazýváno Vaset nebo také 
„Ta Ipet“, což znamená „Svatyně“. V pozdější době ho 
Řekové přejmenovali na Théby. Současný název Luxor 
pochází z arabského názvu al-Uksur (v překladu „Měs-
to paláců“). V  odpoledních hodinách následuje pro-
hlídka východního břehu Nilu – prohlídka chrámového 
komplexu v Luxoru. Zastavíme se i ve výrobně papyru, 
kde uvidíte jeho tradiční zpracování. Večeře a nocleh 
na lodi.
6. DEN: Po snídani navštívíte Údolí králů, které v do-
bách starověkého Egypta sloužilo jako pohřebiště fa-
raonů a mocných šlechticů. Údolí králů je rovněž Araby 
nazýváno Bibán el-Mulúk „Brány králů“, leží nedaleko 
Luxoru. Nachází se na západním břehu řeky Nil, v sa-
motném srdci thébské nekropole. Údolí králů společně 
se zbytkem thébské nekropole bylo zařazeno na se-
znam světového dědictví UNESCO. Následuje prohlídka 
chrámu královny Hatšepsut, která se nechávala vyob-
razovat jako muž a byla druhou doloženou královnou 
Egypta. Další zastávkou boudou Memnonovy kolosy. 
Uprostřed obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné 
kolosy, stojící nad západním břehem Nilu, proti Karna-
ku a Luxoru. Za jejich zády se rozkládá skalnaté úbočí, 
v němž byly po staletí budovány slavné skalní hrobky 
thébského pohřebiště. Kolosální dvojčata zpodobňují 
jednu a též osobu – faraona Amenthotepa III.Následuje 
prohlídka dílny na výrobu alabastru. Návštěva chrámu 
v Karnaku. Po obědě odjezd do oblasti Hurghada, uby-
tování v hotelu, večeře, noclech.
7. – 14. DEN: Hurghada nebo Marsa Alam
Pobyt u Rudého moře.
15. DEN:  Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet 
zpět do České republiky.

ODJEZD Z 
HURGHADY

KÁHIRA
GIZA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO
ASUÁN

PHILAE

Nil

EGYPT

ODJEZD Z 
MARSA ALAM

HATŠEPSUT (4* nebo 5* na 14 nocí) 
– pobyt u moře v Hurghadě nebo v Marsa Alam
Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 22. 01., 12. 02., 12. 03., 02. 04., 04. 05., 01. 06.,  
                             29. 06., 24. 08., 21. 09., 19.10. 2022

PLAV A PO NILU A LU OR
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu  v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků  uby-
tování a stravování dle programu (6 nocí v hotelu v Hurghadě nebo v Marsa Alam s All inclusive, v případě 
okruhu **** v **** hotelu, v případě okruhu ***** v ***** hotelu, 4 noci s plnou penzí na lodi)  služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce  místní průvodce  transfery autobusem  prohlídky dle progra-
mu včetně vstupů  povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/99 Sb. 
CENA NEZAHRNUJE: doporučený příplatek za cestovní pojištění 799 Kč/pobyt/dospělá osoba a 449 Kč/
pobyt/dítě  fakultativní služby  doporučené bakšišné (nosiči zavazadel, personál lodi atd.) 20 USD/os./okruh.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: HURGHADA NEBO MARSA ALAM • ASUÁN • PHILAE • ABU SIMBEL • KOM 
O O  E   L OR  OLÍ KR L

T E S T  LO Í O NIL  S O TE   O E  NÍ
E T  ENNÍ OKR  S O TE   O E

PLAV A PO NILU A LU OR

PROGRAM 

1. DEN: Odlet z  České republiky, přílet do Hurghady
nebo Marsa Alam, transfer do hotelu, ubytování.
2. DEN: Brzy ráno odjezd do Luxoru, který byl ve stře-
dověku známý jako Théby, hlavní město Egypta v období 
Nové říše a slavné město boha Amon-Rea („krále bohů“). 
Město bylo starověkými Egypťany nazýváno Vaset nebo 
také „Ta Ipet“, což znamená „Svatyně“. V pozdější době 
ho Řekové přejmenovali na Théby. Současný název Luxor 
pochází z arabského názvu al-Uksur (v překladu „Město 
paláců“). Po příjezdu do Luxoru Vás čeká oběd na lodi. 
V odpoledních hodinách následuje prohlídka východního 
břehu Nilu – chrámové komplexy v Karnaku a Luxoru. 
Večeře a nocleh na lodi. 
3. DEN: Po snídani navštívíte Údolí králů, které v dobách 
starověkého Egypta sloužilo jako pohřebiště faraonů. 
Údolí králů je rovněž Araby nazýváno Bibán el-Mulúk 
„Brány králů“, leží nedaleko Luxoru, na západním bře-
hu řeky Nil. Údolí králů společně se zbytkem thébské 
nekropole bylo zařazeno na seznam světového dědictví 
UNESCO. Následuje prohlídka chrámu královny Hat-
šepsut, která se nechávala vyobrazovat jako muž a byla 
druhou doloženou královnou Egypta. Další zastávkou 
boudou Memnonovy kolosy. Uprostřed obdělávaných 
polí se tyčí dva obří kamenné kolosy, stojící nad zá-
padním břehem Nilu, proti Karnaku a  Luxoru. Za jejich 
zády se rozkládá skalnaté úbočí, v němž byly po staletí 
budovány slavné skalní hrobky thébského pohřebiště. 
Kolosální dvojčata zpodobňují jednu a též osobu – farao-
na Amenthotepa III. Následuje prohlídka dílny na výrobu 
alabastru. Dále bude pokračovat prohlídka do Údolí krá-
loven. V dobách starověkého Egypta zde byly pohřbívá-
ny manželky faraonů, také sloužilo jako pohřebiště pro 
prince a princezny z královské krve. Po obědě plavba lodí 
proti proudu Nilu, večeře a nocleh na lodi. 
4. DEN: Čtvrtý den započne v Edfu, kde navštívíte chrám 
zasvěcený Horovi z  Behdetu (Edfu), staroegyptskému 
bohu nebes, slunce a  světla, též nazývanému božský 
vládce Egypta. Tento gigantický chrám je složen z Prvního 
pylonu, Předního nádvoří, Hypostylových sálů, komnat za 
Druhým hypostylovým sálem, Vnější chodby. Chrám je 
zdoben reliéfy a nástěnnými malbami. Po obědě pokra-
čuje plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlíd-
ka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se sokolí 
hlavou a  krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu 
zasvěcení je chrám často nazýván „dvojitým chrámem“. 
Následuje přesun do Asuánu. Večeře a nocleh na lodi.
5. DEN: Dopoledne je volný program, fakultativně mož-
nost návštěvy skalních chrámů v Abu Simbel nebo Nú-
bijské vesnice. Po návratu na loď oběd a v odpoledních 
hodinách následuje prohlídka chrámu ve Philae, který 
je zasvěcen bohyni Eset (Isis). Jedná se však o chrámový 
komplex a  třebaže hlavní hrám byl zasvěcen Eset, na-
cházeli se v  něm i  další svatyně. Poté bude možnost si 
prohlédnout nedokončený obelisk královny Hatšepsut ve 
staroegyptském lomu. Další na programu je romantická 
projížďka felukou, ze které lze pozorovat nádherná pano-
ramata Asuánu. Večeře, nocleh na lodi.
6. DEN: Volný program v Asuánu s možností fakultativních 
výletů. V dopoledních hodinách odjezd do oblasti Hurgha-
dy (nebo Marsa Alam) ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
7. DEN – 10. DEN: Hurghada nebo Marsa Alam
Pobyt u Rudého moře.
11. DEN:  Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet zpět 
do České republiky.

ODJEZD Z 
HURGHADY

KÁHIRA
GIZA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO
ASUÁN

PHILAE

Nil

EGYPT

ODJEZD Z 
MARSA ALAM

HATŠEPSUT (4* nebo 5* na 10 nocí) 
– pobyt u moře v Hurghadě nebo v Marsa Alam
Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 22. 01., 12. 02., 12. 03., 02. 04., 04. 05., 01. 06., 
                             29. 06., 24. 08., 21. 09., 19. 10. 2022
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
CENA ZAHRNUJE: Letecká přeprava v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků  ubyto-
vání a stravování dle programu (3 noci v hotelu v Hurghadě /Marsa Alam s All inclusive, v případě okruhu 
**** v **** hotelu, v případě okruhu ***** v ***** hotelu, 4 noci s plnou penzí na lodi)  služby česky 
nebo slovensky hovořícího průvodce  místní průvodce  transfery autobusem  prohlídky dle programu 
včetně vstupů.
CENA NEZAHRNUJE: doporučený příplatek za cestovní pojištění 799 Kč/pobyt/dospělá osoba a 449 Kč/
pobyt/dítě  fakultativní služby  doporučené bakšišné (nosiči zavazadel, personál lodi atd.) 20 USD/os./okruh.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  E T  R  NE O RS  L   S N  IL E   SI EL 
 KO  O O  E   L OR  OLÍ KR L   R  RS  L  

T E S T  LO Í O NIL  S O TE   O E  N
E T  ENNÍ OKR  S O TE   O E

1. DEN: Odlet z  České republiky, přílet do Hurghady 
nebo Marsa Alam (dle výběru klienta), transfer do ho-
telu, ubytování.
2. DEN: Hurghada nebo Marsa Alam – Volný den u Ru-
dého moře.
3. DEN: Brzy ráno odjezd do Asuánu. Po příjezdu do Asu-
ánu, nalodění a v odpoledních hodinách prohlídka chrá-
mu ve Philae, zasvěceného bohyni Eset (Isis). Jedná se 
však o chrámový komplex a třebaže hlavní chrám byl za-
svěcen Eset, nacházeli se v něm i další svatyně. Následuje 
prohlídka orientální parfumerie. Večeře a noclech na lodi. 
4. DEN: Dopoledne je volný program, fakultativně mož-
nost návštěvy skalních chrámů v  Abu Simbel. Plavba 
lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlídka chrámu 
zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se sokolí hlavou 
a  krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu zasvěce-
ní je chrám často nazýván „dvojitým chrámem“. Večeře, 
nocleh na lodi.
5. DEN: Pátý den započne v Edfu, kam vás odveze koň-
ská drožka. Navštívíte chrám zasvěcený Horovi z Behde-
tu (Edfu), staroegyptskému bohu nebes, slunce a světla, 
též nazývanému božský vládce Egypta. Stavba započala 
v roce 237 př.n.l. a byla dokončena v roce 57 př.n.l. Ten-
to gigantický chrám je složen z Prvního pylonu, Předního 
nádvoří, Hypostylových sálů, komnat za Druhým hyposty-
lovým sálem (jinak také síň obětin), Vnější chodby (Chrá-
mového ochozu). Chrám je zdoben reliéfy a nástěnnými 
malbami. Následuje plavba do Luxoru, který byl ve stře-
dověku známý jako Théby, hlavní město Egypta v období 
Nové říše a slavné město boha Amon-Rea („krále bohů“). 
Město bylo starověkými Egypťany nazýváno Vaset nebo 
také „Ta Ipet“, což znamená „Svatyně“. V pozdější době 
ho Řekové přejmenovali na Théby. Současný název Luxor 
pochází z arabského názvu al-Uksur (v překladu „Město 
paláců“). V odpoledních hodinách následuje prohlídka vý-
chodního břehu Nilu – prohlídka chrámového komplexu 
v Luxoru. Zastavíme se i ve výrobně papyru, kde uvidíte 
jeho tradiční zpracování. Večeře a nocleh na lodi. 
6. DEN: Po snídani navštívíte Údolí králů, které v dobách 
starověkého Egypta sloužilo jako pohřebiště faraonů 
a  mocných šlechticů. Údolí králů je rovněž Araby nazý-
váno Bibán el-Mulúk „Brány králů“, leží nedaleko Luxoru 
ve vápencovém masivu Libyjského pohoří. Údolí králů 
společně se zbytkem thébské nekropole bylo zařazeno 
na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje pro-
hlídka chrámu královny Hatšepsut, která se nechávala 
vyobrazovat jako muž a byla druhou doloženou králov-
nou Egypta. Další zastávkou boudou Memnonovy kolosy. 
Uprostřed obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné 
kolosy, stojící nad západním břehem Nilu, proti Karna-
ku a  Luxoru. Za jejich zády se rozkládá skalnaté úbočí, 
v  němž byly po staletí budovány slavné skalní hrobky 
thébského pohřebiště. Kolosální dvojčata zpodobňují 
jednu a též osobu – faraona Amenthotepa III. Následuje 
prohlídka dílny na výrobu alabastru. Návštěva chrámu 
v Karnaku. Po obědě odjezd do oblasti Hurghada/Marsa 
Alam, ubytování v hotelu, večeře, noclech.
7. DEN: Hurghada nebo Marsa Alam
Volný den u Rudého moře.
8. DEN: Hurghada nebo Marsa Alam - Česká republika
Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do České 
republiky.

PLAV A PO NILU A LU OR

PROGRAM 

ODJEZD Z 
HURGHADY

KÁHIRA
GIZA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO
ASUÁN

PHILAE

Nil

EGYPT

ODJEZD Z 
MARSA ALAM

HATŠEPSUT (4* nebo 5* na 7 nocí) 
– pobyt u moře v Hurghadě nebo v Marsa Alam
Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 22. 01., 12. 02., 12. 03., 02. 04., 04. 05., 01. 06., 
                             29. 06., 24. 08., 21. 09., 19. 10. 2022

164 K T LO  O N V Í  E  AFRIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14 
CENA ZAHRNUJE: Letecká doprava v turistické třídě letištní taxy a další poplatky, 5 noclehů ve ***/**** 
hotelech s polopenzí během okruhu, 2 noclehy v případě 8denního zájezdu, 5 noclehů v případě 11denního 
zájezdu, 6 noclehů v případě 12denního zájezdu, 9 noclehů v případě 15denního zájezdu v ***** hotelu 
s programem All Inclusive v Saidii, popsaný program s výjimkou fakultativních služeb, služby česky nebo 
slovensky hovořícího průvodce, transfery klimatizovaným autokarem, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE: Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/dospělá osoba a 349 Kč/
pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), fakultativní služ-
by, místní pobytová taxa 30 EUR/osobu/pobyt (při 8denním pobytu), 50 EUR/osobu/pobyt (při pobytu nad 
8 dní), splatná v hotovosti na místě, vstupy do památek během okruhu 300 MAD/osoba. Spropitné.
Upozornění: Rozsah a kvalita uvedených služeb a aktivit může být ovlivněna zavedením případných 
hygienických či protiepidemických opatření v dané destinaci. Ubytování v Saidii v 5* hotelu, během okruhu 
ve 4* hotelích, ve Fesu ve 3* hotelu.
Dále chceme klienty informovat o doporučeném spropitném během poznávacích zájezdů: spropitné je v arab-
ských zemích naprosto běžné a je považováno za samozřejmou součást poskytovaných služeb. Není neobvyk-
lé, že ochota poskytnout spropitné se odrazí na kvalitě obdržených služeb. Samozřejmě je však rozhodnutí 
ohledně spropitného naprosto ve vašich rukou. Okruh královskými městy – 160 MAD za osobu (celý okruh).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: SAIDIA • FES • BENI MELLAL • MARAKÉŠ • CASABLANCA • RABAT • MEKNES 
• SAIDIA

OKR  KR LOVSK I ST
ROKO  ENNÍ O N V Í E  S KO IN Í O T   O E

SCENÉRIE PO OŘÍ ATLAS

PROGRAM 

1. DEN: Po snídani odjezd ze Saidia do města Fes, du-
chovního a kulturního centra Maroka. Uvidíte mešitu 
Karaouine (exteriér), Medersa Attarine, fontánu Najja-
rine a Medinu s hlučnými trhy, kde jsou některé uličky 
široké jen tak, aby jimi mohl projít pouze osel. Fes byl 
založený v  8. století muslimským misionářem, který 
se jmenoval Moulay Idriss. Fes býval v minulosti také 
hlavním městem některých dynastií. Vrchol rozvoje za-
znamenal ve 14. století za vlády dynastie Merinovců. 
Večeře a nocleh.
2. DEN: Po snídani povede vaše cesta městečkem Ifra-
ne, přes pohoří Středního Atlasu. Užijete si velkolepé 
výhledy a  nádherné scenérie. Příjezd do moderního 
města Beni Mellal, které je zároveň ekonomickým 
centrem regionu. Večeře a nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd do Marakéše, možnost ve-
černí návštěvy slavného náměstí Jamma el Fna. Večeře 
a nocleh (možnost fakultativního výletu k vodopádům 
Ouzoud, cena cca 20 EUR).
4. DEN: Po snídani prohlídka města Marakéš. Pověstné 
Saadské hrobky, opevnění mešity Koutoubia (exteri-
ér), nádherný palác Bahia. Toto středověké město bylo 
založeno v 11. století. Marakéš, nazýván také jako Čer-
vená Perla, je fascinující svými etnickými skupinami, is-
lámskou a arabskou architekturou a svojí barevností. 
Navštívíte náměstí Jemaa el Fna a také trhy, které jsou 
jedny z největších trhů v Maroku. Večeře a nocleh.
5. DEN: Po snídani odjezd do města Casablanca, eko-
nomického a průmyslového centra Maroka. Návštěva 
obytné oblasti Anfa a přímořské čtvrti Ain Diab. Uvidíte 
také exteriér Mešity Hassana II. Příjezd do města Ra-
bat. Prohlídka politického centra Maroka a  jeho pro-
slavených pamětihodností – Hassanovy věže s ruinami 
pilířů, mauzoleem Mohameda V. a opevněného města 
– Kasbah des Oudayas. Pokračování do Meknesu. Ve-
čeře a nocleh.
6. DEN: Po snídani prohlídka města obklopeného troji-
tými hradbami o délce víc jak 40 kilometrů. Navštívíte 
Mausoleum Moulaye Ismaila, městské brány Bab el 
Khamis a Bab Mansour, včetně Mediny (možnost fa-
kultativního výletu do Volubilis, cena cca 20 EUR). Od-
jezd do Saidie, večeře, ubytování v hotelu.
od 7. DNE: Možnost prodloužení s pobytem u moře.

MAROKO

FESCASABLANCA

MARAKÉŠ

SAIDIA

IFRANE

MEKNES

BENI MELLAL

TANGER

Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 09. 06, 16. 06, 23. 06, 21. 07, 25. 08, 15. 09, 22. 09. 2022

Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů na 11 dnů: 20. 06, 18. 07, 22. 08, 12. 09, 19. 09. 2022
Termíny odletů na 12 dnů: 09. 06, 16. 06, 23. 06, 21. 07, 25. 08, 15. 09, 22. 09. 2022

Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 9.6., 16. 06., 20. 06., 23.6., 18. 07., 21. 07., 25. 08., 12. 09., 15.09., 19. 09. 2022
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 
CENA ZAHRNUJE: Leteckou dopravu v turistické tříd, letištní taxy a další poplatky, v případě 12 denního zájezdu 10 noclehů ve ***/**** hotelech s polopenzi, 1 nocleh 
v ***** hotelu v Saidii s All Inclusive, v případě 15 denního zájezdu 10 noclehů ve 3–4* hotelech s polopenzí během okruhu, 4 noclehy v ***** hotelu s programem 
All Inclusive v Saidii, popsaný program s výjimkou fakultativních služeb, služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce, transfery klimatizovaným autokarem, 
transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE: Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu), fakultativní služby, místní pobytová taxa 30 EUR/osobu/pobyt (při 8denním pobytu), 50 EUR/osobu/pobyt (při pobytu nad 
8 dní), splatná v hotovosti na místě, vstupy do památek během okruhu 300 MAD/osoba. Spropitné.
Upozornění: Rozsah a kvalita uvedených služeb a aktivit může být ovlivněna zavedením případných hygienických či protiepidemických opatření v dané destinaci.
Ubytování v Saidii v ***** hotelu, během okruhu ve **** hotelích, ve Fesu, Rabatu a Tangeru ve *** hotelu.
Dále jsme chtěli klienty informovat o doporučeném spropitném během poznávacích zájezdů: spropitné je v arabských zemích naprosto běžné a je považováno za samo-
zřejmou součást poskytovaných služeb. Není neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se odrazí na kvalitě obdržených služeb. Samozřejmě je však rozhodnutí ohledně 
spropitného naprosto ve vašich rukou. Velký okruh ze Saidie – 280 MAD za osobu (celý okruh).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: SAIDIA  • FES •  MIDELT • EFROUD • TODRA GORGE • TINGHIR • OUARZAZATE • AIT BEN HADDOU • MARAKÉŠ • CASABLANCA 
• RABAT • TANGER • TETOUAN - CHEFCHAOUEN • MEKNES • SADIA

ROKO  ENNÍ O N V Í OKR  V KO IN I S O TE   O E

MAROKO – VELKÝ OKRUH ZE SAIDIE

Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 16. 06, 07. 07., 28. 07., 04. 08, 01. 09, 15. 09. 2022

Orientační cenové rozmezí       K
Termíny odletů: 04. 07, 25. 07, 01. 08, 29. 08, 12. 09,
16. 06, 07. 07, 28. 07, 04. 08, 01. 09, 15. 09. 2022
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PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Po snídani odjezd ze Saidia do Fesu. Nejstarší 
ze čtyř královských měst leží v  hornatém prostředí, 
obklopeném planinou Sais. Fes byl založen v 8. století 
Moulayem Idrissem. V minulosti byl hlavním městem 
za dob vlády různých dynastií. Vrcholného období 
dosáhl za vlády Merinovských sultánů ve 14. stole-
tí. Navštívíte Medinu s  její středověkou atmosférou 
a s hlučnými trhy, kde jsou některé uličky široké jen 
tak, aby jimi mohl projít pouze osel. Medina byla zařa-
zená do Seznamu dědictví památek UNESCO. Násle-
duje návštěva Mešity Karaouine (exteriér), Mausolea 
Moulaye Idrisse (exteriér), Medressu Attarine, brány 
Bab Bou Jeloud, fontány Najjarine a  barvírny kůže. 
Večeře a nocleh.
2. DEN: Po snídani cesta dále povede cedrovými a bu-
kovými lesy přes pohoří středního Atlasu. Tento regi-
on je harmonicky zelený a svěží. Zastávka v městeč-
ku Ifrane, které leží v nadmořské výšce 1650 metrů 
a které je také zimním lyžařským střediskem. Odjezd 
do Erfoud přes Midelt. Večeře a nocleh.
3. DEN: Fakultativní výlet do pouště k největším du-
nám Merzouga, kde si můžete užít jízdu na velblou-
dech. Mimo jiné zde můžete vidět zříceniny starého 
města Sijilmassa, berberské hrobky a  prehistorické 
skalní rytiny. Večeře a nocleh ve městě Erfoud (půl-
denní výlet k dunám cena cca 30 EUR, celodenní cena 
cca 60 EUR).
4. DEN: Po snídani odjezd přes město Tinghir do im-
pozantního kaňonu Todra Gorge známého úzkými 
průchody. Ohromí vás pohled na velkolepé skály, 
z nichž některé sahají až do výšky 300 metrů. Pokra-
čování přes překrásné „Udolí Dades“ a Kelaa Mgouna, 
známé nádhernými růžovými zahradami. Cesta po-
kračuje do Ouarzazate, kde spatříte pevnost Kasbah 
Taouirt, která byla v minulosti rezidencí paši El Glaoui 
z Marakéše. V tomto městě se vyprodukovalo mnoho 
mezinárodních filmů, proto je v současnosti nazýva-
né jako „mini Hollywood“. Večeře a nocleh.
5. DEN: Po snídani navštívíte velkolepou vesnici Ksar 
Ait Ben Haddou, která zaujme svojí berberskou 
architekturou i  skutečností, že byla zařazena do 

Seznamu dědictví památek UNESCO a  sloužila jako 
filmová kulisa pro spoustu historických filmů. Cesta 
bude pokračovat pohořím Vysokého Atlasu a užijete 
si dechberoucí scenérie a výhledy. Nejvyšším bodem 
je průsmyk Tizi–N–Tichka v nadmořské výšce 2265 
metrů. Příjezd do města Marakéš – „červené perly 
Jihu“. Návštěva nezapomenutelného náměstí Djemaa 
El Fna. Užijete si unikátní atmosféru s jeho tanečníky, 
akrobaty předvádějícími cvičené opice, vypravěči pří-
běhů a zaklínači hadů. Večeře a nocleh.
6. DEN: Návštěva města Marakéš s  jeho pověstnými 
Saadskými hrobkami, mešitou Koutoubia (exteriér) 
a nádherným palácem Bahia. Zažijete neopakovatel-
nou atmosféru trhů (Souks). Marakéš, nazývaný také 
jako Červená perla, je fascinující rozdílností etnických 
skupin, islámskou a  arabskou architekturou a  svojí 
barevností. Večeře a nocleh.
7. DEN: Po snídani odjezd do města Rabat, politické-
ho centra Maroka. Po cestě zastávka v  Casablance. 
Návštěva obytné oblasti Anfa a přímořské čtvrti Ain 
Diab. Uvidíte také exteriér Mešity Hassana II. Příjezd 
do Rabatu, prohlídka centra a jeho proslavených pa-
mětihodností. Večeře a nocleh.
8. DEN: Návštěva Královského paláce, mausolea Mo-
hammeda V. s  Hassanovou věží a  Kasbah Oudays. 
Následně cesta pokračuje do Tangeru, nazývaného 
díky své poloze u Gibraltaru „Brána do Evropy“. Město 
nabízí fascinující směs Afriky, Evropy a Orientu, a in-
spirovalo mnoho evropských a  amerických umělců 
(malířů, hudebníků a spisovatelů). Večeře a nocleh.
9. DEN: Po snídani prohlídka města. Navštívíte „Grand 
Socco“, rušné místo s  originální architekturou, Me-
dinu a  náměstí „Little Socco“ v  centru města. Dále 
navštívíte Kasbu, která dominuje starému městu 
a přístav. Volné odpoledne nebo možnost fakultativ-
ního výletu do malebného městečka Asilah (cena cca 
15 EUR). Večeře a nocleh.
10. DEN: Odjezd do městečka Chefchaouen přes 
Tetouan. Následuje cesta pohořím Rif, známým svými 
modrobílými domky. Po prohlídce pokračujeme do 
Meknesu. Večeře a nocleh.
11. DEN: Po snídani prohlídka města Meknes, nazýva-
ného „Marocká Versailles“, které bylo založeno Mou-
lay Ismailem na konci 17. století. Město je obehnáno 
trojitou obrannou zdí a skládá se z moderní a staré 
části. Navštívíte náměstí El Hedim, bránu Bab Man-
sour a  Royal Greenery – královské stáje Moulaye 
Ismaila (možnost fakultativního výletu do Volubilis, 
cena cca 20 EUR). Odjezd do Saidie a ubytování v ho-
telu. Večeře a nocleh.
od 12. DNE: Možnost prodloužení s pobytem u moře.

PAMÁTKY, KULTURA, GASTRONO-MIE
MAROKO

RABAT

TANGER

FES

EFROUD

MIDELT
CASABLANCA

MARAKÉŠ
TINGHIR

OUARZAZATE
AIT BEN HADDOU

CHEFCHAOUEN
SAIDIA

TETOUAN

MEKNES

HORTON PLAINS
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TRASA ZÁJEZDU: CASABLANCA • RABAT • TANGER • TETOUAN • CHEFCHAOUEN • MEKNES • FÉS • ERFOUD • OURZAZATE • MARRÁKÉŠ • 
ESSAOUIRA • SAFI • CASABLANCA

ROKO  ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Casablanca–Praha (s přestupem), letištní taxy a další poplat-
ky, dopravu klimatizovaným autokarem (typ dle počtu osob), 12 nocí v hotelech ***,  12× polopenzi,  
vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč), fakultativní vstupy a atrakce: vstup do mešity 
Hassana II. (cca 11 EUR, platba na místě), Fantasia večer v Marrákéši (1 190 Kč), cesta kočárem k Menaře 
(400 Kč), výlet jeepy z Erfoud do Erg Chebbi (950 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, cena nezahrnuje nepovinné spropitné (cca 55 EUR, platba 
na místě)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 05. – 17. 05. 2022   K
23. 09. – 05. 10. 2022   K

GRANDTROUR MAROKEM
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PROGRAM 

1. DEN:  Odlet z Prahy do Maroka s přestupem. Přílet 
do Casablanky, transfer na ubytování. Večeře a nocleh.
2. DEN:  Po snídani si prohlédnete Casablanku, nejpr-
ve mešitu Hassana II., jež je komplexem spojujícím 
mešitu, madrásu, knihovnu a hammam (vstup není za-
hrnut v ceně), dále náměstí Mohameda V., kde se na-
chází významné budovy, jako například radnice či parla-
ment. Dále uvidíte náměstí Spojených národů, centrální 
tržiště (rybí a  ovocný trh), čtvrť Habous, moderní re-
zidenční a  pobřežní čtvrť Anfa. Následuje přejezd do 
Rabatu, kde si prohlédnete bulvár Hassana II., kasbu 
Oudaia, Andaluskou zahradu, nedokončený Hassanův 
minaret, královské mauzoleum dynastie Alevitů, are-
ál královského paláce (část přístupného exteriéru palá-
cového komplexu). Večeře a nocleh v Rabatu.
3. DEN:  Ráno odjezd směrem na přístavní město 
Tanger. Před prohlídkou Tangeru se podíváte k mysu 
Spartel, navštívíte Herkulovu jeskyni. V Tangeru se po-
díváte na náměstí Faro, ke kasbě, do mediny, projde-
te se k Petit Socco a Grand Socco. Poté odjedete přes 
pohoří Rif, kolem bílého města Tetouan, dříve hlavní-
ho města španělského Maroka, a dále do Chefchaou-
enu. Večeře a nocleh v Chefchaouenu.
4. DEN: Dopoledne prohlídka Chefchaouenu, tajem-
ného krásného města, kam až do začátku 20. stol. 
nesměli vstoupit křesťané. Tetouan a Chefchaouen
jsou postaveny převážně v almohádském stylu z bílé-
ho kamene, se silně zastoupenými andaluskými prv-
ky. Branou Bab El Ain vstoupíte do města, na náměstí 
Outa Hammam, ke kasbě, do úzkých uliček klikatících 
se po úpatí hory s  dvěma vrcholy, všude kolem vás 
domy s typicky bílo-modrou barvou malby. Pokračovat 
budete do městečka Moulay Idriss, z  náboženského 
hlediska významného místa pojmenovaného po svém 
zakladateli, náboženském vůdci. Nachází se zde jediný 
minaret válcového tvaru v Maroku. Po krátké zastáv-
ce v  centru městečka přesun do královského města 
Meknes. Prohlídka mauzolea Moulay Ismail, brány 
Bab Mansour, náměstí El Hedime, madrásy Bou Ina-
nia a zastávka u sýpek a stájí Moulaye Ismaila. Večeře 
a nocleh v Meknes.
5. DEN:  Po brzké snídani prohlídka nedalekého Volubi-
lis, poměrně dobře zachovalých ruin antického města, 
jehož mozaiky zdobí dnes královské paláce v  jiných 
městech. Nejvýraznějšími budovami je kapitol, soud-
ní budova, oblouk císaře Carracaly, městská fontána, 
dále severní část města s vilami s bohatou výzdobou 
fontánek, bazénků, sloupoví a  mozaik. Po prohlídce 
cesta do královského města Fés. Orientační projížďka 
městem, panoráma města od jižní strážní věže, ná-
vštěva keramické manufaktury, náměstí Alaouites se 
vstupem do královského paláce Dar El Makhzen. Po 
ubytování v hotelu budete mít volno po zbývající část 
dne. Večeře a nocleh ve Fésu.
6. DEN:  Tento den je v programu celodenní prohlídka 
města Fés. Projdete se židovskou čtvrtí Mellah, čtvrtí 
Fés el Jdid, podíváte se do zahrad Boujeloud, branou 
Bab Boujeloud vstoupíte do starého města neboli 
Fés le Bali. Zde můžete fakultativně navštívit muzeum 
Dar Batha či muzeum Belghazi (platba na místě), dále 
uvidíte krásnou fontánu Nejjarine, madrásu Attarine, 

mešitu Kairaouine a  čtvrť Chouwara s  koželužnami 
a  prodejnami výrobků z  kůže. Zbytek dne můžete 
využít k  nákupům nebo odpočinku v  hotelu. Večeře 
a nocleh ve Fésu.
7. DEN:  Po snídani odjezd územím středního Atlasu 
přes horské univerzitní městečko Ifrane, připomínající 
svou architekturou a upraveností alpské městečko ve 
Švýcarsku, poté přes posádkové město Er-Rachidia, 
kolem panoramat hor, cedrových lesů a  palmových 
hájů. Na focení se zastavíte v údolí řeky Zíz. V odpoled-
ních hodinách příjezd na křižovatku karavanových vý-
prav – do oázy Erfoud. Po ubytování v hotelu budete 
mít možnost vypravit se terénními jeepy k obrovským 
dunám Erg Chebbi na západ slunce (fakultativně). Ve-
čeře a nocleh v Erfoudu.
8. DEN:  Tento den projedete kouzelnou krajinou po-
dél řeky Todra, jejími průsmyky a  údolími. Zastavíte 
se v  oáze Tinerhir, u  skalních soutěsek řeky Todra. 
Dále pojedete podél řeky Dadés, po severní straně 
koryta uvidíte Vysoký Atlas, z jihu Anti-Atlas. Projedete 
městečkem Kelaa des Mgouna, nad nímž se v horách 
těžilo stříbro. Pak se napojíte na Cestu tisíce kaseb, 
neboli Route des Kasbah, a přes vesnici Skoura, kde se 
každý květen koná festival růží a kolem které se růže 
v hojné míře pěstují, přijedete v pozdních odpoledních 
hodinách do Ouarzazate, oblíbeného města filmařů. 
Večeře a nocleh.
9. DEN:  Po odjezdu z  hotelu si prohlédnete interiér 
pevnosti Taourirt, sídla náčelníka kmene Glaoua a ma-
rákéšského paši, který zde bydlel s celou svou rozsáh-
lou rodinou a  služebnictvem. Kasbah je z 18. století, 
byla restaurována a  dnes tvoří součást národního 
architektonického dědictví. Asi 30 km od Ouarzazate 
se ocitnete v opevněném městě, tzv. ksaru Ait-Ben-
-Haddou, na březích řeky Mellah. K jeho založení došlo 
už v 11. stol., jedná se o jednu z nejdokonalejších uká-
zek starobylé předsaharské architektury na světě. Jsou 
zde obrovské obranné hradby, šikmé věže a  domy 
v  pastelově červených barvách soustředěné kolem 
centrálního tržiště a  nádvoří. Z  nejvyššího místa, od 
tzv. agadiru, je nádherný výhled do okolní krajiny. Od-
tud se vydáte Vysokým Atlasem přes Tizi-n-Tichka do 
Marrákéše. Ubytování, večeře a nocleh. Případně se 
můžete tento nebo další večer fakultativně zúčastnit 
tzv. večera Fantasia. Typický marocký večer s možností 
vychutnat si tradiční marocké jídlo, podávané v krás-
ném nomádském stanu, a  pobavit se při vystoupení 
folklórních tanečníků, zpěváků a břišních tanečnic. Po 
večeři následuje představení marockých jezdců, jejich 
jezdeckého umu, palby z pušek a boje.
10. DEN:  Celodenní prohlídka Marrákéše – zahrady 
Majorelle, minaret Koutoubia a  symbol Marrákéše, 
saadské hrobky a  palác velkovezíra Bahía, náměstí 
Jamaa el Fná. Fakultativně se můžete vydat kočárem 
k  Menaře (vodní nádrž a  panorama Atlasu). Večeře, 
nocleh v Marrákéši.
11. DEN:  Po snídani přejezd do Essaouira, procházka 
malebným rybářským městem, jeho opevněnou me-
dinou a kasbou Squala. Essaouira je také město bo-
hémské, každoročně se zde pořádají festivaly hudby 
gnaoua. Večeře a nocleh v Essaouiře.
12. DEN:  Dopoledne pokračování do Safi, zde pro-
hlídka hrnčířské dílny. Dále pokračování do El Jadida 
(opevněné město s podzemními cisternami na vodu). 
Příjezd do Casablanky, večeře, nocleh.
13. DEN: Snídaně, transfer na letiště a  odlet do ČR 
(opět s přestupem).

POLOPENZE V CENĚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 18
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Johannesburg, Kapské Město–Praha (s přestupy) včetně letištních 
a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku, místní přelet Durban – Port Elizabeth, dopravu kli-
matizovaným vozidlem (typ dle počtu osob), 11 nocí v hotelech/lodgích (typ pokoj či bungalov) ***/**** katego-
rie, 11× snídaně, safari v KNP (cca 3 hodiny), safari v Hluhuwe Umfolozi (cca 3 hodiny), 5× večeře, 2× oběd, vstupy 
a aktivity dle programu, pokud není uvedeno jako fakultativní, služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč), fakultativní služby a výlety: návštěva parku Koléb-
ka civilizace (590 Kč), 1 den safari v KNP v otevřených terénních vozech (2 190 Kč), projížďka lodí po jezeře 
St. Lucia (590 Kč)
POZNÁMKA: pro cestu do JAR je nutné mít v cestovním pase dvě volné stránky. Vzhledem k proměnlivé-
mu počasí může být program v Kapském Městě pozměněn. 
CENA NEZAHRNUJE: spropitné
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E   O NNES R   KR EROV N RO NÍ RK  SV I SKO  NE  N  L E OLO I  SI N LISO 
ETL N  RK  R N  O TS OORN  LIT OR   RR LE  ONT   K SK  STO  STELLEN OS

VELKÝ OKRUH JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU
I O RI K  RE LIK   ENNÍ OKR

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
27. 06. – 10. 07. 2022   K
13. 09. – 26. 09. 2022   K
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PROGRAM 

přes území známé jako Pobřeží slonů do národního 
parku Hluhuwe Umfolozi, nejstaršího parku v  Jižní 
Africe. Také zde můžete spatřit všechny z „BIG 5“ při 
safari v otevřených terénních vozech (v ceně). Cílovou 
destinací je i Simangaliso Wetland park. Park je vyhlá-
šeným světovým dědictvím UNESCO, tato chráněná 
oblast zahrnuje 8 různých ekosystémů s více než 520 
živočišnými druhy. Odpoledne možnost projížďky 
lodí k hrochům a krokodýlům na jezeře St. Lucia (fa-
kultativně). Nocleh poblíž St. Lucia.
8. DEN: Po brzké snídani pokračování rovnou do Dur-
banu, po krátké okružní prohlídce (bude-li dovolovat 
čas) odlet do Port Elizabeth (případně projížďka po 
St. Lucia může být tento den ráno, oběd v Durbanu 
a  odlet do Port Elizabeth až v  podvečerních hodi-
nách). Po příletu orientační prohlídka města, pozdní 
oběd a ubytování v hotelu na pobřeží. Nocleh v Port 
Elizabeth.
9. DEN: Cesta nádhernou krajinou přes místa jako 
je Jeffrey´s  Bay, Tsitsikama, Storm´s  Rivers Mouth, 
most Bluekrans, kde strmé skály padají rovnou do 
oceánu a jeho obrovských vln a překlenout je pomá-
hají mnohé mosty, kde se setkáte s porostem původ-
ního pralesa. Pokračování přes přímořská městečka 
Plettenberg Bay, Knysna a přes průsmyk Outentiqua 
Pass až do Oudtshoornu. Zde ubytování a nocleh.
10. DEN: Organizovaná prohlídka pštrosího safari par-
ku s  možností se na pštrosu také projet. Cesta vás 
nyní povede podél horského pásma Langeberg až 
do Calitzdorpu, centra produkce jihoafrického port-
ského vína. Budete pokračovat regionem Little Karoo 
přes průsmyk Huisriver do městečka Ladismith, nad 
kterým se tyčí hora Towerkop. Traduje se, že vrchol 
byl rozeklán koštětem čarodějnice, když přelétávala 
přes hřeben hory. Přes malé městečko Barrydale 
přejedete do Montagu, hezkého městečka s několika 
národními monumenty. Je ideálním místem k  pro-
cházce a lehkému občerstvení při cestě. Montagu je 
také centrem pěstitelství meruněk a broskví a je také 
dobře známé výrobou sladkých vín Muscadel. Poté 
už pojedete údolím Breede River, přes majestátní 
hory Du Toits, poseté vinicemi. Město Paarl na dru-
hé straně hor je posledním místem před vaší cílovou 
destinací Kapské Město. Příjezd do Kapského Města, 
ubytování a nocleh.
11. DEN: Celodenní prohlídka Kapského Města začí-
nající procházkou v  zahradách Company’s  Gardens, 
čtvrť s pestrobarevnými domky na úpatí Signální hory 
– Malay Bo-Kap. Hlavním bodem programu je návště-
va Stolové hory, kam vyjedete lanovkou (lanovka je 
v ceně). Poté zbývá navštívit malebné vinice s ochut-
návkou vín a univerzitní městečko Stellenbosh. Uby-
tování a nocleh v Kapském Městě.
12. DEN: Celodenní výlet do okolí Kapského Města, 
cestou přes Hout Bay a krátký lodní výlet k lachtanímu 
ostrůvku Duiker Island, přes Chapman s  Peak Drive 
k parku Mys Dobré naděje a k majáku v Cape Point, 
dále na návštěvu k tučňákům u Boulder s Bay. Výlet 
včetně lehkého oběda je zakončen v botanických za-
hradách Kirstenbosh. Ubytování a nocleh v Kapském 
Městě.
13. DEN: Volný čas (na tento den se mohou případně 
posunout některé prohlídky, které by se v Kapském 
Městě nestihly uskutečnit předchozí den) až do odle-
tu z Kapského Města zpět do Evropy (s přestupem).
14. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Jihoafrické republiky s pře-
stupem.
2. DEN: Přílet do Johannesburgu, přivítání s  prů-
vodcem, transfer do Pretorie, hlavního města země. 
Prohlídka města – Melrose House, Voortrekker mo-
nument, dům Paula Krugera, Freedom park, Palác 
spravedlnosti a  budovy Spojenectví. Odpoledne fa-
kultativně návštěva památky světového dědictví „Ko-
lébka lidstva“ (nejobsáhlejší sbírka fosilií předků lid-
ského rodu na světě, kromě toho domov pro mnoho 
druhů zvířat a rostlin, z nichž některé jsou na pokraji 
vyhynutí). Večeře a nocleh v hotelu nedaleko Johan-
nesburgu.
3. DEN: Po snídani odjezd do provincie Mpumalan-
ga, kraje fascinujících scenérií, bohaté fauny a flóry, 
domoviny kmene Ndebele známého svými umělecký-
mi talenty. Pokračování do regionu Panorama Route 
a prohlídka míst Blyde River kaňon, Three Rondevels, 
Bourke’s  Luck Pothols, God’s  window – největších 
magnetů této oblasti. Příjezd do městečka Graskop, 
již na pomezí Krugerova NP. Večeře a nocleh.
4. DEN: Kolem poledne překročení hranic Krugerova
národního parku založeného Paulem Krugerem v  r. 
1898, rozprostírajícího se na rozloze téměř 2 miliónů 
ha. V parku můžete pozorovat život v africké divočině 
a spatřit „BIG 5” – pět nejvyhledávanějších druhů af-
rické fauny. Projíždění parkem ve vašem zájezdovém 
vozidle, odpoledne safari v parku v otevřených terén-
ních vozech (asi 3 hodiny v ceně zájezdu). Přejezd na 
nocleh v blízkosti parku.
5. DEN: Den strávený v Krugerově parku. Safari v zá-
jezdovém vozidle nebo fakultativně celodenní safari 
v otevřených terénních vozidlech. Nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd z  parku a  pokračování 
k hranicím do království Svazijsko. Návštěva hlavní-
ho města Mbabane a  exotického řemeslného trhu, 
manufaktury Ngwenya na výrobu skla a dílny Swazi 
Candles na výrobu svíček nedaleko města Manzini. 
Večeře a nocleh v hotelu ve Svazijsku.
7. DEN: Překročení hranic zpět do JAR, pokračování 

SA ARI V CENĚ

171K T LO  O N V Í  E  AFRIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2/varianta 1– anglicky mluvící průvodce na safari
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15/ varianta 2– česky mluvící průvodce na safari
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Mombasa–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu***/**** (při safari safari lodge), 10× snídani, 6× oběd, 6× večeři, 
4× all inclusive (při pobytu u moře), dopravu a vstupy do národních parků dle programu, služby anglicky/ 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (cca 51 USD, vyřizuje klient) 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
    K  

29. 01. – 08. 02. 2022  K  
26. 02. – 08. 03. 2022  K  
06. 08. – 16. 08. 2022  K  
22. 10. – 01. 11. 2022  K  

TRASA ZÁJEZDU: MOMBAS • NP TSAVO WEST • NP AMBOSEL • TAITA HILLS • NP TSAVO EAST

KE   ENNÍ OKR

RK OSELI  TS VO EST  O T  O E 
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PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy do Mombasy.
2. DEN: Přílet do Mombasy, transfer do NP Tsa-
vo West. NP Tsavo je největším národním parkem 
k Keni a dělí se na dvě části – Tsavo West s Tsavo East. 
Uvidíte tu zvlněnou krajinu, vodní toky, oázy a akaci-
ové háje. Červená zem tu často dává slonům a lvům 
narudlý odstín. Z volně žijících zvířat zde spatříte slo-
ny, nosorožce, hrochy, lvy, leopardy, gepardy, levhar-
ty, divoké psy, buvoly, krokodýly a rozmanité druhy 
ptáků včetně ohroženého chřástala polního. Během 
odpolední vyjížďky navštívíte i Ngulia Rhino Sanctu-
ary, kde ve střeženém areálu žijí nosorožci. 
3. DEN: Ranní vyjížďka a transfer do NP Amboseli. Ze 
všech míst uvidíte siluetu nejvyšší africké  hory Kili-
mandžáro. Kromě slonů, kteří jsou hlavním lákadlem 
parku, zde žijí také početná stáda žiraf, buvolů, pa-
koňů, hyen a gepardů a ve vodách samozřejmě hroši. 
4. DEN: Ranní odjezd do rezervace Taita Hills. Žijí zde 
lvi, gepardi, sloni a další zvířata. Odpoledne fakulta-
tivní možnost safari. 
5. DEN: Ráno odjezd do NP Tsavo East. Park je domo-
vem pro většinu velkých savců, obrovská stáda slonů, 
nosorožce, buvoly, lvy leopardy, hrochy, krokodýly. 
Zaznamenáno je před pět set druhů ptáků. 
6. DEN: Dopoledne transfer do hotelu na pobřeží Keni
7. – 10. DEN: Volno v hotelu u moře.
11. DEN: Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

NAIROBI

AMBOSELI

TSAVO WEST MOMBASA

KE

NOSOROŽCI V NGULIA R INO SANCTUARY
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Mombasa–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu***/**** (při safari safari lodge), 10× snídani, 2× oběd,  2× večeři, 
8× all inclusive (při pobytu u moře), dopravu a vstupy do národního parku dle programu, služby anglicky 
mluvícího průvodce
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (cca 51 USD, vyřizuje klient)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
    K

TRASA ZÁJEZDU: MOMBASA • DIANI BEACH • NP MASAI MARA

KE   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Mombasy.
2. DEN: Přílet do Mombasy a transfer do hotelu v ob-
lasti Diani Beach, ubytování. 
3. – 4. DEN: Volný program v hotelu. Možnost organi-
zovaných výletů. 
5. DEN: Ranní odjezd na místní letiště (Malindi nebo 
Ukunda – dle výběru hotelu) a odlet do NP Masai 
Mara. Ubytování v kempu Mara Safari Club/podob-
ném. Masai Mara je nejzAnámějším národním par-
kem v Keni s největší koncentrací zvířat. Nachází se 
severně od hlavního města Nairobi a je známý přede-
vším obrovskou migrací pakoňů v červenci a v srpnu. 
I mimo období migrace tu uvidíte největší množství 
zvěře ze všech rezervací v  Keni. Park tvoří travnaté 
savany místy porostlé akáciemi, hory a řeka Mara, 
kde máte možnost spatřit krokodýly a stáda hrochů. 
Během safari můžete vidět gazely, zebry, žirafy, buvo-
ly, antilopy, pakoně, slony, hyeny, šakaly, pštrosy, 
gepardy, lvy, hrochy, krokodýly a opice. Jedinečným 
zážitkem je pak setkání s  leopardem nebo s  přísně 
chráněným černým nosorožcem. Můžete se potkat i 
s místními obyvateli Masaji, kteří na území parku žijí 
svým tradičním způsobem. Odpoledne projížďka na 
safari s kvalifikovaným průvodcem. 
6. DEN: Ranní vyjížďka na safari. Odpočinek v kempu 
a odpolední pokračování v safari. 
7. DEN: Ranní vyjížďka na safari. Po obědě transfer na 
letiště a odlet zpět do hotelu na pobřeží. 
8. – 10. DEN: Volný program v hotelu u moře. 
11. DEN: Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.  

VELKÁ PĚTKA

PROGRAM

N RO NÍ RK S I S   O T  O E 

MASAI MARA

DIANI MOMBASA

KE

 • 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Mombasa–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu***/safari lodge, 10× snídani, 1× oběd, 1× večeři, 9× all inclusive (při 
pobytu u moře), dopravu a vstupy do národního parku dle programu, služby anglicky  mluvícího průvodce 
při safari, česky mluvícího delegáta při pobytu u moře
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (cca 51 USD, vyřizuje klient)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KE   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet do Mombasy.
2. DEN: Přílet do Mombasy, transfer na hotel Papillon 
Lagoon Reef Resort***, ubytování a pobyt all inclu-
sive. 
3. DEN: Volný den u moře
4. DEN:  Odjezd na minisafari (1,5 dne) do safari lod-
ge Ngutuni v NP Tsavo East (210 km, 4 hod). Ubyto-
vání, krátký odpočinek a odjezd na odpolední safari, 
kde můžete pozorovat slony, buvoly, lvy, žirafy, zeb-
ry a plno dalších zvířat. Po západu slunce návrat na 
ubytování. Večer pozorování zvěře, která se stahuje 
k osvětlené vodní ploše u lodge. 
5. DEN: Brzy ráno odjezd na ranní safari, což je nej-
lepší čas na pozorování lovící zvěře, které se snaží 
sehnat jídlo před tím, než začne být horko. Návrat na 
pozdní snídani a poté přejezd zpět do Mombasy (175 
km/3 hodiny). Ubytování v  hotelu Papillon Lagoon 
Reer Resort***
6. – 10. DEN: Volno v resortu.
11. DEN: Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

SA ARI A KOUPÁNÍ

PROGRAM

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
    K

TRASA ZÁJEZDU: MOMBASA • NP TSAVO EAST • NP MASAI MARA

INIS RI  N RO NÍ RK TS VO  O T  O E 

Poznámka: Program safari je na 1 a 1/2 dne. Tento 
balíček je možný pouze v kombinaci s hotelem Pa-
pilon Lagoon Beach Resort. Při koupi tohoto safari 
programu, se klienti musí vystěhovat z pokoje v hote-
lu Papillon a po příjezdu budou ubytování v jiném po-
koji. Zavazadla je možné zanechat v úschovně hotelu. 
Odjezdové dny na safari jsou úterý, čtvrtky a soboty. 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Wndhoek–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště
–hotel–letiště, 11 nocí v hotelu***/****, 11× snídani, 6× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (39 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (po příletu na letišti, cca 70 USD/os)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
07. 05. – 19. 05. 2022   K
25. 06. – 07. 07. 2022   K
22. 10. – 03. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: WINDHOEK • SOSSUSVLEI • SESRIEM • SWAKOPMUND • DAMARALAND • NP ETOSHA • WATERBERG

N Í IE  ENNÍ OKR

N Í IE  NE O N N  RIK  

176 K T LO  O N V Í  E  AFRIKA



PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy do Windhoek.
2. DEN: Přílet do Windhoek, ubytování. Dle časových 
možností prohlídka města a odpočinek.
3. DEN: Dopoledne krátké individuální volno ve Wind-
hoek. Poté přejezd do přes sedlo Spreetshoogte, kde 
budete moci obdivovat krásy přírody Namíbie. 
4. DEN: Celodenní výlet do oblasti Sossusvlei a k brá-
ně Sesriem, prozkoumání oblasti a  jeho největších 
atrakcí – Elim Dune, kaňonu Sesriem, vyhlášené duny 
Dune 45 a známé bílo pláně Dead Vlei.
5. DEN: Přejezd do oblasti Solitaire a  přes kaňony 
Gaub a  Kuiseb dojezd do Swakopmundu. Dojezd 
na pobřeží, kterému se přezdívá pobřeží koster díky 
častým nálezům velrybích kostí. Volno na pobřeží – 
možnost fakultativních výletů – plavba za delfíny, jíz-
da terénními auty na dunách, vodní kajaky. 
6. DEN: Dopoledne jízda terénními vozy v oblasti pří-
stavu. Odpoledne volno na pokračování fakultativ-
ních výletů na pobřeží.  
7. DEN: Dopoledne přejezd přes zátoku Henties Bay 
do Cape Cross, kde se nachází obrovská kolonie 
tuleňů. Pokračování cesty přes městečko Wlotska-
sbaken do oblasti Twyfelfontein. Prohlídka slavných 
skalních maleb a dalších zajímavých skalních formací 
v oblasti. 
8. DEN:  Dopoledne přejezd do NP Etosha – jižní část. 
Po příjezdu první večerní safari. 
9. DEN: Ranní a  večerní safari v  NP Etosha, která je 
největším přírodním parkem světa a se svojí nabíd-
kou 114 savců a  340 ptáků nabízí širokou nabídku 
safari. 
10. DEN: Přejezd do NP Etosha – východní část. Celo-
denní safari. 
11. DEN:  Pokračování do oblasti Waterberg do stej-
nojmenného parku a náhorní plošiny, pozoruhodné 
oblasti s fascinujícími skalními útvary. 
12. DEN:  Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR.

DOPRAVA V IVECO   EUROCARGO

NAMÍBIE

WINDHOEK

NP ETOSHA 

WATERBERG 

SOSSUSVLEI 

SWAKOPMUND
SOLITAIRE

CAPE CROSS
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 MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Antananarivo–Praha, letištní taxy a poplatky,  přelet Tulear-
-Antananarivo, transfer letiště–hotel–letiště, dopravu dle programu, 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hote-
lech ***/lodgiích, 10× polopenze, výlety a vstupy dle programu, služby místního průvodce v rezervacích 
a národních parcích, služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (13 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné cca 50 USD/osoba, jednorázové turistické vízum 
na Madagaskar do 30 dnů pobytu za poplatek 25 EUR, a to po příletu přímo na letišti Ivato v Antananarivu
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 2 800 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
17. 04. – 29. 04. 2022   K
14. 10. – 26. 10. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: ANTANANARIVO • PERINET • ANTSIRABE • RANOMAFANA • FIANARATSOA 
• RANOHIRA • TULEAR • IFATY • ANTANANARIVO

SK R  OSTROV ÍRO NÍ  KR S
SK R  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy s přestupem na Madagaskar.
2. DEN: Přílet do hlavního města ostrova Antananariva, 
běžně nazývaného Tana. Transfer do hotelu, ubytování. 
Nocleh.
3. DEN: Po snídani cca 3hodinový přejezd směrem na 
východ do přírodní rezervace Perinet. Rýžová pole a ze-
lenina formují první část krajiny, deštný prales uvidíte 
hned za městem Mandraka. Perinet je domovem lemurů 
(jedním z nich je největší lemur zvaný Indri žijící pouze na 
Madagaskaru), ale i  spousty dalších druhů zvířat i  rost-
lin. Po cestě návštěva rezervace Peryeras s chameleony 
a motýly. Nocleh v oblasti Andasibe.
4. DEN: Za svítání procházka do deštného pralesa, ideální 
doba na pozorování největších lemurů Indri, stejně jako 
mnoha druhů ptactva. Perinet, jedna z nejnavštěvovaněj-
ších chráněných oblastí na ostrově, je také jedním z nej-
lepších míst na pozorování ptáků. Místní průvodce vás 
seznámí s lokální květenou i zvířaty. Odpoledne můžete 
navštívit ostrůvek s lemury v soukromém parku Vakona. 
Návrat na nocleh.
5. DEN: Přejezd směrem na jih do Antsirabe, 3. největší-
ho města na ostrově, města s třemi tisíci řidičů rikš, zná-
mého zpracováním polodrahokamů. Cesta přes typickou 
krajinu náhorních plošin s mozaikou rýžových políček. Za-
stávka v Ambatolampy, kde zjistíme, jak místní lidé vyrábí 
hliníkové nádobí. Návštěva dílny na zpracování drahých 
kamenů a kráterového jezera. Nocleh.
6. DEN: Po cestě do národního parku Ranomafana za-
stávka v malebném městečku Ambositra, centru dřevo-
řezbářského řemesla, prohlídka dílen. Ranomafana, mís-
to s termálními prameny, se zachovanou a stále divokou 
přírodou, kde žijí endemické druhy lemurů. Nocleh.
7. DEN: Pěší výlet po stezkách deštného pralesa 
národního parku Ranomafana, úžasný zážitek v  oblasti 
nabízející nádherné výhledy na pohoří pokryté primár-
ním pralesem. Návrat na nocleh. Noční procházka, bě-
hem které je možné vidět noční život zvířat v parku.
8. DEN: Pokračujeme směrem na jih přes město Fiana-
rantsoa, zajímavé město ve vnitrozemí, akademické 
a intelektuální centrum ostrova, proslulé svými vinicemi. 
Zastávka v Ambalavao, malé vesnici na konci náhorní plo-
šiny, před pokračováním k jihu návštěva známé papírny 
Antaimoro, kde tradičním způsobem vyrábí papír a papy-
rus, a parku Anja, kde můžeme pozorovat jednoho z nej-
známějších lemurů - ring-tailed lemur. Nocleh v Ranohira.
9. DEN: Ranohira, ležící mezi masivem Isalo a ohromnou 
náhorní plošinou Horombe, je výchozím bodem všech 
expedicí do Národního parku Isalo. Nádherné pískovco-
vé skály rozličných tvarů, údolí, vodopády a kaňony jsou 
důvodem popularity tohoto parku. Při túře dojdete k ro-
mantickému přírodnímu bazénu. Můžeme se projít okolo 
a prozkoumat nedaleký horský vrchol a užít si výhledy. 
Návrat na nocleh.
10. DEN: Přejezd přes Tulear, rybářské městečko. Po ces-
tě uvidíme tajemné hrobky kmene Mahafaly i  typickou 
vegetaci, jako jsou majestátní baobaby, aloe, palmy či 
trnitá buš. Krásná pláž Ifaty ukončí cestu na jihozápad. 
Nocleh v Ifaty.
11. DEN: Ifaty – volný den na pláži v oblasti vyhlášené vý-
borným šnorchlováním a potápěním. Nocleh.
12. DEN: Transfer na letiště do Tulear, přelet do hlavního 
města. Následuje odlet s přestupem do Prahy.
13. DEN: Přílet do Prahy.

NÁD ERNÉ V LEDY A SCENÉRIE

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu s přestupem Praha–Réunion–Mauritius–Praha, letištní taxy a další 
poplatky, transfery letiště–hotel–letiště, transfery a výlety minibusem dle programu, 6 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji v **/*** hotelech, 6× polopenze na Réunionu, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v ***/**** hotelu, 
5× polopenze na Mauritiu, česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (14 990 Kč), večeře na Réunionu (400 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 2 800 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
02. 03. – 15. 03. 2022   K
21. 10. – 03. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: RÉUNION • CIRQUE DE SALAZIE • HELLBOURG • LA PLAINE DES PALMISTE 
• SOPKA PITON DE LA FOURNAISE • CIRQUE DE CILAOS • ST. GILLES LE BAINS • MAURITIUS 
• PORT LOUIS • BLACK RIVER GORGES • CHAMAREL

POZNEJTE OSTROVY REUNION A MAURITIUS
RE NION  RI I S  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z  Prahy (s  přestupem) na ostrov Réu-
nion.
2. DEN: Přílet na první z ostrovů v  Indickém oceánu, 
přejezd po východním pobřeží a  pak do Cirque de 
Salazie, oblasti nabízející řadu přírodních krás. Do 
hor se plazí silnice plná zatáček nabízející nádherné 
výhledy na bujnou tropickou vegetaci, vodopády řítící 
se z hor s kreolsky barevným kouzelným městečkem 
Hell-Bourg na úpatí hory Piton des Neiges na konci 
cesty. Nocleh.
3. DEN: Přejezd zpět na pobřeží, cesta pokračuje po 
jediné réunionské silnici, která vede napříč celým 
ostrovem, přes Vysoké pláně, ve výšce přes 1 000 m 
n. m. Návštěva původního lesa Belouve-Bebour se 
směsicí tamaryšků, obrovských stromových kapradin 
a  mechu. Nocleh ve městečku Plaine des Palmistes 
uprostřed nádherné přírody.
4. DEN: Návštěva největší přírodní zajímavosti 
Réunionu – vulkánu Piton de la Fournaise, aktivního 
geologického divu, stále v  pravidelných intervalech 
vybuchujícího. Brzy ráno odjezd z hotelu, z městečka 
Bourg-Murat vede malebná silnice plná zatáček k Pas 
de Bellecombe (výška 2 400 m n. m.), jež je vstupní 
branou do bezprostředního okolí sopky. Neuvěřitelná 
postupná proměna luk a lesů do téměř měsíční kraji-
ny. I dnešní nocleh bude na planinách, v oblasti Plaine 
des Cafres.
5. DEN: Pokračujeme směrem na JZ pobřeží a podnik-
neme výlet do dalšího úchvatného amfiteátru – Cir-
gue de Cilaos. Silnice spojující město St. Louis a Cilaos, 
ležící o 37 km dál na sever, nabízí nejlepší svezení na 
ostrově, více než 400 zatáček, nádherné výhledy na 
velkolepou okolní přírodu. Nejvyšší vrchol ostrova Pi-
ton de Neiges (3 071 m n. m.) se tyčí nad městečkem. 
Nocleh v Cilaos.
6. DEN: Panoramatickou silnicí zpět k západnímu po-
břeží, přejezd do oblasti St. Gilles les Bains, vyhlášené 
svými plážemi. Ubytování na 2 noci v hotelu Le Nau-
tile***, položeném přímo u pláže v zálivu Hermitage.
7. DEN: Volno k odpočinku na pláži, v Indickém oceánu 
či sportovním aktivitám.
8. DEN: Transfer na letiště, přelet na Mauritius, další 
fascinující ostrov připomínající ráj na zemi. Transfer 
z letiště do hotelu, ubytování na 5 nocí s polopenzí.
9. DEN: Individuální volno.
10. DEN: výlet do hlavního města ostrova Port Louis
s  moderním centrem, lákavou nabídkou obchodů, 
restaurací, kulturních památek a muzeí. Nejen filate-
listé budou chtít navštívit muzeum Blue Penny a vidět 
nejznámější a nejcennější známky světa – červeného 
a  modrého mauricia. Návštěva slavné botanické za-
hrady Pamplemousses s neuvěřitelnou sbírkou palem 
či rybníčkem s lekníny Victoria Amazonia.
11. DEN: Individuální volno.
12. DEN: Výlet do centrální a  jižní části, do oblasti 
jediného národního parku na ostrově – Black River 
Gorges, dále s  návštěvou oblasti Chamarel, kde pří-
roda vykouzlila obdivuhodné útvary – říčka St. Denis 
padá ze skalního převisu do nitra kráteru a  vytváří 
100metrový vodopád Chamarel, kousek odtud je další 
hříčka přírody – Coloured Earth – Sedmibarevná země, 
kdy zvlněný terén vulkanické vyvřeliny vytváří boule 
různých odstínů barev.
13. DEN: Dle letových časů individuální volno, transfer 
na letiště, odlet s přestupem do Prahy.
14. DEN: Přílet do Prahy.

KONTRASTY DVOU OSTROVŮ

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Kolombo–Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu klima-
tizovaným autokarem dle programu, 7 nocí v 2lůžkových pokojích v hotelech ***, 7× polopenzi, služby 
místního česky hovořícího průvodce během zájezdu
POVINN  PŘÍPLATKY: vízum na Srí Lanku – možnost vyřízení přes CK za poplatek 1190 Kč nebo vyřízení 
individuálně přes elektronický systém (35 USD, platba kartou). Vízum je možné vyřídit i po příletu na Srí 
Lanku za 40 USD. Doporučujeme vyřízení víza již před odletem z ČR.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj během okruhu na 7 nocí (6 990 Kč) 
Prodloužení o 7 nocí po okruhu vč. transferů: hotel Mermaid Hotel and Club***  s all inclusive 7 nocí 
20 990 Kč, hotel Tangerine Beach***  s polopenzí 7 nocí 12 990 Kč, hotel Koggala Village *** se snídaní 
7 nocí 9 490 Kč, hotel Turyaa Kalutara**** 7 nocí se snídaní 24 990 Kč, hotel Royal Palms**** se snídaní 
7 nocí 14 990 Kč, hotel Coco Royal Beach*** s polopenzí 7 nocí 12 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy cca 190 USD
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 02. – 14. 02. 2022   K
11. 03. – 20. 03. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
15. 04. – 24. 04. 2022   K
25. 11. – 03. 12. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU:  KOLOMBO • NEGOMBO • PINNAWALA • DAMBULLA • SIGIRIYA • POLONNARUWA • ANURADHAPURA • MATALE 
 ER ENI   K N   N R  ELI   L   LLE  RO LO ENÍ V OTEL  N  L I  KOLO O

R N  TO R E LONE  S O NOSTÍ RO LO ENÍ 
 SRÍ L NK   ENNÍ OKR

180 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM 

druhů zdejších exotických rostlin, dozvíte se o  jejich 
využití a  léčebných účincích. Přejezd do Královské 
botanické zahrady v Peradeniyi. Zde je na ploše 147 
akrů k vidění nepřeberné množství tropických rostlin, 
květin i stromů. Zbudována byla pro potěchu sinhál-
ských králů a později zvelebena Brity. Příjezd do Kandy 
– tzv. „Hlavního města vysočiny“. V Kandy se v minu-
losti vystřídali u moci Portugalci, Holanďané a nakonec 
Britové a  stopy kolonizace jsou patrné na místní ar-
chitektuře a celkovém vzezření města. Nejznámějším 
místem je chrám Buddhova zubu Dalada Maligawa, 
který uchovává nejposvátnější buddhistickou relikvii. 
Projedete kolem jezera, navštívíte městský bazar, cen-
trum umění a řemesel, muzeum drahokamů a v pod-
večer se zúčastníte působivé kulturní show s ukázkami 
tradičních srílanských tanců a chození po žhavém uhlí. 
Ubytování, večeře a nocleh.
7. DEN: Po snídani odjezd půvabnou krajinou vysočiny 
do nejpopulárnějšího resortu – Nuwara Eliya (1 889 
m n. m.). Dodnes je zde patrný britský vliv projevující se 
na podobě kulturní krajiny i v architektuře. Nuwara Eliya 
je srdcem oblasti, kde se pěstuje slavný cejlonský čaj. Za-
vítáte na čajovou plantáž a v továrně uvidíte proces jeho 
zpracování (součástí zdejší návštěvy je i  ochutnávka). 
Ubytování a nocleh v hotelu v Nuwara Eliye.
8. DEN: Snídaně a přejezd z vysočiny na jih ostrova do 
největšího národního parku v Yale. Zúčastníte se skvě-
lého safari v  jeepech (možnost spatřit slony, kance, 
buvoly, levharty, hady či krokodýly a  celou řadu dal-
ších živočišných druhů vč. vzácného ptactva v divoké 
přírodě). Ubytování, večeře a nocleh.
9. DEN: Po snídani se vydáte na poslední část putová-
ní ostrovem, cesta povede na jižní pobřeží do města 
Galle. Jde o významný přístav, město je vyhlášené díky 
zručným krajkářkám. Nachází se zde rozsáhlé opevně-
ní se známou pevností (vzniklé za dob kolonizace Por-
tugalci, dále zvelebované Holanďany a dnes zapsané 
na seznamu UNESCO). Po prohlídce transfer na letiště 
v Kolombu. U varianty s prodloužením transfer do vy-
braného hotelu a ubytování.
10. DEN: V brzkých ranních hodinách odlet zpět do ČR. 
Varianta s prodloužením: individuální program.
11. - 15. DEN: V případě prodloužení individuální volno 
v hotelu na pláži dle vlastního výběru.
16. DEN: Dle letového řádu transfer na letiště v Kolom-
bu a odlet s mezipřistáním zpět do ČR.

1. DEN: Dle letového řádu odlet z Prahy do Kolomba
(s mezipřistáním).
2. DEN: Přílet do Kolomba, po vstupních formalitách 
transfer do Negomba. Ubytování a individuální volno 
na aklimatizaci, večeře a nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd k návštěvě slavného útulku 
pro osiřelé slony v Pinnawale. Založen byl v  r. 1975 
s  pouhými 7 slony. V  dnešní době může část z  nich 
pozorovat narození svých pravnoučat. Původně toto 
místo sloužilo k ochraně slonů zraněných v důsledku 
pytláctví, dnes je velkou turistickou atrakcí. Okouzlí vás 
krmení slůňat z láhví, koupání stáda v řece i samotné 
pozorování těchto milých obrů. Následuje přejezd do 
Dambully (UNESCO). Zdejší chrám ve skále byl zbu-
dován králem Walagambahu v 1. st. př. n. l. Komplex 
5 jeskyní na zhruba 2 000 m2 ukrývá překrásné malby 
(nejrozsáhlejší na světě) a sochy Buddhy vytesané ze 
skály (největší měří 14 m). Transfer do hotelu, ubyto-
vání, večeře a nocleh.
4. DEN: Po snídani návštěva Sigiriye. Pevnost se tyčí do 
výšky zhruba 200 m a byla postavena králem Kashya-
pou v 5. st. (UNESCO). Na skalní věži se vám naskytne 
fantastický výhled do krajiny. Přejezd do dalšího města 
králů – Polonnaruwy. Založena byla koncem 10. st. ji-
hoindickou dynastií Chola. Když sinhálský král Vijjaya-
bahu I. vytlačil Choly z ostrova, ponechal Polonnaruwu 
jako své hlavní město. Za krále Parakramabahu I. zde 
byl vystavěn královský palác, nádherné parky a obrov-
ská nádrž. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
5. DEN: Snídaně a odjezd na návštěvu Anuradhapury. 
Prohlídka původního hlavního města Srí Lanky, dod-
nes s velkou řadou archeologicky a historicky cenných 
pozůstatků a zapsaného na seznamu UNESCO. K vidě-
ní je i veliká atrakce – 2 200 let starý posvátný strom 
Sri Maha Bodhi, údajně nejstarší na světě, samozřejmě 
řada starobylých stúp, pagob, zbytků chrámů a rituál-
ních lázní. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd do vysočiny do Kandy. 
Cestou zajímavá zastávka v  Matale. Ve zdejší zahra-
dě s  kořením uvidíte pěstování i  zpracování mnoha 

POLOPENZE V CENĚ

181K T LO  O N V Í  E  ASIE



 SRÍ L NK   ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Kolombo–Praha, letištní taxy a další poplatky,  dopravu kli-
matizovaným autokarem dle programu, 7 nocí v 2lůžkových pokojích v *** hotelech během okruhu, 7× 
polopenzi, 4 noci s polopenzí v hotelu Coco Royal Beach***, služby místního česky hovořícího průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: vízum na Srí Lanku – možnost vyřízení přes CK za poplatek 1190 Kč nebo vyřízení 
individuálně přes elektronický systém (35 USD, platba kartou). Vízum je možné vyřídit i po příletu na Srí 
Lanku za 40 USD. Doporučujeme vyřízení víza již před odletem z ČR.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj během okruhu 10 990 
Prodloužení po okruhu v hotelu dle výběru na 4 noci: hotel Mermaid Hotel and Club***  s all inclusive 
4 990 Kč, hotel Tangerine Beach ***  s polopenzí 2 990 Kč, hotel Royal Palms**** se snídaní 3 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: KOLOMBO • SIGIRIYA • DAMBULLA • ANURADHAPURA • POLONNARUWA • HABARANA • MATALE • KANDY • PINNAWALA 
 ER ENI   N R  ELI   KOLO O  RO LO ENÍ V OTEL  N  L I  KOLO O

PERLA INDICKÉHO OCEÁNU

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 02. – 26. 02. 2022   K
15. 03. – 27. 03. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
02. 04. – 14. 04. 2022   K
04. 11. – 13. 11. 2022   K

182 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Dle letového řádu odlet z Prahy do Kolomba 
(s mezipřistáním).
2. DEN: Přílet do Kolomba, po vstupní proceduře 
transfer do hotelu v Dambulle. Ubytování a volno na 
odpočinek a aklimatizaci. Večeře a nocleh.
3. DEN: Snídaně a  transfer do Sigiriye. Skalní masiv 
se zbytky paláce vystavěného králem Kashyapou v 5. 
stol. (je zapsán na seznamu UNESCO). Po výstupu na 
skalní věž se vám naskytne fantastický výhled do kra-
jiny – okolní hustou džungli i vodní nádrže, ze kterých 
chodí pít divocí sloni. Prohlédnete si také nádherné 
fresky tzv. „nebeských panen“. Cesta dále pokračuje 
do Dambully k prohlídce jeskynního chrámu. Ten byl 
vybudován na popud krále Walagambahu již v 1. stol. 
př. n. l. a tvoří jej pět jeskyní. Na ploše zhruba 2000 
m2 spatříte více než 150 soch Buddhy (největší dosa-
huje délky 14 m) a jedinečné nástěnné malby. Návrat 
do hotelu, večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně a přejezd do Anuradhapury, místa 
zapsaného na seznamu UNESCO, s mnoha historic-
ky a  archeologicky zajímavými pozůstatky prvního 
hlavního města Srí Lanky. Uvidíte zde nejstarší strom 
(2200 let), starobylé stúpy i  zbytky chrámů a  rituál-
ních lázní. Cesta pokračuje do Polonnaruwy, druhé-
ho hlavního města Srí Lanky. Bylo založeno v 10. stol. 
a je stejně jako Anuradhapura zapsáno na seznamu 
UNESCO. K vidění jsou ruiny královského paláce, im-
pozantní sochy Buddhy vytesané do skály, jezero krá-
le Parakrambahu a mnoho dalších zajímavých míst. 
Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
5. DEN: Po snídani následuje přejezd do Habarana, 
kde se zúčastníte sloního safari. Projížďka na hřbetu 
mírumilovného slona se stane nezapomenutelným 
zážitkem. Poté přejezd do Matale. Zde navštívíte 
zahradu s  kořením, kde uvidíte pěstování a  zpraco-
vání tradičních druhů koření a  rostlin (např. pepře, 
kardamonu, kari, vanilky apod.). Přejezd do Kandy 
a  prohlídka města včetně nejposvátnějšího místa 
pro buddhisty – chrámu s  relikvií Buddhova zubu, 
městského bazaru, centra umění a řemesel a muzea 
drahokamů. V  podvečer zažijete působivou kulturní 

show s  představením tradičních srílanských tanců 
či chůze po žhavém uhlí. Večeře a  nocleh v  hotelu 
v Kandy.
6. DEN: Snídaně a odjezd do sloního sirotčince v Pin-
nawale. Útulek byl založen v r. 1975, v r. 1984 se zde 
narodilo první slůně. Dnes je domovem více než 40 
jedinců různého stáří. Transfer do Peradeniye a ná-
vštěva Královské botanické zahrady, založené v  r. 
1374, s více než 5000 druhy stromů a květin na ploše 
60 ha. Přejezd na vysočinu krásnou horskou krajinou 
s romantickými čajovými plantážemi. Večeře a nocleh 
v oblasti Nuwara Eliye.
7. DEN: Po snídani prohlídka Nuwara Eliyi. Celá tato 
oblast je díky malebné přírodní scenérii a  horské-
mu klimatu jednou z  nejoblíbenějších, ale zároveň 
nejchladnějších částí ostrova. Je zde dodnes patrný 
britský vliv projevující se na podobě krajiny i  v  ar-
chitektuře. Město je srdcem oblasti, kde se pěstuje 
světoznámý cejlonský čaj. Během návštěvy zavítáte 
na čajové plantáže a do továrny na zpracování čaje. 
Přejezd do Kolomba, ubytování v  hotelu v  blízkosti 
Kolomba, večeře a nocleh.
8. DEN: Po snídani prohlídka hlavního města ostrova. 
K vidění jsou zde buddhistické a hinduistické chrámy, 
mnoho budov vystavěných v  době kolonizace Brity 
či známý bazar Pettah, kde budete mít možnost na-
koupit suvenýry. Kontrastem jsou pak moderní čtvrti 
s  vysokými mrakodrapy. Večeře a  nocleh v  hotelu 
v Kolombu.
9. DEN: Po snídani transfer do hotelu dle vašeho vý-
běru.
10.–12. DEN: Individuální pobyt v hotelu na pláži.
13. DEN: Dle letového řádu transfer na letiště do Ko-
lomba a odlet s mezipřistáním zpět do ČR.
14. DEN: Přílet do ČR.

POLOPENZE V CENĚ

183K T LO  O N V Í  E  ASIE



TRASA ZÁJEZDU: PRAHA • KOLOMBO • SIGIRIYA • ANURADHAPURA • TRINCOMALEE • DAMBULLA • KANDY • PINNAWALLA • NUWARA 
ELIYA • HORTON PLAINS • NP YALA • GALLE

SRÍ L NK  V E I S SL
 SRÍ L NK   ENNÍ OKR

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu  Praha–Srí Lanka–Praha, letištní taxy a poplatky, 7× nocleh během 
okruhu s polopenzí a 3 noci v hotelu Tangerine s All Inclusive, služby česky či slovensky hovořícího dele-
gáta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní vízum na 
požádání za manipulační poplatek 1 250 Kč), fakultativní služby.
UPOZORN NÍ: Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 PAX. Nápoje během okruhu při obědech a veče-
řích nejsou zahrnuty v ceně. Během dnů určených vládou nejsou v hotelech podávány alkoholické nápoje 
(4. 2., 16. 2., 1. 3., 17. 3., 13.–16. 4. 2022). 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
25. 01. – 05. 02. 2022   K
08. 02. – 19. 02. 2022   K
22. 02. – 05. 03. 2022   K
08. 03.  – 19. 03. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
21. 03. – 01. 04. 2022   K
11. 04. – 22. 04. 2022   K
16. 11. – 27. 11. 2022   K

184 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM 

K vidění je i přes 130 soch Buddhů, byly zde nalezeny 
i  další sochy bohů a  králů. Poté odjezd do jednoho 
z nejkrásnějších měst Srí Lanky – Kandy, obklopené-
ho kopci a zapsaného na Seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO. Toto poslední hlavní město 
sinhálského království je centrem mnoha řemesel 
i umění. Cestou zastávka v zahradě s exotickým koře-
ním. Návštěva posvátného Chrámu Buddhova zubu, 
ve večerních hodinách návštěva kulturního předsta-
vení. Večeře a nocleh v Kandy.
6. DEN: Po snídani návštěva královské botanické za-
hrady Peradeniya, která se pyšní výskytem více než 
4000 druhů rostlin. Všichni milovníci flóry budou jistě 
unešeni – a to nejen z nádherných orchidejí a palem. 
Poté následuje přejezd do sloního sirotčince v Pinna-
walle. Sloní sirotčinec zde funguje již od roku 1975,
pečují zde o  zraněné a  opuštěné slony. V  současné 
době se jejich počet zvyšuje. Pozorování slonů při 
koupání v  nedaleké řece nebo jejich krmení patří 
k  nezapomenutelným zážitkům. Následuje odjezd 
vlakem (v  covidové době může být zvolen jiný do-
pravní prostředek) do Nuwara Eliya. Večeře a nocleh.
7. DEN: Se snídaní ve formě balíčku odjezd v  čas-
ných ranních hodinách do NP Hortonské planiny
(UNESCO). V  rámci přibližně 9 km dlouhého treku 
uvidíte horský mlžný prales a  také ojedinělou flóru 
a  faunu, z nichž některé druhy patří mezi endemic-
ké. Následně si vychutnáte okouzlující vodopády 
Baker´s Falls a naskytne se Vám dechberoucí pohled 
do kilometrové propasti v  místě nazývaném Konec 
světa. Poté přejezd do Nuwara Eliya. Návštěva zá-
řivě zelených čajových plantáží. Nuwara Eliya neboli 
„Malá Anglie“ leží mezi kulisami krásných hor, údolí, 
vodopádů a čajových plantáží. Toto místo by mělo být 
nejchladnějším na celém ostrově. Počasí zde připo-
míná anglický venkov, britský vliv je tu znát, i domy 
jsou vystaveny ve stylu královny Anny. Večeře, nocleh.
8. DEN: Po snídani odjezd do Yala, safari v Národním 
parku – projížďka v džípech. V tomto parku žije více 
než 400 divokých slonů indických, leopardi, krokodýli, 
šakali, vodní buvoli. Otevřené prostředí láká dravce, 
jako je například orel mořský. K vidění jsou také čápi, 
pávi či zoborožci. Večeře, nocleh.
9. DEN: Po snídani odjezd do krásného města Galle 
na jihozápadě ostrova. Na architekturu města měli 
vliv především evropští kolonizátoři. Galle bylo zalo-
ženo Portugalci, v  roce 1640 však město dobyli Ho-
lanďané, kteří nechali vybudovat velkolepou pevnost, 
která je zapsána na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Město sloužilo od 17. století jako hlavní pří-
staviště. Pro svoji specifickou atmosféru, úzké uličky 
plné restaurací a  obchůdků, fotogenický maják, ho-
dinová věž i námořní muzeum jednoznačně stojí za 
návštěvu. Následuje transfer do hotelu Tangerine Be-
ach v oblasti Kalutara. Ubytování ve 4* hotelu Tange-
rine Beach s programem All Inclusive, volný program.
10.–11. DEN: Pobyt v 4* hotelu s All Inclusive u moře.
12. DEN: Odlet do Prahy. 

1. DEN: Odlet z Prahy.
2. DEN: Přílet na Srí Lanku, uvítání na letišti a trans-
fer do Sigiriya. V odpoledních hodinách návštěva le-
gendárního místa Sigiriya Rock (UNESCO) s pevností 
na vrcholu, která je známá jako Lví skála. Postavit ji 
nechal král Kassapa a její historie je opředená mnoha 
legendami. Po 19 letech byla pevnost stržena a zni-
čena. Z jejího vrcholu můžete obdivovat zbytky kom-
plexu Sigiriya Rock s vodními nádržemi a zahradami. 
Poté ubytování na hotelu, večeře a odpočinek.
3. DEN: Po snídani odjezd do Anuradhapury
(UNESCO). Anuradhapura byla prvním hlavním měs-
tem Srí Lanky. Uvidíte zde památky jako jsou Thupa-
rama, Lankarama, Jetawana Dagaba i nejposvátnější 
strom – Ficus Religious, který je zde střežený od chví-
le, kdy byl objeven. Je zde mnoho soch, zbytků pa-
láců, vodní nádrže, chrámy, svatyně, krásné zahrady 
a mnoho dalších památek, které jistě stojí za shlédnu-
tí. Následuje transfer zpět do hotelu, večeře, nocleh.
4. DEN: Po snídani je na programu vesnické safari, 
které započne projížďkou džunglí na starobylém po-
vozu táhnutý srí lanským buvolem - znaným „zebon“. 
Po plavbě katamaránem na jezeře bude následovat 
setkání s  místním farmářem, který předvede zpra-
cování místních plodin a  ochutnání typických srí-
lanských pokrmů připravených na otevřeném ohni. 
Poté přejezd do osobitého severovýchodního města 
Trincomalee, které si uchovalo koloniální ráz. K nej-
známějším místům patří především přístav, chrámy 
a nádherná pláž Nilaveli s bělostným pískem. Večerní 
návštěva chrámu Koneshwaram a  horských prame-
nů v Kanniyai. Celkem se zde nachází 7 pramenů ve 
čtvercových útvarech, které jsou 3 – 4 stopy hluboké, 
jasně dohlédnete až na jejich dno. Teplota pramenů 
je vysoká, avšak mezi nimi jsou značné teplotní roz-
díly. Horké prameny souvisí s hinduistickou kulturou 
a byly využívány Tamily při náboženských rituálech. 
Večeře v hotelu, nocleh.
5. DEN: Po snídani cestou do Kandy návštěva proslu-
lých skalních chrámů v Dambulle (UNESCO) s mno-
ha buddhistickými malbami na stěnách a  stropech. 

YALA

GALLE

KALUTARA

HORTON PLAINS
NUWARA ELIYA
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DAMBULLA
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ANURADHAPURA

KOLOMBO

TRINCOMALEE

HIRIWADUNA

SA ARI NA DŽÍPEC  V CENĚ
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 SRÍ L NK   ENNÍ OKR

CENA ZAHRNUJE: Leteckou přepravu Praha–Srí Lanka–Praha, letištní taxy a další poplatky, 6× nocleh bě-
hem okruhu s polopenzí, 4 noci v hotelu Tangerine Beach **** s all inclusive, služby česky či slovensky 
hovořícího delegáta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu. 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní vízum na 
požádání za manipulační poplatek 1 250 Kč), fakultativní služby.
UPOZORN NÍ: Minimální počet pro realizaci zájezdu je 6 PAX. Během okruhu u obědů a večeří nejsou 
nápoje zahrnuty v ceně. Během dnů určených vládou nejsou v hotelech podávány alkoholické nápoje 
(4. 2., 16. 2., 1. 3., 17. 3., 13.–16. 4. 2022). 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: PRAHA • KOLOMBO • SIGIRIYA • ANURADHAPURA • DAMBULLA • KANDY • PINNAWALLA • KANDY • NUWARA ELIYA 
• NP HORTON PLAINS • NP YALA • GALLE • KALUTARA

VELK  OKR  SRÍ L NKO  

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
25. 01. – 05. 02. 2022   K
08. 02. – 19. 02. 2022   K
22. 02. – 05. 03. 2022   K
08. 03. – 19. 03. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
21. 03. – 01. 04. 2022   K
11. 04. – 22. 04. 2022   K
16. 11. – 27. 11. 2022   K

186 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy
2. DEN: Přílet na Srí Lanku, uvítání na letišti a trans-
fer z  letiště do Sigiriya. V odpoledních hodinách ná-
vštěva legendárního místa Sigiriya Rock (UNESCO) 
s pevností na vrcholu, která je známá jako Lví skála. 
Postavit ji nechal král Kassapa a její historie je opře-
dená mnoha legendami. Po 19 letech byla pevnost 
stržena a zničena. Z jejího vrcholu můžete obdivovat 
zbytky komplexu Sigiriya Rock s  vodními nádržemi 
a zahradami. Poté ubytování na hotelu, večeře a od-
počinek. 
3. DEN: Snídaně v hotelu. Poté transfer do Anurad-
hapury k  návštěvě starobylého hlavního města Srí 
Lanky. Anuradhapura se stala prvním hlavním měs-
tem Srí Lanky, založené králem Pandukhabayem ve 
4. století a  zůstala tak až do 11. století před naším 
letopočtem známým jako nejdéle sloužícím hlav-
ním městem slavným ve starověku i moderní době. 
Anuradhapura je krásné malebné městečko ležící 
na břehu řeky, které je oblíbené pro fascinující sta-
robylé ruiny a  hluboce zakořeněnou buddhistickou 
kulturu. V Anuradhapuře je spousta věcí od starodáv-
ných stromů, jako je Sri Maha Bodhi, nejstarší strom 
na světě, až po starobylé kláštery jako Isurumuniya 
a ruiny historického významu. Anuradhapura je jed-
ním z osmi historických památek na Srí Lance. Navští-
víte také Mihintale. Po dokončení návrat do hotelu 
v Sigiriya a odpočinek.
4. DEN: Po snídani návštěva proslulých skalních 
chrámů v  Dambulle (UNESCO) s  mnoha buddhis-
tickými malbami na stěnách a  stropech. K  vidění je 
i přes 130 soch Buddhů, byly zde nalezeny i další so-
chy bohů a králů. Následuje odjezd do jednoho z nej-
krásnějších měst Srí Lanky – Kandy, obklopeného 
kopci a zapsaného na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Toto poslední hlavní město sinhál-
ského království je centrem mnoha řemesel i umění. 
Cestou zastávka v zahradě s exotickým kořením. Po 
příjezdu do Kandy návštěva posvátného Chrámu 
Buddhova zubu, ve večerních hodinách kulturního 
představení. Večeře a nocleh v Kandy.

5. DEN: Po snídani návštěva královské botanické za-
hrady Peradeniya, která se pyšní výskytem více než 
4000 druhů rostlin. Všichni milovníci flóry budou jis-
tě unešeni – a to nejen z nádherných orchidejí a pa-
lem. Poté následuje přejezd do sloního sirotčince 
v  Pinnawalle, poblíž města Kegalle. Sloní sirotčinec 
zde funguje již od roku 1975, pečují zde o  zraněné 
a opuštěné slony. Je zde školka a výborné prostředí 
pro divoké asijské slony. Sirotčinec má největší stádo 
zajatých slonů na světě, denně navštěvované mnoha 
místními i zahraničními turisty. Hlavním lákadlem je 
krmení a  pozorování slonů při koupání v  nedaleké 
řece s velkým množství palem za řekou. Tato scené-
rie je považována za jednu z  nezapomenutelných. 
Návrat do Kandy, večeře a nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd vlakem (v  době covidu 
může být zvolen jiný dopravní prostředek) do Nuwa-
ra Eliya, návštěva zářivě zelených čajových plantáží. 
Nuwara Eliya neboli „Malá Anglie“ leží mezi kulisami 
krásných hor, údolí, vodopádů a  čajových plantáží. 
Toto místo by mělo být nejchladnějším na celém os-
trově. Počasí zde připomíná anglický venkov, britský 
vliv je tu znát, i domy jsou vystaveny ve stylu královny 
Anny. Večeře, nocleh. 
7. DEN: Se snídaní ve formě balíčku odjezd v  čas-
ných ranních hodinách do NP Hortonské planiny
(UNESCO). V  rámci přibližně 9 km dlouhého treku 
uvidíte horský mlžný prales a  také ojedinělou flóru 
a  faunu, z nichž některé druhy patří mezi endemic-
ké. Následně si vychutnáte okouzlující vodopády 
Baker´s Falls a naskytne se Vám dechberoucí pohled 
do kilometrové propasti v  místě nazývaném Konec 
světa. Následuje přejezd do Yala, ubytování v hotelu, 
večeře, nocleh.
8. DEN: V  brzkých ranních hodinách návštěva NP 
Yala (druhý největší park na Srí Lance), projížďka 
v džípech. V tomto parku žije více než 400 divokých 
slonů indických, leopardi, krokodýli, šakali, vodní 
buvoli. Otevřené prostředí láká dravce, jako je na-
příklad orel mořský. K  vidění jsou také čápi, pávi či 
zoborožci. Poté odjezd do krásného města Galle na 
jihozápadě ostrova. Na architekturu města měli vliv 
především evropští kolonizátoři. Galle bylo založeno 
Portugalci, v roce 1640 však město dobyli Holanďané, 
kteří nechali vybudovat velkolepou pevnost, která je 
zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. 
Město sloužilo od 17. století jako hlavní přístaviště. 
Pro svou specifickou atmosféru, úzké uličky plné re-
staurací a obchůdků, fotogenický maják, hodinovou 
věž i námořní muzeum jednoznačně stojí za návště-
vu. Následuje transfer do hotelu Tangerine Beach 
v oblasti Kalutara. Ubytování ve 4* hotelu Tangerine 
Beach s programem All Inclusive, volný program.
9.–11. DEN: Pobyt v 4* hotelu s All Inclusive u moře.
12. DEN: Odlet do Prahy. 

YALA

GALLE

KALUTARA

KOLOMBO HORTON PLAINS
NUWARA ELIYA

KANDY

DAMBULLA
SIGIRIYA

PINNAWALLA

ANURADHAPURA

KRMENÍ A POZOROVÁNÍSLONŮ

187K T LO  O N V Í  E  ASIE



NE L  IN IE  ENNÍ OKR

TRASA ZÁJEZDU: KATHMANDU • THAMEL • DURBAR SQUARE • PAŠUPATINATH • BOUDHA • SWAYAMBHUNATH • POKHARA • SARANGKOT 
 VO O  EVIS LL  ESK N  TES OR  O  ÍR   N I R  KT R  N RKOT  T N

NE L VE STÍN  I L Í

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Kathmandu–Praha, letištní taxy a  další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 6 nocí v hotelu***/****, 6× snídani, 6× večeři, dopravu dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (cca 30 USD, na letiště on arrival), vstupy 
(cca 50 EU/osoba)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč   
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 11. – 19. 11. 2022  K

188 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy do Nepálu. 
2. DEN: Přílet do hlavního města Kathmandu, vyří-
zení nezbytných celních formalit, transfer na hotel. 
Transfer do hotelu, ubytování, volno, popř. čas na 
masáž.
3. DEN: Dopoledne procházka káthmándskými ulič-
kami čtvrti Thamel a  poté návštěva královského 
komplexu paláců na Durbar Square. Čtvrť Thamel 
je jedno obrovské tržiště, kde můžete koupit co-
koliv. Odpoledne návštěva chrámového komplexu 
Pašupatinath, který leží na břehu posvátné řeky 
Bagmati. Chrám je dodnes místem pohřebních ob-
řadů místních hinduistů, tzv. ghatů. Dále návštěva 
blízké stupy Boudha, jedné z  největších na světě, 
a  přilehlého buddhistického kláštera. Poté přejezd 
k Swayambhunath (UNESCO) – tzv. opičí chrám na 
kopci nad městem. Místo je významným centrem ne-
pálského buddhismu. 
4. DEN: Transfer z Kathmandu do Pokhary. Pokhara 
(900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvovanějším 
nepálským městem. Říká se, že oblast Pokhary pat-
ří k  jedněm z  nejkrásnějších míst na světě. Přispívá 
k tomu především úchvatné panoráma himalájských 
osmitisícovek nad městem i půvabné jezero Phewa. 
Po příjezdu ubytování a  volno, možnost procházky 
okolo jezera, jízda lodí po jezeře, paragliding, jízda na 
kole, zipline.
5. DEN: Ráno vyjížďka na Sarangkot – kopec, který se 
tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce 1500 m n. m. 
Z jeho úbočí se vám odkryje panoráma skupiny vele-
hor kolem Annapurny (8091 m). Himalájské osmitisí-
covce dominuje strmý štít Fish Tale (Machapuchhre 
– posvátné hory), při dobré viditelnosti můžete spatřit 
i Dhaulagiri a Manaslu. Odpoledne doporučujeme za-
mířit k vodopádům Devis Fall a přilehlému komplexu 
jeskyní Gupteshwor. Můžete se též vydat k tzv. Pago-
dě míru, která se nachází na kopci nad jezerem.
6. DEN: Odjezd z Pokhary zpět do Káthmándú. Po ces-
tě zastávka v Bandipuru – malém tradičním horském 
městečku, které nabízí jak unikátní dochovanou ne-
warskou architekturu, tak i výhledy na himálajské vr-
cholky. Za jasného počasí je možno kochat se výhledy 
na Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapur-
nu. Cesta trvá cca 7-8 hodin. 
7. DEN: Celodenní fakultativní výlet Bhaktapur a Na-
garkot. Nagarkot nabízí možnost výhledů na pano-
rama Himalájí (oblast Everestu). Dostanete se až do 
výše 2150 metrů. Bhaktapur, ležící cca 15 km východ-
ně od Kathmandu, je dalším z bývalých královských 
nepálských měst. Centrum města se po rozsáhlé re-
konstrukci zařadilo mezi skvosty světové chrámové 
architektury. Bhaktapur je významným střediskem 
řezbářské a hrnčířské výroby, kterou je možné sledo-
vat přímo v ulicích města.
8. DEN: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jedním 
ze tří bývalých královských nepálských měst. Nachází 
se několik kilometrů jižně od Kathmandu. Centrem 
města je opět Durban Square s  hlavním chrámem 
Krishna, který zdobí 21 věžiček. Historické náměs-
tí je plné nádherných staveb s  vyřezávanými okny 
a římsami. V podvečer transfer na letiště a odlet z Ka-
thmandu zpět do ČR.
9. DEN: Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

POLOPENZE V CENĚ
NEPÁL

KATHMANDU
POKHARA PATAN

ANNAPURNA

189K T LO  O N V Í  E  ASIE



IN IE  ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dillí–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 12 nocí v hotelu ***, 12× snídani, dopravu dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč), večeře (4 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (1 490 Kč, na vyžádání zprostředkuje 
CK), vstupy (cca 110 USD)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
10. 04. – 23. 04. 2022  K
17. 10. – 30. 10. 2022  K

TR S  E  ILLÍ  O   IK NER  IS L ER  O R  I R  S K R  I R  R   ILLÍ

KR LOVSK  R ST N

190 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM OKRUHU

1. DEN: Odlet z Prahy.
2. DEN: Přílet do Dillí, transfer do hotelu, ubytování a 
snídaně. Čas na odpočinek. V odpoledních hodinách 
prohlídka památek Starého a Nového Dillí. Prohlíd-
ka Červené pevnosti a největší indické mešity Jama 
Masjid (Páteční mešita, nádvoří pojme až 25000 věří-
cích), prohlídka Raj Ghatu, místa, kde byla provedena 
kremace otce národů Mahátmy Ghándího. Projede-
te kolem prezidentského paláce Rashtrapati Havan, 
podél královské cesty Rajpath a Indickou bránou. 
Dále návštěva slavného Qutub Minar (72,5 m vysoký 
sloup zdobený bohatými ornamenty a kaligrafickými 
citacemi z koránu, UNESCO). DEN: ukončíte prohlíd-
kou Humayunovy hrobky (UNESCO) 
3. DEN: Transfer do hotelu Chomu Palace, jenž je od-
razem královských paláců Indie. Jedná se o 300 let 
starý elegantní opevněný hotel a jedno z nejnavště-
vovanějších míst Radžhastánu. Zobrazuje životní 
styl princezny Rajasthanu a bohatství Indie. Jedná se 
o autentický historický palác s moderním vybavením, 
jež diskrétně splývá s tehdejší architekturou. Ubyto-
vání v hotelu Chomu Palace. Odpoledne procházka 
po vesničce Chomu. Pokud čas a podmínky dovolí, 
projížďka na velbloudech. Večer si užijete pravý raja-
shánský folklór a taneční vystoupení v hotelu. 
4. DEN: Odjezd do Bikaneru (298 km). Rušné ob-
chodní středisko se pyšní hezkou pevností a starým 
městem. Ubytování v hotelu. Odpoledne prohlídka 
Junaghart Fort – pevnosti, která byla vybudována za 
vlády Rajsinha. 
5. DEN: Transfer do Jaisalmeru (332 km). Leží v pouš-
ti Thár v nejzápadnějším cípu Rajasthanu a prosla-
vila jej především žlutavá pevnost, která se zdvíhá z 
pouštní krajiny jako vidina z pohádek Tisíce a jedné 
noci. Zlaté město (Golden City) je jedno z nejkou-
zelnějších v celé Indii. Po cestě návštěva chrámu Rat 
Temple (Karnimata Temple). 
6. DEN: Návštěva této perly pouště – pevnosti Jaisal-
mer. V pevnosti se nachází několik chrámů a Mahá-
rádžův palác. Projdete kolem zdejších okouzlujících 

měšťanských domů (havelis). Medové fasády jsou 
kouzelně zdobené mřížky s květinovými motivy a bo-
hatě vypracovanými detaily. Návštěva muzea. V od-
poledních hodinách individuální volno nebo možnost 
zúčastnit se velbloudího safari. 
7. DEN: Odjezd do Jodhpuru (272 km) na východní 
okraj pouště Thár. Přezdívá se mu Modré město (do 
barvy pro fasády se přidávalo barvivo indigo). Jde o 
královské město a najdete zde celou řadu pevností 
a paláců. 
8. DEN: Prohlídka Mehrangarh Fort, ze které je pře-
krásný výhled na Staré město a kde se nachází množ-
ství okouzlujících paláců a muzeum. V odpoledních 
hodinách transfer do Udaipuru (255 km). Po cestě 
prohlídka chrámů Jain v Ranakpuru. Příjezd do 
Udaipuru.
9. DEN: Prohlídka Udaipuru. Město je mnohdy ozna-
čováno za nejromantičtější a nejpestřejší na celém 
indickém kontinentě. Zasazeno je mezi kopci a na 
břehu romantického jezera Pičola. V něm se zrcadlí 
krása rádžputánského paláce, bílých havéli a špičaté 
věžičky chrámů. Na západním břehu jezera zavítáte 
do Městského paláce (největší palácový areál Ra-
jasthanu) a navštívíte muzeum. 
10. DEN: Přejezd do Jaipuru (418 km). Jedná se o bý-
valé hlavní město státu Rajasthanu, které je jedním z 
nejnavštěvovanějších indických měst. Cestou zastáv-
ka v Pushkaru, kde uvidíte jediný existující chrám 
lorda Brahmy a jezero Pushkar. 
11. DEN: Návštěva Amber Fort. Výstup do pevnosti 
na hřbetech slonů nebo jeepem. Prohlídka paláco-
vého komplexu. Odpoledne prohlídka města Jaipur, 
projížďka kolem Hawa Mahal (Palác větrů). Násle-
duje návštěva největší kamenné observatoře Jantar 
Mantar (18 astrologických přístrojů, z nichž většina 
je stále funkčních). Návštěva mahárádžova městské-
ho paláce obklopeného překrásnými zahradami a 
nádvořími, která doposud obývá královská rodina, a 
jehož část byla přeměněna v muzeum. 
12. DEN: Odjezd do Agry (238 km) se zastávkou a ná-
vštěvou přízračného Fatehpur Sikri. 
1Časně ráno výprava k slavnému Taj Mahalu, který 
si prohlédnete za úsvitu a budete tak moci lépe pozo-
rovat změny barev jeho kouzelné fasády za postupu-
jícího světla. Hra světel a stínů má symbolizovat pří-
tomnost Alláha a je významným uměleckým prvkem. 
Poté prohlídka slavné pevnosti Agra Fort vybudova-
né z červeného pískovce. Kromě paláců a majestátní-
ho opevnění zhlédnete také Halu soukromých a ve-
řejných audiencí. Odpoledne návrat do Dillí (216 km) 
a transfer na letiště k odletu zpět do ČR.
14. DEN: Odlet zpět do ČR.

O LÍ EN  PROGRAM

191K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Díllí–Goa–Dillí–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště,10 nocí v hotelu***/**** (poslední neplnohodnotná), 9× snídani, dopravu dle pro-
gramu, jízdu na slonovi (D4), služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (8 990 Kč), večeře během okruhu/4× (1 800 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (dle současných pravidel čínské vlády si 
klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 03. – 15. 03. 2022   K
12. 11. – 22. 11. 2022   K
03. 12. – 13. 12. 2022   K

IN IE  ENNÍ OKR

TR S  E  ILLI  R   R  ER  O

PROGRAM

1. DEN: Odlet z Prahy.
2. DEN: Přílet do Dillí. Prohlídka Dillí – historická část 
města s úzkými uličkami, exteriér Červené pevnosti, 
největší indická mešita Jama Masjid, nezapomenu-
telná obchodní část. Odpoledne prohlídka nového 
města – archeologický park Kutub Minar (UNESCO), 
Brána Indie, parlament a prezidentský palác, maleb-
ný areál Humajunovy hrobky (UNESCO). Během 
dne jízda rikšou. 
3. DEN: Přejezd z  Dillí do Agry. Dopoledne prohlíd-
ka pevnosti v Agře (UNESCO), stavby monumentální 
mughálské architektury a  pohřebního komplexu 
Tádž Mahal (UNESCO). 
4. DEN: Přejezd na prohlídku panovnického paláce 
Fatehpur Sikri, vystaveného z rudého pískovce. Do-
jezd do růžového města Džajpur (UNESCO)
5. DEN: Prohlídka pevnosti Amber, které se nachá-
zí na skalním masivu nad jezerem. Do areálu vjezd 
na slonech. Následně návrat do Džajpuru, města 
proslaveného svojí historií, významnými památkami 
a  typickou barevností. Prohlídka městského paláce, 
observatoře a Paláce větrů. Večer fakultativní světel-
ná show nad pevností Amber. 
6. DEN: Volno do transferu na letiště, přelet do Goa, 
pobyt na pláži v hotelu *** se snídaní. 
7. – 10. DEN: Volno v hotelu na pláži.
11. DEN: Transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

TK  L T O TRO ELNÍK   O

POZNÁNÍ A PO YT U MOŘE

192 K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Dillí, Dubaj–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer le-
tiště–hotel–letiště, 8 nocí v hotelu ***/****, 8× snídani, dopravu dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč), večeře v Indii (1 990 Kč), moderní Dubaj, včetně 
vstupu na Burj Khalifa (2 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (zajištuje ck, cena 1 550 Kč), vstupy v Indii 
(cca 120 USD/os.)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 04. – 18. 04. 2022   K
24. 09. – 03. 10. 2022   K

TR S  E  ILLÍ  R   T  L  I R  TE R  SIKRI  ER  ILLÍ 
•  DUBAJ

IN IE  S E  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Dillí.
2. DEN: Přílet do Dillí, transfer do hotelu, ubytování 
a nocleh.
3. DEN: Prohlídka Starého a Nového Dillí. Projedete 
kolem půvabné červené pevnosti a, jež se tyčí napro-
ti mešitě Jama Masjid. Dále projedete kolem Kotla 
Firoze Shah, což je zřícenina pevnosti ze 14. století. 
Navštívíte Raj Ghat, v němž byla provedena krema-
ce otce národů – Mahátmy Ghándího. V odpoledních 
hodinách projedete kolem prezidentského paláce, 
přes třídu Rajpath, zastávka na fotografování u Indic-
ké brány. Návštěva Qutub Minar (cca 72 m vysoký 
minaret postavený na počest vítězství v 11. stol.). 
4. DEN: Přejezd do Agry (203 km/cca 4 hodiny), po 
příjezdu ubytování. V odpoledních hodinách návště-
va pevnosti Agra Fort, vybudované z červeného pís-
kovce. Při západu slunce návštěva Taj Mahalu a pro-
hlídka nejznámějšího a nejkrásnějšího skvostu Indie, 
mauzolea královny Mumtaz, dokončeného v r. 1653 
(stavba trvala 22 let). 
5. DEN: Přejezd do Jaipuru (240 km/cca 6 hodin). 
Po cestě návštěva pouštního města Fatehpur Sikri. 
Mezi nejnavštěvovanější místa patří padesátimetro-
vá Buland Darwaza (Brána vítězství), Páteční mešita 
(s nádhernou hrobkou šeika Salima Čištiho z bílého 
mramoru), komplex starého města, palác Jod Bai, 
Diwan-i-Am (Hala soukromých audiencí), Diwan-i-
-Khas (Hala veřejných au diencí), Panč Mahál (skládá 
se z pěti pater). 
6. DEN: Prohlídka pevnosti Amber Fort (výstup na 
slonech, pokud to bude možné, sestup jeepem) ve 
městě Amber. Odpoledne prohlídka Jaipuru, zastáv-
ka na fotografování u Hawa Mahal – Palác větrů, ná-
vštěva observatoře Jantar Mantar, návštěva měst-
ského paláce, obklopeného nádhernými zahradami 
a nádvořími.
7. DEN: Transfer autobusem do Dillí (cca 272km/4 
hod.) na letiště k odletu do Dubaje. Přílet do Dubaje.
8. DEN: Půldenní okruh Dubají. Zastávka u mešity Ju-
meirah Mosque, prohlídka čtvrti Bastakiya a muzea v 
pevnosti Al Fahidi Fort. Přejezd lodním taxi „abra“ na 
druhý břeh zálivu Creek, návštěva trhu se zlatem a s 
kořením. Návrat do hotelu. V pozdním odpoledni od-
jezd terénními jeepy do pouště. V beduínském tábo-
ře projížďka na velbloudech, ukázka břišního tance, 
možnost vyzkoušet vodní dýmku. Po západu slunce 
tradiční arabská večeře barbecue. 
9. DEN: Individuální volno. Možnost půldenního vý-
letu „Moderní Dubaj – Burj Khalifa“. Výlet zahrnuje 
okružní jízdu nejmodernějšími částmi Dubaje včetně 
uměle vybudovaného palmového ostrova. Návštěva 
vyhlídkové terasy nejvyššího mrakodrapu světa Burj 
Khalifa (vstup zahrnut v ceně). 
10. DEN: Individuální volno. Dle letového řádu trans-
fer na letiště v Dubaji, odlet do Prahy.

DVA STÁTY V JENOM PO YTU 

PROGRAM 

TO NE LE Í  IN IE S RO LO ENÍ  V I
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Chennai–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 8 nocí v hotelu***/****, 8× snídani, doprava a vstupy v ceně dle programu, služby česky 
mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (1 300 Kč, zařizuje CK), vstupy
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 04. – 18. 04. 2022   K
12. 11. – 21. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: CHENNAI • PORT BLAIR • HAVELOCK ISLAND

MYSTICKÉ ANDAMANSKÉ OSTROVY
IN IE ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Chennai (Indie). 
2. DEN: Dolet do Chennai. Krátká prohlídka města 
a pokračování v přeletu do Port Blair. Ubytování. 
3. DEN: Dopoledne prohlídka Port Blair, typického in-
dického města. Hlavní atrakcí je původně britské ko-
loniální vězení Cellular Jail a Clock Tower. Odpoledne 
trajekt na vyhlášený Havelock Island, ubytování. 
4. – 8. DEN: volno na ostrově, možnost fakultativních 
výletů: Radha Nagar Beach, potápění, Kalapathar Be-
ach, výlet na ostrov Neil, rybaření.  
9. DEN: Odpolední transfer do Port Blair, přelet do 
Chennai a ubytování. 
10. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR. 

TROPICK  OSTROVNÍ RÁJ

PROGRAM

CHENNAI 

INDIE

  SRI
LANKA

HAVELOCK ISLAND

PORT BLAIR
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RANGÚN

PINDAYI
BAGAN HELO

NGAPALI

MYANMAR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Rangún–Praha, letištní taxy a další poplatky, místní přelety, 
transfer letiště–hotel–letiště, 8 nocí v hotelu ***/****, 8× snídani nebo snídaňový balíček (při brzkých 
odletech), 5× oběd, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 690 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (cca 1  700 Kč, hradí se na letišti při 
příletu), let balonem nad Baganem (cca 8 500 Kč)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 900 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
28. 10. – 06. 11. 2022  K

TRASA ZÁJEZDU: RANGÚN • BAGAN • SALY • HEHO • HEHO • PINDAYI • THANDWE 
• NGAPALI BEACH • RANGÚN

N R  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy s mezipřistáním do Myanmaru
/Barmy.
2. DEN: Přílet do Rangúnu, transfer do hotelu. 
3. DEN: Odlet do Baganu, celodenní prohlídka pagod 
města. Součástí programu je 30minutová projížď-
ka v  kočáře taženého koňmi: pagoda Shwezigone, 
chrám Htilominlo. Oběd v  dřevěném klášteře spo-
lečně s mnichy. Odpoledne pokračování v prohlídce 
starobylých chrámů a výrobny lakovaného zboží, což 
je technika užívaná pro konzervaci místních svatyň. 
4. DEN: Pro ranní ptáčata fakultativní možnost letu 
balonem nad Baganem. Celodenní výlet z  Baganu 
do Saly, cestou zastávka na lokálním trhu. Prohlídka 
kláštera U Ponnya. Poté odjezd na Mt. Popa. Možnost 
výstupu na vrchol této svatyně, k níž vede 777 scho-
dů, hlídaných zvědavými makaky. 
5. DEN: Odlet do Heho, přejezd oblastí rozsáhlých rý-
žových polí do Pindayi na návštěvu jeskyní a tak ma-
nufaktury na výrobu tradičních deštníků. Odpoledne 
přejezd směrem k jezeru Inle. 
6. DEN: Celodenní prohlídka jezera a života na něm 
a  kolem něho na lodičkách. Oběd vařený místními 
obyvateli. Návštěva typického domu postaveného na 
jezeře i posvátného chrámu této komunity. 
7. DEN: Přelet do Thandwe, přejezd na pláž Ngapali, 
ubytování.
8.–9. DEN: Ngapali Beach, volno na relax.
10. DEN: Přelet zpět do Rangúnu, celodenní prohlíd-
ka města, včetně návštěvy nejposvátnějšího místa 
země – pagody Shwedagon. Krátké zastavení na míst-
ním trhu na poslední nákupy, transfer na pokoj do 
hotelu na denní využití na odpočinek a  později od-
poledne transfer zpět na letiště a odlet zpět do ČR. 
11. DEN: Návrat zpět do ČR.

POZNÁNÍ 
A 

KOUPÁNÍ

PROGRAM 

TO NE LE Í  R
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TRASA ZÁJEZDU: CEBU • BOHOL • DUMAGUETE • SIQUIJOR • SUMILON

ILI ÍN   ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Cebu–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfery, jízdenky 
na trajekty dle programu, výlety dle programu, 7 nocí v hotelu ***/****, 7× snídani, služby česky mluví-
cího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (13 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 04. – 17. 04. 2022   K
20. 08. – 28. 08. 2022   K

POZOROVÁNÍ ŽRALOKŮ VELRY ÍC

1. DEN: Odlet z Prahy na Filípíny.
2. DEN: Přílet na ostrov Cebu, transfer trajektem na 
ostrov Bohol, který je nejžádanější destinací s  nád-
hernými plážemi, tropickými zahradami a skvělými 
podmínkami pro potápění a vodní sporty. Největší 
atrakcí jsou Čokoládové kopce, více než tisíc souměr-
ných kopců porostlých trávou, která se koncem ob-
dobí sucha zbarvuje dohněda. 
3. DEN: Celodenní výlet do Čokoládových kopců, je-
hož součástí je i plavba po řece boholským pralesem 
s  návštěvou chovné stanice nejmenšího primáta 
na světě nártouna filipínského. Prohlídka kostela 
Baclayon, který je postaven z korálů. 
4. DEN:  Dopoledne volný program. Odpoledne cesta 
trajektem do hlavního města provincie Negros Ori-
enta Dumaguete. Výlet po městě, kde mimo jiné uvi-
díte místní tržnici, univerzitu a katedrálu. Následně 
trajektem na ostrov Siquijor.
5. DEN: Volný program. Siquijor je malý hornatý ost-
rov a svými tvary nezapře sopečný původ. Na ostro-
vě najdete prázdné bílé pláže, ideální podmínky pro 
šnorchlování a potápění. Tajuplnou pověst mu dodá-
vají také horské vesničky, kde provozují svojí činnost 
šamani a léčitelé. 
6. DEN: Trajektem zpět do Dumaguete a pokračová-
ní na ostrov Sumilon, který je ideální pro odpočinek. 
Najdete tu přírodní lagunu, jeskyně, malé ostrůvky, 
krásné pláže. 
7. DEN: Výlet lodí za žraloky velrybími. Každý den sem 
připlouvá hejno osmi až čtrnácti žraloků, se kterými 
můžete plavat a šnorchlovat a obdivovat tohoto nej-
většího žraloka na světě. 
8. DEN: Odpočinek a volný program.
9. DEN: Transfer na letiště, odlet. Přílet následující 
den.

PROGRAM

KR S  I NÍ  ILI ÍN
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Manila–Praha, letištní taxy a další poplatky, vnitrostát-
ní přelet Manila-El Nido-Manila, transfer letiště–hotel–letiště, 11 nocí v  hotelu***/****, 11× snídani, 
1× oběd,  dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (15 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 11. – 21. 11. 2022   K

1. DEN: Odlet z Prahy do hlavního města Filipín – Ma-
nily. 
2. DEN: Přílet do Manily. Ubytování. 
3. DEN: Dopoledne cesta nádhernou krajinou s buj-
nou tropickou vegetací, rýžovými políčky do vesnice 
Banaue. Cestou zastávka u posvátného místa Dalton 
Pass, jež je důležitým bodem cesty tažných ptáků. 
Pokračování hornatým terénem přes město Bagabag 
až do Banaue. 
4. DEN: Cesta do domorodé vesnice Banga-an, od-
kud máte nádherné panoramatické výhledy na okolní 
krajinu a rýžové terasy (UNESCO). Po krátkém sestu-
pu do údolí uvidíte místní obyvatele „ifuagos“ (lidé 
z hor) při jejich každodenních činnostech. 
5. DEN: Přejezd do slavného města Sagady, kde mů-
žete vidět posvátné pohřebiště – po stěnách skal jsou 
zavěšeny rakve. Poté přejezd do města Bontoc, kde 
navštívíte etnografické muzeum. 
6. DEN: Odjezd zpět do Manily, volno na vlastní pro-
hlídku města. Fakultativní možnost večerní prohlídky 
Manilou.  
7. DEN: Transfer na letiště a odlet na soostroví Pala-
wan, na letiště El Nido. Na ostrově je nedotčená pří-
roda, čisté moře plné korálů a pestrobarevných ryb 
i nádherné bělostné pláže. 
8.–12. DEN: Individuální program, koupání, relax. 
13. DEN: Transfer na letiště El Nido a odlet zpět do 
Manily s navazujícím letem do Prahy. Přílet následu-
jící den. 

PROGRAM

TRASA ZÁJEZDU: MANILA • BANAUE • BANGA-AN  • SAGADA • BONTOC • PALAWAN

ILI ÍN   ENNÍ OKR

TO NE LE Í  ILI ÍN

NEJKRÁSNĚJŠÍ R ŽOVÉ TERASY ASIE
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Phuket–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště
–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***/****, 10× snídani, 3× oběd, dopravu a vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA
03. 01. – 14. 01. 2022   K
03. 02. – 14. 02. 2022   K
15. 03. – 26. 03. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA
15. 04. – 26. 04. 2022   K
06. 08. – 17. 08. 2022   K
15. 12. – 26. 12. 2022   K

THAJSKO > 11DENNÍ OKRUH

TRASA ZÁJEZDU: PHUKET • PHANG NGA BAY • KO TAPU • KO SAMUI •  ANGTHONG MARINE PARK • KHAO SOK • KRABI • PHI PHI

 KR S I OSTROV  I NÍ O T SK

198 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM

JAMES BOND ISLAND V CENĚ

1. DEN: Odlet z Prahy na ostrov Phuket. 
2. DEN: Přílet na ostrov Phuket, transfer na hotel, uby-
tování a volno. 
3. DEN: Celodenní výlet do ostrovní oblasti Phang 
Nga Bay, kde se točil na ostrově Tapu natáčel film 
James Bond Muž se zlatou zbraní. Oblast si prohlíd-
nete z  lodi, na ostrov budeme moci vkročit vlastní 
nohou a zastavíte se i na plovoucí vesnici na ostrově 
Panyee, kde se dozvíte vše o životě místní rybářské 
komunity. Oběd si vychutnáte na ostrově Yoo Yai 
a vykoupete se na ostrově Kudu nebo Nok. 
4. DEN: Dopoledne přelet z Phuketu na ostrov Samui, 
transfer na hotel, ubytování. 
5. DEN: Volno na koupání na ostrově Samui. 
6. DEN: Celodenní program v  Angthong Marine 
Park, okouzlující oblastí více 42 ostrůvků, které vytvá-
ření malebnou scenérii. Při cestě lodí si vychutnáte 
několik zastavení – šnorchlování na Ko Wao, výstup 
na vyhlídkový bod na Ko Mae, oběd na Ko Paluay 
a koupel a odpočinek na Song Pi Nong Beach. 
7. DEN: Dopoledne přejezd trajektem do Donsaku, 
poté přejezd do „Rock and Tree House“ na oběd. Od-
poledne přejezd do sloního kempu, kde se dozvíte 
vše o životě těchto zvířat, naučíte se připravit pro mě 
pochutiny z banánů, bylinek a vitamínů a vyzkoušíte 
si, jak vypadají jejich „lázně“. Dojezd do Khao Sok. 
8. DEN: Dopoledne transfer na Krabi, ubytování a vol-
no na Krabi. 
9. DEN: Celodenní výlet na ostrov Phi Phi – volno na 
ostrově na prozkoumání a koupání
10. DEN: Přejezd z ostrova Phi Phi na Phuket, cestou 
půldenní zastavení na šnorchlování a koupání v ob-
lasti Long Beach a Nui Beach. 
11. DEN: Volno na hotelu do transferu na letiště, od-
let.

THAJSKO

BANGKOK

PHUKET

PHI PHI

KRABI

Chiang Mai

KO SAMUI 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bangkok–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště
–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***/****, 10× snídani, 3× oběd, 2× večeři, dopravu a vstupy dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč), Khantoke večeře (990 Kč), jízda na slonu (990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
13. 01. – 24. 01. 2022   K
10. 02. – 21. 02. 2022   K
10. 03. – 21. 03. 2022   K
01. 07. – 12. 07. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
22. 10. – 02. 11. 2022   K
05. 11. – 16. 11. 2022   K
03. 12. – 14. 12. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: BANGKOK • BANG PA IN • AYUTHAYIA • SUKHOTHAI • LAMPANG 
• CHIANG RAI • CHIANG MAI • PATTAYIA

THAJSKO > 11DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Bangkoku. 
2. DEN: Přílet do Bangkoku, transfer na hotel, ubytování. 
3. DEN: Prohlídka centrální historické části Bangkoku 
a chrámů – Wat Traimit s celozlatou sochou Buddhy, 
vážící 5,5 tuny, chrám Wat Pho s 46 m dlouhou sochou 
ležícího Buddhy, který patří k nejstarším ve městě a je 
také centrem tradiční medicíny a Wat Benjamaborpit, 
zvaný „mramorový“ chrám Večer fakultativní možnost 
návštěvy oblíbené cestovatelské uličky Khao San. 
4. DEN: Dopoledne přejezd do Bang Pa In, jednoho 
z míst, které se pro svojí krásu vybrala královská rodi-
na pro svatbu své rezidence. Prohlídka buddhistického 
chrámu inspirovaného evropskou architekturou a po-
staveného na malém ostrově. Ayuthayi (UNESCO), 
kdy část cesty absolvujete lodí a zakončíte svojí pouť 
u Wat Phanam Choeng, starobylém chrámu s obrov-
skou sochou sedícího Buddhy. Prohlídka historické 
části města a den zakončíte návštěvou nezapomenu-
telného komplexu Wat Chai Wattanaram. Po prohlídce 
pokračování do Sukhothai (UNESCO). 
5. DEN: Dopoledne prohlídka archeologického parku 
první hlavního města Siamského království Sukhothai, 
která vzniklo v 13 st a je považované za zlatou éru země. 
V historickém centru uvidíte množství ostatků chrámů, 
náboženských soch, palácových budov. Navštívíte také 
muzeum Ramkanhaeng a  prohlídku zakončíte u  ob-
rovského sochy Buddhy ve Wat Sri Chum Buddha. Po 
prohlídkách přejezd do města Lampang. Večer jízda 
v kočáře večerním městem kolem chrámu v barmském 
stylu, zakončená návštěvou vyhlášeného nočního trhu. 
6. DEN: Dopoledne volno na individuální prohlídku 
Lampangu. Odpodle přejezd do Chiang Rai. 
7. DEN: Dopoledne prohlídka této severně polože-
né metropole – Chiang Rai Clock Tower, místní trh, 
chrámy Wat Phra Kaen a White Temple. Po prohlídce 
přejezd do Chiang Mai. Večer fakultativní možnost 
večeře ve stylu khantoke, kde vám speciálním způ-
sobem budou servírovány v mističkách různé druhy 
severothajských jídel, doprovázené tanečním vystou-
pením tradičních tanců. 
8. DEN: Dopoledne přejezd do sloní farmy v  Mae-
tang, prohlídka. Fakultativní možnost dokoupení 
jízdy na slonu (cca 30 minut). Odpoledne volno v Chi-
ang Mai na individuální prohlídky a nákupy. 
9. DEN: Volno do transferu na letiště, přelet zpět do 
Bangkoku a  pokračování transferem na Pattayiu. 
Ubytování. 
10. DEN: Volno na koupání na Pattayi. 
11. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

DVĚ
PAMÁTKY UNESCO

PROGRAM

VELKÝ OKRUH SEVERNÍM THAJSKEM A PATTAYA

THAJSKO

BANGKOK

PATTAYIA

CHIANG MAI

CHIANG RAI

LAMPAS

AYUTHAYA

BANG PA IN

200 K T LO  O N V Í  E  ASIA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bangkok–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***/**** , 10× snídani, 2× oběd,  dopravu a vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
06. 01. – 17. 01. 2022   K
03. 03. – 14. 03. 2022   K
07. 04. – 18. 04. 2022   K
26. 11. – 07. 12. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: BANGKOK • KHAO YAI • KHORAT • PHIMAI • AYUTHAYA • BANG PA IN 
• KO SAMET

THAJSKO > 11DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Bangkoku. 
2. DEN: Přílet do Bangkoku, transfer na hotel, ubyto-
vání. 
3. DEN: Prohlídka centrální historické části Bangkoku 
a  chrámů – Wat Traimit s  celozlatou sochou Budd-
hy, vážící 5,5 tuny, chrám Wat Pho s 46 m dlouhou 
sochou ležícího Buddhy, který patří k  nejstarším ve 
městě a je také centrem tradiční medicíny a Wat Be-
njamaborpit, zvaný „mramorový“ chrám  Večer fa-
kultativní možnost návštěvy oblíbené cestovatelské 
uličky Khao San. 
4. DEN: Dopoledne přejezd do národní parku Khao 
Yai, který je nejstarším národním parkem v zemi. Do 
dojezdu krátká pauza na odpočinek a odjezd na výlet 
od do přírody, zakončený nočním safari. 
5. DEN: Dopoledne výlet do vinohradů, kde si pro-
hlédnete místní výrobnu vína a ochutnáte produkci. 
Poté pokračování do Khoratu, cestou zastavení 
u přehrady Lam Takhong, monumbentální stavby ze 
70 let min. století. Možnost ochutnat místní kuchyni 
u pouličních prodavačů. 
6. DEN: Dopoledne prohlídka chrámu Phimai, který 
je jedním z největších chrámů hinduistických Khmérů 
v Thajsku. V podvečer návštěva vyhlášeného nočního 
trhu v Khoratu. 
7. DEN: Dopoledne přejezd do Ayuthayi (UNESCO). 
Odpoledne prohlídka chrámů v historické části města, 
včetně Wat Phanam Choeng a Wat Chai Wattanaram. 
8. DEN: Dopoledne přejezd do Bang Pa In, prohlídka 
letního sídla thajské královské rodiny. Pokračování 
do Rayongu a přejezd lodí na ostrov Samet. 
9. – 10. DEN: Volný den na ostrově Samet, koupání. 
11. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR.

 OCHUTNÁVKA VÍNA V CENĚ

PROGRAM

OKR  O K OR T   O T N  OSTROV  S ET

THAJSKO

BANGKOK

KOH SAMET

KHAO YAI

KHORAT

PHIMAIAYUTHAYA

BANG PA IN

201K T LO  O N V Í  E  ASIA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bangkok–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu *** nebo pokoj na raftu (při ubytování v NP Erawan), 10× snídani, 
3× oběd, 2× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč), celodenní výlet Damnoen Saduak (3 700 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
27. 01. – 07. 02. 2022   K
24. 02. – 07. 03. 2022   K
14. 04. – 25. 04. 2022   K
01. 07. – 12. 07. 2022   K
05. 11. – 16. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: BANGKOK • AYUTHAYIA • KANCHANABURI • NP ERAWAN • HUA HIN

VELK  OKR  ST E NÍ  T SKE    IN
THAJSKO > 11DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Bangkoku. 
2. DEN: Přílet do Bangkoku, transfer na hotel, ubyto-
vání. 
3. DEN: Prohlídka centrální historické části Bangkoku 
a  chrámů – Wat Traimit s  celozlatou sochou Budd-
hy, vážící 5,5 tuny, chrám Wat Pho s 46 m dlouhou 
sochou ležícího Buddhy, který patří k  nejstarším ve 
městě a je také centrem tradiční medicíny a Wat Ben-
jamaborpit, zvaný „mramorový“ chrám Večer fakulta-
tivní možnost návštěvy oblíbené cestovatelské uličky 
Khao San. 
4. DEN: Dopoledne přejezd do Ayuthayi (UNESCO), 
kdy část cesty absolvujete lodí a zakončíte svojí pouť 
u Wat Phanam Choeng, starobylém chrámu s obrov-
skou sochou sedícího Buddhy. Prohlídka historické 
části města a den zakončíte návštěvou nezapomenu-
telného komplexu Wat Chai Wattanaram. 
5. DEN: Přejezd do oblasti města Kanchanaburi, uby-
tování v národním parku. Celodenní výlet do NP Era-
wan, jehož hlavní atrakcí je sedmi patrový stejnojmen-
ný vodopád. Volno na koupání a pozorování tropické 
přírody. Večer kulturní představení komunity Monů. 
6. DEN: Přejezd do oblasti Hua Hin, která je vyhláše-
ným plážovým letoviskem, vyhledávaným místními 
obyvateli, včetně královské rodiny, která má v oblasti 
svojí rezidenci. Ubytování a volno u moře. 
7. – 8. DEN: Volno u moře. 
9. DEN: Fakultativní celodenní výlet včetně oběda do 
oblasti plovoucího trhu Damnoen Saduak a  na tu-
risty nedávno objevenou atrakci nočního trhu Am-
phawa. Tato oblast je vyhlášená množstvím světlu-
šek, které večer přeměňují místní faunu ve „vánoční 
stromečky“. 
10. DEN: Volný den u moře v Hua Hin. 
11. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR.

NÁRODNÍ PARK ERAWAN V CENĚ

PROGRAM 

THAJSKO

BANGKOK

AYUTHAYA

DAMNOEN SADUAK

KANCHANABURI

HUA HIN

202 K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Bangkok–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiš-
tě–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***/**** nebo pokoj na raftu (při ubytování v NP Erawan), 10× snídani, 
5× oběd, 1× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 290 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
22. 12. – 02. 01. 2023   K

TRASA ZÁJEZDU: BANGKOK • KANCHANABURI •  NP ERAWAN • SANGKLABURI • PATTAYA

SILVESTROVSK  S E I L S O TE   O E
THAJSKO > 11DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Bangkoku.  
2. DEN: Přílet do Bangkoku, transfer na hotel, ubyto-
vání. 
3. DEN: Prohlídka centrální historické části Bangkoku 
a chrámů – Wat Traimit s  celozlatou sochou Budd-
hy, vážící 5,5 tuny, chrám Wat Pho s 46 m dlouhou 
sochou ležícího Buddhy, který patří k  nejstarším ve 
městě a je také centrem tradiční medicíny a Wat 
Benjamaborpit, zvaný „mramorový“ chrám  Večer fa-
kultativní možnost návštěvy oblíbené cestovatelské 
uličky Khao San. 
4. DEN: Dopoledne odjezd z Bangkoku do Kanchana-
buri. První zastavení bude v interaktivním muzeu tzv. 
„železnice smrti“, kde se dozvíte vše o stavbě, která 
tady vznikala v době 2 světové války. Poté přejezd do 
města k mostu přes řeku Kwai, proslaveného stejno-
jmenným fi lmem.  Krátká jízda vlakem přes původní 
dřevěný viadukt a pokračování do památníku Hellfi re 
Pass, který se nachází v místě jednoho z nejobtížněj-
ších míst na trati. Přejezd do oblasti národního parku, 
ubytování. 
5. DEN: Dopoledne přejezd do NP Erawan ke stej-
nojmennému sedmi patrovému vodopádu, volno na 
koupání.
6. DEN: Dopoledne přejezd do Sangkhlaburi – pro-
hlídky jeskyně Sawanbandan, vodopád Takeantong, 
raft na bambusových vorech, vesnice etnika Karenů. 
7. DEN: Brzké ráno procházka na most Monů, kde se 
v 6 hodin ráno zúčastníte ceremonie mnichů, kteří se 
ráno chodí pomodlit s místními obyvateli. Poté plav-
ba lodí po přehradě Khao Laem, kde uvidíte zbytky 
zatopených budov a chrámu. Pokračování k chrámu 
Wangwiwekaram s  monumentální mramorovou 
sochou Buddhy a zastavení u Wat Somdetu. Poté 
přejezd do hraniční oblasti Tree Pagodas Pass. 
8. DEN: Dopoledne přejezd do Prasat Muang Singh, 
historického areálu v  khmérském stylu z  pozdně 
lopburského období. Po prohlídce pokračování přes 
Bangkok na Pattayiu, pobyt u moře. 
9.–10. DEN: Volný den u moře na Pattayi. 
11. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR.

PROGRAM 

THAJSKO

BANGKOK

KANCHANABURISANGKLABURI

PATTAYIA

OSLAVA SILVESTRA POD PALMAMI

203K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Hanoj, Ho Či Min–Praha, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště, 9 nocí v hotelu ***/****, 1 noc na lodi,  10× snídani, 2× oběd, 1× večeři, dopravu 
a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (Vietnam – vyřizuje CK – 3 000 Kč nebo 
individuálně on-arrival, cca 45 USD)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
23. 04. – 04. 05. 2022  K
12. 11. – 23. 11. 2022  K

TRASA ZÁJEZDU: • HANOJ • HA LONG • HUE • DANANG • HOI AN • SAIGON • CU CHI • MEKONG

GRAND TOUR VIETNAMEM 
VIETNAM > 13DENNÍ OKRUH

204 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM

gonu – Ho Či Minova Města. Prohlídka historického 
centra, Reunifaction palace (bývalý palác prezidenta 
jižního Vietnamu), Emperor of Jade Pagoda, katedrála 
Notre Dame a Central Post Office – historická budo-
va pošty. Prohlídku zakončíme návštěvou místního 
tržiště. 
11. DEN: V brzkých ranních hodinách výlet lodí na Cai 
Rang Floating Market, největší a nejrušnější z trhů na 
deltě řeky Mekong. Cestou můžete obdivovat krás-
nou přírodu a život v místních rybářských vesničkách. 
12. DEN: Odjezd ze Saigonu do Tay Ninh, návštěva 
chrámu Cao Dai, poté cesta k tunelům Cu Chi, kte-
ré se používaly během vietnamské války. V pozdních 
odpoledních hodinách návrat do Saigonu, transfer na 
letiště a odlet zpět do ČR.
13. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Hanoje.
2. DEN: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu, ubyto-
vání.
3. DEN: Celodenní prohlídka Hanoje – Temple of Li-
terature, památník Ho Či Minh, Ho Či Minh Mausole-
um, Ho Či Minh’s Stilt House, Museum of ethnology, 
Hoan Kiem Lake v srdci Hanoje, Tortoise Pagoda, 
Opera House, St Joseph’s cathedral, Old Squarter – 
stará čtvrť s úzkými uličkami a obchůdky, kterou mů-
žete projet v rámci prohlídky na kolech. Večer před-
stavení tradičních vietnamských vodních loutek. 
4. DEN: Přejezd do známé zátoky Ha Long Bay, na-
lodění na loď. Plavba lodí, návštěva jeskyně Sung Sot 
Cave, jejíž stěny jsou pokryty krápníky. Odpoledne 
plavba okolo rybářské vesnice. Občerstvení ovocem. 
Ve večerních hodinách zakotvení v blízkosti Luon 
Cave. Nocleh na lodi.
5. DEN: Ráno budete moci pozorovat východ slunce 
z paluby. Koupání u ostrova Ti Top, návrat zpět do 
přístavu. Cestou na lodi ukázka kuchařského umění 
vietnamské kuchyně. Oběd na lodi a návrat do Ha-
noje. Odpoledne přelet do Hue, transfer do hotelu. 
6. DEN: Výlet do Thien Mu Pagody. Plavba po „Voňa-
vé“ řece místní lodí, po cestě navštívíte jednu z nej-
známějších památek – věž Thien Mu Pagoda. Poté 
návštěva Imperial Tomb Khai Dinh, poslední hrobky 
dynastie Nguyen. 
7. DEN: Přejezd do Hoi An, tradičního přístavu. Cesta 
z Hue přes malebné horské silnice s nádherným vý-
hledem na pobřeží. Návštěva Cham Museum, Marble 
Mountains a Tam Than. 
8. DEN: Prohlídka historické části Hoi An (UNESCO), 
ojediněle zachovalého města. Návštěva Harbour, kde 
kotví pestře pomalované lodě, kaplí, pagod a muzea. 
V odpoledních hodinách plavba po Bon River. Po ces-
tě uvidíte nedotčenou přírodu a navštívíte Pottery 
Village a Woodcarving Village.
9. DEN: Individuální volno v Hoi An určené k relaxaci a 
odpočinku na pláži nebo u bazénu.
10. DEN: Transfer na letiště. Let z Danangu do Sai-

PLAVBA HA LONG BAY V CENĚ

205K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Hanoi, Hong-Kong–Praha, letištní taxy a další poplatky, pře-
jezdy vlakem dle programu, transfer letiště-hotel-letiště, 9 nocí v hotelu ***/****, 1× noc na lodi v Halong 
Bay, 1× ubytování v penzionu ve dvoulůžkovém pokoji, 11× snídani, 5x oběd, 7× večeři, dopravu a vstupy 
dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (Vietnam – vyřizuje CK – 3 000 Kč nebo indi-
viduálně on-arrival, cca 45 USD, Čína – dle současných pravidel čínské vlády si klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 11. – 25. 11. 2022  K

TRASA ZÁJEZDU: HANOI • HALONG BAY• NANNING • GUILLIN • LONGSHENG • YANGSHUO 
• GUANGZHOU • MACAO • HONG KONG 

VIETN   ČÍN   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Hanoje.
2. DEN: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu a ubyto-
vání, dle letových časů odpočinek nebo individuální 
prohlídka města. 
3. DEN: Brzy ráno odjezd na sever od Hanoje do prv-
ního hlavního města Vietnamu – Hoa Lu. Návštěva 
chrámů postavených na počest císaře Dinh Tien Ho-
ang z dynastie Dinh a císaře Le Dai Hanh. Dopoledne 
pak odjezd do Tam Coc na typický vietnamský oběd. 
Po obědě plavba lodí a  návštěva Trang An. Během 
plavby výhledy na vápencové útvary vystupující z rý-
žových polí.
4. DEN: Odjezd do zátoky Halong Bay (UNESCO). 
Příjezd kolem poledne, nalodění. Oběd bude serví-
rovaný na lodi, odpoledne odpočinek na lodi nebo 
možnost zúčastnit se programu – jízda na kajaku, 
koupání, atd. Nocleh na lodi.
5. DEN: Snídaně servírovaná formou brunche na 
lodi, plavba mezi krásnými vápencovými útvary zpět 
do přístavu. Vylodění a  návrat do Hanoi. Po příjez-
du do Hanoi vyjížďka po městě v cyklorikše – stará 
čtvrť s úzkými uličkami, zastávka na trhu Dong Xuan 
s místními výrobky. Na závěr dne představení tradič-
ních vodních loutek. 
6. DEN: Prohlídka komplexu Ho Chi Minh (mauso-
leum, museum, pagoda) a Tran Quoc Pagoda. Dále 
pokračování k  Temple of Literature, který vznikla 
v  16. století. Po zbytek dne odpočinek nebo volný 
program až do odjezdu na vlakové nádraží. Noční 
přejezd vlakem do Číny – Nanning.
7. DEN: Příjezd do města Nanning. Snídaně v restau-
raci. Prohlídka města. Odjezd vlakem do Guilinu. 
8. DEN: Přejezd do oblasti Longsheng, na rýžové tera-
sy Longji. Začátky budování rýžových polí na svazích 
kopců sahají do 13. století, nyní terasy pokrývají 66 
km2 ve výškách 300–1 100 m n. m. Návštěva vesnic 
etnických menšin žijících v oblasti. Nocleh v penzionu 
ve vesnici Ping´an (doprava autobusem do oblasti, 
následuje transfer dopravním prostředkem chrání-
cím životní prostředí k úpatí vesnice).
9. DEN: Dokončení prohlídky oblasti Longsheng a pře-
jezd do městečka Yangshuo ležícího v krajině vápen-
cových kopců – zelené homole inspirují čínské malíře 
a básníky po celé generace. Plavba na bambusovém 
raftu či malé loďce na řece Li (2-2,5hodinový výlet lodí). 
10. DEN: Návštěva místních trhů a vesniček. Transfer 
na vlakové nádraží a přejezd rychlovlakem do Kanto-
nu (Guangzhou) (cca 2,5 hodiny). 
11. DEN: Dopoledne prohlídka moderní metropole, 
významného starobylého přístavu, brány čínského 
jihu – Kantonu, chrámu rodiny Chen postaveného 
v pestrobarevném jihočínském stylu k uctění předků 
(nyní součástí Kantonského muzea lidového umění), 
návštěva trhu Qingping. Přejezd přes Zhuhai do bý-
valé portugalské kolonie, Macaa. Prohlídka města 
(chrám Na Tcha, hradby, St. Paul´s, chrám A-Ma, ka-
sino, zastávka u Macao Tower). 
12. DEN: Transfer rychlolodí do Hong Kongu. Odpo-
ledne prohlídka ostrova Hong Kong – Victoria Peak, 
trh Stanley, záliv Repulse, rybářská vesnice Aberdeen. 
Nocleh v Hong Kongu. 
13. DEN: Individuální volno. Transfer na letiště a odlet 
s přestupem do Prahy.
14. DEN: Přílet do Prahy.

NOVINKA V NABÍDCE

PROGRAM 

VIETN  ČÍN  

206 K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Hanoj, Siem Reap–Praha, letištní taxy a další poplatky, míst-
ní přelety, transfer letiště–hotel–letiště, 12 nocí v hotelu ***/****, 1 noc na lodi, 13× snídani, 2× oběd, 
2× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (Vietnam – vyřizuje CK – 3 000 Kč nebo 
individuálně on-arrival, cca 45 USD,  Kambodža – cca 30 USD, individuálně on-line)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
01. 12. – 15.12. 2022  K

TRASA ZÁJEZDU: HANOJ • HA LONG • HUE • DANANG • GOLDEN BRIDGE • HO CHI MINH 
CITY • MEKONG • TUNELY CU CHI • SIAM REAP • ANGKOR WAT • ANGKOR THOM • JEZERO 
TONLE SAP 

VIETN   K O   ENNÍ OKR

PLAVBA HA LONG BAY V CENĚ

PROGRAM 

VIETN  K O

1. DEN: Odlet z Prahy.
2. DEN: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. 
3. DEN: Celodenní prohlídka Hanoje – Temple of Lite-
rature, památník Ho Či Minh, Ho Či Minh Mausoleum, 
Ho Či Minh’s Stilt House, Museum of ethnology, Hoan 
Kiem Lake v  srdci Hanoje, Tortoise Pagoda, Opera 
House, St Joseph’s cathedral, Old Squarter – stará čtvrť 
s úzkými uličkami a obchůdky, kterou můžete projet 
v rámci prohlídky na kolech. Večer představení tradič-
ních vodních loutek. 
4. DEN: Přejezd do známé zátoky Ha Long nalodění. 
Plavba lodí, návštěva jeskyně Sung Sot Cave, jejíž stěny 
jsou pokryty krápníky. Odpoledne plavba okolo rybářské 
vesnice. Občerstvení ovocem. Ve večerních hodinách za-
kotvení v blízkosti Luon Cave. Nocleh na lodi.
5. DEN: Ráno budete moci pozorovat východ slunce 
z  paluby. Koupání u  ostrova Ti Top, návrat zpět do 
přístavu. Oběd na lodi a  návrat do Hanoje. Odpoledne 
přelet do Hue, transfer do hotelu. 
6. DEN: Místní lodí plavba po „Voňavé řece“, navštívíte 
jednu z nejznámějších památek – věž Thien Mu Pagoda, 
hrobky Minh Mang a Khai Dinh. Poté návštěva Imperial 
Tomb Khai Dinh, poslední hrobky dynastie Nguyen. 
7. DEN: Přejezd do Danangu, po cestě zastávka u  Co 
Beach a průsmyku Hai Van Pass, Ba Na Mountain a ná-
vštěva nového mostu Golden Bridge. Přejezd do Hoi An. 
8. DEN: Prohlídka historické části Hoi An (UNESCO). 
Návštěva přístavu, kde kotví pestře pomalované lodě, 
kaplí, pagod a muzea. V odpoledních hodinách plav-
ba po Bon River. Po cestě uvidíte nedotčenou přírodu 
a navštívíte Pottery Village a Woodcarving Village. 
9. DEN: Transfer na letiště a přelet do Ho Chi Minh/
Saigonu. Po příletu transfer do hotelu. Odpoledne 
prohlídka města. Návštěva historického centra, Reuni-
faction palace (bývalý palác prezidenta jižního Vietna-
mu), Emperor of Jade Pagoda, katedrála Notre Dame 
a Central Post Office – historická budova pošty. Pro-
hlídku zakončíme návštěvou místního tržiště. 
10. DEN: Odjezd ze Saigonu na jih do My Tho – vstupní 
brány do delty řeky Mekong. Nalodění na loď a prohlíd-
ka přírodních scenérií a vegetace v okolí řeky. Návštěva 
trhu s ovocem, pozorování života místních lidí. 
11. DEN: Výlet k  tunelům Cu Chi, které byly významné 
během vietnamské války. Žádné jiné místo z vietnamské 
války není tolik posvátné. Zde rolničtí partyzáni vedli vál-
ku z 200 km dlouhých ručně vykopaných tunelů a komor. 
12. DEN: Transfer na letiště a odlet do Siam Reap. Po pří-
letu transfer do hotelu, ubytování. Odpoledne návštěva 
a prohlídka Angkor Tho m, Ta Prohm, Srah Srand, Ban-
teay Kdei Temple. 
13. DEN: Pokračování prohlídky rozsáhlého komplexu 
Angkor Thom s  jeho jižní bránou, dále chrám Bayon
a tzv. Sloní terasy. Odpoledne Angkor Wat. Večeře v tra-
diční restauraci s tanečním vystoupením. 
14. DEN: Prohlídka městečka Siam Reap, kde naleznete 
také řadu památek a staveb (Bantey Samre, Neak Pean, 
Ta Som, Preah Khan). 
15. DEN: Plavba lodí po jezeře Tonle Sap, největším jeze-
ru v Kambodži. Během plavby budete míjet plovoucí ves-
ničky se školami, restauracemi i nemocnicemi. Odpoled-
ne návrat do Siam Reap a odlet s přestupem do Evropy.
16. DEN: Přílet do Prahy.

207K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Jakarta, Denpasar–Praha, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště,13 nocí v hotelu ***/****, 13× snídani, dopravu a vstupy dle programu, přejezd 
lodí na Bali, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (dle současných pravidel čínské vlády si 
klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 700 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
17. 09. – 01. 10. 2022  K

TRASA ZÁJEZDU: JAKARTA • MEDAN • BUKIT LAWANG • BRASTAGI • JEZERO TOBA • YOGYAKARTA • BOROBUDUR • PRAMBANAN BALI 
• KINTAMANI TOUR • TANAH LOT

GRAND TOUR INDONÉSII – SUMATRA, JÁVA, BALI
INDONÉSIE > 16DENNÍ OKRUH

208 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM 

ny, gejzíry, mnohobarevným jezerem a zbytky chrá-
mových komplexů z  10. století. Cesta povede přes 
Magelang, návštěva chrámu Borobudur, největšího 
buddhistického chrámového komplexu, prohlídka 
chrámů Candi Mendut a  Candi Pawon, zastávka 
v  nákupním centru Malioboro. Fakultativně večeře 
s tanečním vystoupením. Nocleh v Yogyakartě.A
10. DEN: Přejezd vlakem do Mojekorta, cesta potrvá 
cca 5 hodin. Cestou výhledy na okolní krajinu, hory 
a řeky. Ubytování v oblasti Bromo.
11. DEN: Jeepy vystoupáme na vulkán Mount Bromo
a  budeme pozorovat východ slunce a  hinduistický 
chrám, vychutnáte si výhledy na vulkán. Přejezd do 
Ketapang a odjezd lodí na Bali. Ubytování v oblasti 
Lovina.
12. DEN: Brzy ráno výlet na moře a pozorování delfínů 
a východu slunce, snídaně v hotelu, prohlídka vodo-
pádů Gitgit, návštěva ovocného trhu v Candikuning, 
výhledy na jezero Bedugul a návštěva chrámu Ulun 
Danu Temple. Přejezd přes místní vesničky na západ 
ostrova k chrámu Tanah Lot, kde můžete pozorovat 
krásný západ slunce. Následuje přejezd do Ubudu, 
ubytování v Ubudu.
13. DEN: Odjezd do vesnice Kintamani, která leží na 
okraji kráteru Penulisan. Výhled na vulkán Batur 
a jezero. Návštěva chrámu Tirta, přejezd přes rýžová 
pole, prohlídka rýžových teras Tegalalang a  přejezd 
na jih do oblasti Legian nebo Kuta Beach.
14. DEN: Celodenní volno, možnost odpočinku, kou-
pání.
15. DEN: Snídaně, dle letových řádů transfer na letiště 
a odlet do Evropy.
16. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy.
2. DEN: Přílet do Jakarty, transfer do hotelu a uby-
tování.
3. DEN: Ráno odlet do Medanu. Prohlídka města – 
Sultan palác, mešita, Čínský klášter. Přejezd do Boho-
roku, cestou návštěva krokodýlí farmy. Dále přejezd 
do Bukit Lawang se zastávkou na plantážích. 
4. DEN: Výlet do džungle, pozorování orangutanů 
v přírodě. Budete moci pozorovat orangutany během 
krmení uprostřed pralesa. Treking džunglí trvá cca 
3 hodiny. Přejezd do hotelu v Brastagi, ubytování.
5. DEN: Odjezd do Prapat, návštěva parku Lhumbini 
s duplikátem Shwedagon Pagody, návštěva ovocné-
ho trhu. Návštěva tradiční vesnice Batak Karo, po-
díváte se na tradiční karobatacké domy. Zastavíme 
u vodopádu Sipisopiso a nakonec navštívíme vesnici 
– skanzen kmenů Pamatang Purba a výhledy na jeze-
ro Toba. Přejezd lodí na ostrov Samosir uprostřed 
jezera Toba, které vzniklo po zatopení sopečného 
kráteru. 
6. DEN: Projížďka po jezeře, prohlídka místních vesni-
ček s vyřezávanými malovanými domy. Podíváte se, 
jak zde žijí místní lidé – Batakové, kteří provozovali 
rituální kanibalismus. Památkou na krvavé rituály 
jsou obětní stoly a poradní křesla. Uvidíte i kamenné 
hrobky místních králů a  taneční vystoupení Bataků. 
Místní vesnice Ambarita a  Tomok jsou ideální pro 
nákup suvenýrů. Následuje návrat do hotelu, mož-
nost koupání v jezeře, ubytování na ostrově Samosir.
7. DEN: Transfer zpět do Parapat a následně do Me-
danu, odlet z Medanu do Yogyakarty. Transfer do 
hotelu a ubytování.
8. DEN: Prohlídka Yogyakarty: starého města, návště-
va sultánského paláce Keraton, který je postavený 
v  tradiční jávské architektuře, v  roce 1755 zde bylo 
centrum jávské kultury, návštěva manufaktury, dále 
hinduistická svatyně Prambanan, postavená v  5.-9. 
století. Do jeho zdí je vytesán poutavý příběh „Rámá-
jana“. Přejezd do Wonosobo.
9. DEN: Brzy ráno odjezd do nadmořské výšky 2 000 m 
na náhorní plošinu Dieng Plateau s horkými prame-

VELKÁ ASIJSKÁ CESTA

209K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Singapur, Penang–Kuala Lumpur–Praha, letištní taxy a další 
poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***/****, 10× snídani, dopravu a vstupy dle pro-
gramu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (14 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
13. 08. – 24. 08. 2022   K
12. 11. – 23. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: SINGAPUR • TAMPIN • MALACCA • KUALA LUMPUR • KUALA GANDAH 
ELEPHANT SANCTUARY • CAMERON • HIGHLANDS • PENANG • KUALA LUMPUR

1. DEN: Odlet z Prahy do Singapuru.
2. DEN: Přílet do Singapuru, transfer do hotelu, uby-
tování. 
3. DEN: Půldenní prohlídka Singapuru – výhled na Pa-
dang, Cricket Club, Parlament, radnice, chrám Tukan 
Hock Keng. Dále cesta přes Čínskou čtvrť na horu Fa-
ber – panoramatický výhled na město. Následuje ná-
vštěva manufaktury a odjezd do botanické zahrady. 
Odpoledne možnosti fakultativních výletů. 
4. DEN: Odjezd vlakem do Tampinu. Cesta povede 
mezi plantážemi a  místními vesničkami. Příjezd do 
Malaccy (UNESCO). Prohlídka: Bukit China, Port de 
Santiago, kostel St. Pavla, Chen Hoon Teng klášter 
a další, procházka po Junker street. 
5. DEN: Odjezd do Kuala Lumpur, prohlídka: soutok 
dvou řek, Královský palác, Národní památník, Národ-
ní mešity, pokračování k  železniční stanici, jež byla 
postavena v romantickém maurském slohu, návště-
va ústředního náměstí Merdeka, zastávka na focení 
u dvojice mrakodrapů, které patří ropné firmě Petro-
nas, China Tlen, Majsid Jamek, starý a nový královský 
palác, městská galerie. 
6. DEN:  Odjezd do Kuala Gandah Elephant Sanctu-
ary – střediska, kde se starají o slony.  
7. DEN: Odjezd do pohoří Cameron Highlands – až 
do výšky 1542 m n. m., kde se pěstuje proslulý čaj. 
První zastávka bude u hinduistického kláštera posta-
veného u jeskyní Batu. Dále zastávka u vodopádů Is-
kandar. Cesta po Cameron Highlands nabízí překrás-
né výhledy na plantáže, čajové manufaktury, místní 
trhy a jahodové plantáže. 
8. DEN: Brzy ráno odjezd na ostrov Penang. Po cestě 
několik zajímavých zastávek – Sam Poh Tong – jes-
kynní klášter, královské město Kuala Kangsar, které 
je častým námětem fotografů, mešitou Ubudiah, 
Iskandariah palác a  Istana Kenangan. Pokračování 
mangrovníkovým pralesem, který hraje důležitou 
roli v místním ekologickém systému a chrání pobřeží 
před erozí. Procházka pralesem. Z  dřeva mangrov-
níků se zpracovává uhlí, zastávka v místní „výrobně“ 
uhlí. Zastávka u  jezera Bukit Metan, známého svým 
rehabilitačním centrem pro orangutany. Na ostrov 
Penang se dostanete nejdelším mostem na světě, 
který je přezdívaný Perla Orientu. 
9. DEN: Dopoledne prohlídka Penangu – objevování 
nejslavnějších památek a  kostelů, např.: muzeum 
Fort Cornwallis, čínské město Little India, Khoo Kong-
si Clan House a Reclining Buddha. Poté pokračování 
objížďkou pohoří a chrámů, výjezd lanovkou na horu 
Penang 830 m n. m. s panoramatickou vyhlídkou na 
Georgetown a návštěva chrámu Kek Lok Si, který je 
největším buddhistickým chrámem v Malajsii. 
10.–11. DEN: Individuální program u  moře, koupání, 
odpočinek.
12. DEN: Odjezd na letiště a přelet z Penangu do Kua-
la Lumpur, následně odlet do Evropy.
13. DEN: Přílet do Prahy.

NOVINKA V NABÍDCE 

PROGRAM 

MALAJSIE / SINGAPUR > 13DENNÍ OKRUH

SIN R  L SIE O T N  OSTROV  EN N

210 K T LO  O N V Í  E  ASIE



BALI

DENPASAR

BATUR
BESAKIH

TENGANAN

CANDIDASA
UBUD

CELUK

SANUR

BATUBULAN

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Denpasar–Praha, letištní taxy a  další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 8 nocí v hotelu ***/****, 8× snídani, 4× oběd, dopravu a vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
06. 08. – 15. 08. 2022   K
06. 12. – 15. 12. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: DENPASAR • BATUBULAN • MENGWI • SEBAT • GUNUNG KAWI • BATUR • 
BESAKIH • TENGANAM • GOA LAWAH

INDONÉSIE / BALI > 11DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Denpasaru.
2. DEN: Po příletu transfer do hotelu v Ubudu.
3. DEN: Dopoledne Batubulan s návštěvou předsta-
vení tradičního tance barong a kriss. Pokračování do 
Celuku, dílny na zpracování stříbra – a  Kemenulu – 
řezbářské dílny. Odpoledne pokračování do Mengwi 
– chrám Pura Taman Ayun obklopený vodním příko-
pem. Přejezd do Alias Kedatonu s  množstvím opic. 
Nezapomenutelným závěrem dne bude návštěva 
chrámu Tanah Lot vystavěného na skalnatém výběž-
ku, který je domovem strážných andělů moře. 
4. DEN: Prohlídka Holy Spring v  Sebatu, vodního 
chrámu zasvěceného bohyni rýže. Přejezd do Gu-
nung Kawi se svatyněmi vytesanými do skal, které 
připomínají krále žijícího před tisíci lety. Pokračování 
do Kintamani s výhledem na vuklán a  jezero Batur.
Následuje cesta do Besakihu na úpatí hory Agung, 
kde se nachází největší hinduistický chrám ostrova 
nazývaný Chrám Matka. Dojezd na pobřeží v oblasti 
Candidasa. 
5. DEN: Prohlídka vodního paláce Tirtagangga, víken-
dové rezidence jednoho z  posledních králů. Odjezd 
do horské vesnice s  procházkou mezi terasovitými 
rýžovými políčky. Přesun na pobřeží do Tenganamu, 
jedné z  nejméně civilizací dotčených vesnic, kde se 
látky stále tkají starou tradiční balijskou technikou. 
6. DEN: Odjezd na jih ostrova malebnou krajinou 
s  překrásnými výhledy. Zastávka v  jeskyni Goa La-
wah, kde jsou stěny obsypány netopýry. Návštěva 
Kerta Gosa, soudního dvora ze 17.st. s nádhernými 
stropními malbami. Zastávka v Goa Gajah, Sloní jes-
kyni. Odpoledne návrat na hotel a individuální volno 
na pobřeží. 
7. – 9. DEN: Volno, pobyt u moře.
10. DEN: Transfer na letiště, odlet.
11. DEN: Přílet do ČR. 

MYSTICKÝ CHRÁM TANAH LOT PROGRAM 

LI  OSTROV S V

211K T LO  O N V Í  E  ASIE



ČÍN   ENNÍ OKR

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Peking, Hong-Kong–Praha, letištní taxy a další poplatky, míst-
ní přelety, transfer letiště–hoteL–letiště, 9 nocí v hotelu ***/****, 1 noc penzion v oblasti Longsheng, 
1 noc ve vlaku/4 lůžkové kupé, 11× snídani, 11× oběd,  9x večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 490 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (dle současných pravidel čínské vlády si 
klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
18. 09. – 01. 10. 2022  K

TR S  E  EKIN   VELK  ČÍNSK  E   I N  N   ILIN  LON S EN   N S O  N O   O  ON  
KONG

VELK  EST  ČÍNO  

212 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM

1. DEN: Odlet z Prahy. 
2. DEN: Přílet do Pekingu, po cestě do hotelu za-
stávka u olympijského stadionu známého jako Ptačí 
hnízdo a plaveckého stadionu Vodní kostka. V přípa-
dě dřívějšího příletu část programu v hlavním městě. 
Večeře – typické čínské jídlo – pekingská kachna. 
3. DEN: Výlet k Velké čínské zdi – procházka po stav-
bě zařazené do novodobých divů světa. Odpoledne 
prohlídka velkého areálu Letního paláce s  největší 
císařskou zahradou v Číně. 
4. DEN: Prohlídka císařského komplexu Zakázaného 
města, největšího náměstí na světě – náměstí Ne-
beského klidu a  také areálu Chrámu nebes. Po ve-
čeři transfer na nádraží. Přejezd vlakem do Xi`anu, 
nocleh ve 4lůžkovém kupé.
5. DEN: Po příjezdu do historického města Si-an, hlav-
ního města provincie Šen-si, transfer do hotelu na 
snídani. Poté výlet s prohlídkou proslulé „Hliněné ar-
mády“ – přibližně 6000 terakotových figur válečníků 
v životní velikosti, více než 2000 let starých, objeve-
ných v roce 1974. Návštěva monumentálních hradeb
v Si-anu. Večer show z období Tang dynastie s večeří. 
6. DEN: Dopoledne prohlídka města Si-an, návštěva 
Velké pagody divokých husí, procházka muslimskou 
čtvrtí s mešitou v čínském stylu. Odpoledne odlet z Si-
-anu do Šanghaje, ubytování v hotelu. 
7. DEN: Prohlídka města Šanghaj. Obdivovatele za-
hrad potěší návštěva známé zahrady Yu. Odpoledne 
návštěva chrámu Nefritového Buddhy, muzea, pro-
cházka po nábřeží Bund. Po večeři projížďka po řece 
Huangpu. 
8. DEN: Transfer na letiště, odlet do Guilinu. Z letiště 
přejezd do oblasti Longsheng, na rýžové terasy Lon-
gji. Začátky budování rýžových polí na svazích kopců 
sahají do 13. století, nyní terasy pokrývají 66 km2 ve 
výškách 300–1 100 m. n. m. Úžasné přírodní scenérie 
v  každém ročním období. Možnost návštěvy vesnic 
etnických menšin žijících v oblasti. Nocleh v penzionu 
ve vesnici Ping´an. (doprava autobusem do oblasti, 
následuje transfer dopravním prostředkem chrání-
cím životní prostředí k úpatí vesnice, dále si cestující 

sami ponesou zavazadla do kopce, mohou je usklad-
nit při vstupu do vesnice či využít služeb místních po-
mocníků – za poplatek na místě).
9. DEN: Po dokončení prohlídky oblasti Longsheng 
přejezd do městečka Yangshuo ležícího v  krajině 
vápencových kopců – zelené homole inspirují čínské 
malíře a básníky po celé generace. Plavba na bambu-
sovém raftu či malé loďce na řece Li (2-2,5 hodinový 
výlet lodí). Večer fakultativně 70minutová světelná 
show  – Liusanjie Light show. 
10. DEN: návštěva místních trhů a vesniček. Transfer 
na vlakové nádraží a přejezd rychlovlakem cca 2,5 ho-
diny do Kantonu (Guangzhou). 
11. DEN: Dopoledne prohlídka moderní metropole, 
významného starobylého přístavu, brány čínského 
jihu – Kantonu, chrámu rodiny Chen, postaveného 
v pestrobarevném jihočínském stylu k uctění předků, 
nyní součástí Kantonského muzea lidového umění, 
návštěva trhu Qingping, údajně největšího trhu v Číně. 
Přejezd přes Zhuhai do bývalé portugalské kolonie,
Macaa. Prohlídka města (chrám Na Tcha, hradby, St. 
Paul´s, chrám A-Ma, kasino, zastávka u Macao Tower). 
12. DEN: Transfer rychlolodí do Hong Kongu. Odpo-
ledne prohlídka ostrova Hong Kong – Victoria Peak, 
trh Stanley, záliv Repulse, rybářská vesnice Aberdeen. 
13. DEN: Individuální volno. Transfer na letiště a odlet 
do Prahy.
14. DEN: Přílet do Prahy.

HONG KONG A MACAO
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TR S  E  EKIN   VELK  ČÍNSK  E   I N  ON IN   L V  O 
LO  E E  N T E  N

ČÍN   ENNÍ OKR

PLAVBA V CENĚ

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Peking, Tokio–Praha, přelet Šanghaj–Ósaka, letištní taxy 
a daCENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking, Šanghaj–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, 5 nocí v  hotelu ***/****, 3 noci na lodi, 1 noc ve vlaku/4 lůžkové kupé,  
9× snídani, 9× oběd,  9× večeři, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (dle současných pravidel čínské vlády si 
klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
01. 08. – 11. 08. 2022  K
21. 09. – 01. 10. 2022  K

1. DEN: Odlet z Prahy do Číny.
2. DEN: Přílet do Pekingu, po cestě do hotelu zastáv-
ka u  olympijského stadionu. V  případě dřívějšího 
příletu část programu v  hlavním městě. Slavnostní 
večeře na uvítanou – pekingská kachna. 
3. DEN: Dopoledne výlet k Velké čínské zdi, návštěva 
areálu Letního paláce během odpoledne. 
4. DEN: Prohlídka náměstí Nebeského klidu, Zaká-
zaného města a Chrámu nebes, po večeři transfer na 
vlakové nádraží a přejezd vlakem do Si-anu. Nocleh 
ve 4lůžkovém kupé vlaku.
5. DEN: Příjezd do Si-anu, transfer do hotelu na sní-
dani, poté výlet do Lingtongu s prohlídkou proslulé 
Hliněné armády, odpoledne prohlídka starých měst-
ských hradeb Si-anu. 
6. DEN: Pokračování prohlídky Si-anu (Vysoká pago-
da Divoké husy, Velká mešita aj.), odpoledne přejezd 
rychlovlakem do Chongqingu, transfer do přístavu 
k nalodění na loď. Čeká vás nezapomenutelná plavba 
po Dlouhé řece – Yangtze. Nocleh na lodi – 4* pokoje.
7.–9. DEN: Plavba po Dlouhé řece se zastávkami a vý-
lety (město duchů Fengdu, říčka Shennon, Tři sou-
těsky, přehrada Tří soutěsek aj. – výlety na pobřeží 
se mohou měnit v závislosti na počasí, výšce hladiny 
vody a konkrétní lodní společnosti). Noclehy na lodi.
9. DEN: Vylodění v oblasti Yichang a odpoledne pře-
jezd rychlovlakem do Šanghaje, transfer do hotelu. 
10. DEN: Celodenní prohlídka Šanghaje s  návštěvou 
zahrady Yuyuan, starého města, chrámu Jadeitové-
ho Buddhy a nábřeží Bund. 
11. DEN: Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. 
12. DEN: Přílet do Prahy.

PROGRAM 

E Í ÍS  S L V O  O LO  E E



TR S  E  EKIN   TON LI  N   S K   K TO  TOKIO

ČÍN   ONSKO  ENNÍ OKR

JEDNA CESTA, DVĚZEMĚ

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Peking, Tokio–Praha, přelet Šanghaj–Ósaka, letištní taxy 
a další poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***, 10× snídani, 9× oběd, 4× večeři, služby 
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (21 190 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 40 USD), vstupy (cca 100 USD), vízum (dle 
současných pravidel čínské vlády si klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 500 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
02. 07. – 13. 07. 2022   K
19. 10. – 30. 10. 2022   K

1. DEN: Odlet z Prahy do Číny.
2. DEN: Přílet do Pekingu, transfer na hotel. Dle leto-
vého řádu prohlídka Chrámu nebes. 
3. DEN: Celodenní prohlídka nejznámějších památek 
Pekingu a okolí – Letní palác, oblíbené letovisko cisa-
řovny SiXi, Velká čínská zeď, fotozastavení u Olym-
pijských stadionů. Večer ochutnávka pekingské 
kachny. 
4. DEN: Dopoledne pokračování v prohlídce města - 
Náměstí nebeského klidu a Zakázané město. Od-
poledne přejezd rychlovlakem do Su-čou. Ubytování.
5. DEN: Dopoledne prohlídka nejkrásnější zahrady 
čínského stylu – zahrady Mistra rybářských síti
(UNESCO). Poté návštěva továrny na zpracování 
hedvábí, plavba po slavné technické památce, tzv. 
Velkém kanále, a přejezd do malebné vodní vesnice
Tongli. Prohlídka a dojezd do Šanghaje.
6. DEN: Prohlídka centrální části města – moderní vý-
stavba mrakodrapů v  oblasti Pudong, televizní, tzv. 
Perlová věž a další. Přejezd do historické části města, 
kde se nachází zahrada Yu. Den zakončíte prohlíd-
kou památkově chráněných budov na nábřeží Bund. 
Fakultativní možnost plavby lodí. 
7. DEN: Transfer na letiště, přelet do Ósaky. Po příle-
tu návštěva čtvrti Shinhaibashi, která je vyhlášenou 
nákupní zónou, a Dotonbori, kde se mísí nejrůznější 
kulinářské styly. 
8. DEN: Dopoledne přejezd do historického města 
Nara, jehož nejslavnější památkou je monumentální 
socha Buddhy v chrámu Tódajdži. Odpoledne pokra-
čování do Kjóta, jednoho ze starobylých měst Japon-
ska, kde je největším lákadlem palác Nidžó. 
9. DEN: Dopoledne přejezd do chrámu Atsuta, poté 
přejezd do Magome-juku, starobylého místa při do-
pravním spojení mezi Edo a Kjóto. Odpoledne bude 
patřit údolí Ena-kyo, přírodnímu ukazu, který vznikl 
působením eroze. 
10. DEN: Dopoledne přejezd do oblasti kultovní ja-
ponské hory Fudži. Zastavení v  Oshino Hakkai na 
výhledy na horu. Pokračování k  jezeru Kawaguchi 
a později odpoledne dojezd do Tokia. 
11. DEN: Celodenní prohlídka Tokia – Císařské ná-
městí, buddhistický chrám Sensódži, šintoistická 
svatyně Meidži Džingů a známě čtvrti Omotensando 
a Harajuku. 
12. DEN: Volno do transferu, odlet zpět do ČR. 

PROGRAM 

ČÍN  ONSKO  ERL  SIE

ŠANGHAJ

ČÍN
JAPONSKO

ÓSAKA

TOKIOKJÓTO

TONGLI

PEKING

 •  •  •  • 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Peking, Šanghaj–Praha, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer letiště–hotel–letiště, 8 nocí v  hotelu ***, 1 noc v  lehátkovém vlaku/kupé pro 4 osoby, 9× snídani, 
7× oběd, 1× večeři, vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 690 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (dle současných pravidel čínské vlády si 
klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 500 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 04. – 24. 04. 2022  K
01. 07. – 11. 07. 2022  K
17. 09. – 27. 09. 2022  K
21. 10. – 01. 11. 2022  K
12. 11. – 22. 11. 2022  K

TR S  E  EKIN   SI N  L O N   S O   TON LI  N

ČÍN  K Í NE N TE
ČÍN   ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Číny.
2. DEN: Přílet do Pekingu, transfer na hotel.
3. DEN: Prohlídka Letního paláce čínských císařů. Po-
kračování k Velké čínské zdi (UNESCO). Volno na foce-
ní, dle zájmu na kratší či delší výstup na tuto unikátní 
stavbu. DEN: zakončíte procházkou po mystické Cestě 
duchů, po které procházel pohřební konvoj do údolí 
a  která je lemovaná obrovskými kamennými sochami 
postav a zvířat. Cestou zpět krátká zastávka u olympij-
ských stadionů. Večer ochutnávka pekingské kachny. 
4. DEN: Dopoledne náměstí Nebeského klidu, které 
vzniklo za novodobých dějin Číny jako obrovská plocha 
pro manifestace a zároveň bylo v jeho středu umístěno 
mauzoleum Maa. Pokračování do Zakázaného města
(UNESCO). Pokračování do Chrámu nebes z roku 1420, 
ve kterém se císař každoročně modlil za dobrou úrodu. 
Přejezd nočním vlakem do Si-Anu. 
5. DEN: Příjezd v  ranních hodinách. Prohlídka města, 
buddhistického chrámu Pagody divokých husí, kde je 
za dobrého počasí z  centrální pagody dobře vidět stará 
i nová část města, městské hradby, muslimská čtvrť. Večer 
fakultativní možnost vyzkoušet si čínské tradiční masáže.
6. DEN: Prohlídka jedné z nejvýznamnějších čínských 
památek, Terakotové armády, kde se v  areálu na-
chází hliněné sochy vojáků, koní a vojenských povozů 
k ochraně panovníka v jeho posmrtném životě. Pře-
jezd do města Luyoang. 
7. DEN: Návštěva unikátních Longmenských jes-
kyní (UNESCO) s více než 100 000 sochami Buddhů 
různých velikostí vytesaných do skalního masivu na 
břehu řeky. Poté přejezd čínským vnitrozemím do le-
gendárního Šaolinského kláštera, proslaveného umě-
ním místních mnichů. Možnost vidět umění kung-fu 
na vlastní oči. Přejezd do Čeng-čou. 
8. DEN: Rychlovlakem (cca 5 hodin jízdy) do starobylého 
města Suzhou, protkaného systémem vodních kanálů. 
Plavba lodí po Velkém kanálu, další megalomanské histo-
rické stavbě Číny, která propojila plavebně jih a sever země.
9. DEN: Prohlídka Zahrady mistra rybářských sítí/
UNESCO. Exkurse do továrny na zpracování hedvábí. 
Návštěva romantického vodního městečka Tongli a po-
kračování do Šanghaje. 
10. DEN: Celodenní prohlídka města – nábřeží Bund, 
výhled na starou část města a na moderní mrakodrapy 
v nově vznikající části města na druhé břehu řeky. Pro-
cházka po obchodní třídě Nanjing, která je výkladní skříní 
města. Fakultativní možnost plavby lodí v centru města.
11. DEN: Pokračování v prohlídce města – chrám Sma-
ragdového Buddhy, kde se nachází unikátní socha 
z Barmy a prohlídka zahrady Ju ve staré části města. 
Fakultativně možnost vyhlídky z  některého z  moder-
ních mrakodrapů. Transfer na letiště, odlet.
12. DEN: Přílet do ČR. 

ŠAOLINSKÝ KLÁŠTER V CENĚ

PROGRAM 

ŠANGHAJ

PEKING

SI-AN
SUZHOU

TONGLI 

LUOYANG

ČÍN
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Peking, Šanghaj–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 6 nocí v hotelu ***/****, 6× snídani, 4× oběd, 4× večeři, dopravu a vstupy dle pro-
gramu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné, vízum (dle současných pravidel čínské vlády si 
klient musí vyřídit individuálně)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TR S  E  EKIN   S O   TON LI  N

ČÍN   ENNÍ OKR

RYCHLOVLAK V CENĚ

PROGRAM 

1. DEN: Odlet z Prahy do Číny.
2. DEN: Přílet do Pekingu, transfer na hotel.
3. DEN: Celodenní prohlídka Pekingu – náměstí Ne-
beského klidu, jízda rikšou s prohlídkou tradiční zá-
stavby města – hutongů. Chrám nebes. 
4. DEN: Dopoledne prohlídka Letního paláce. Odpo-
ledne přejezd k Velké čínské zdi a pohřebního údolí 
dynastie Ming. Zastavení na fotku u olympijských sta-
dionů. Večer ochutnávka pekingské kachny. 
5. DEN: Dopoledne přejezd na nádraží a přejezd rych-
lovlakem do Suzhou. Po příjezdu plavba lodí po Vel-
kém kanále a následně dojezd do hotelu, ubytování. 
Večerní procházka po historické části města – Shan 
Tang Ancient Street.
6. DEN: Prohlídla Zahrady mistra rybářských sítí a ná-
vštěva centra výroby hedvábí. Přejezd do vodní vesni-
ce Tongli, prohlídka. Pokračování do Šanghaje.
7. DEN: Prohlídka města – nové oblasti Pudong 
s  mrakodrapy, historicky chráněné nábřeží Bund, 
Nanjing Road. Volno na nákupy. 
8. DEN: Transfer na letiště, odlet.
9. DEN: Přílet do ČR. 

ETRO OLE ČÍN  R LOVL KE

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
10. 04. – 17. 04. 2022   K
14. 05. – 21. 05. 2022   K
02. 07. – 09. 07. 2022   K
13. 08. – 20. 08. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
24. 09. – 01. 10. 2022   K
22. 10. – 29. 10. 2022   K
12. 11. – 19. 11. 2022   K
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TR S  E  L N T R  N  TERE L  OL N  OLÍ ORL   K O NOR ÍV Í Í N   N  L NO Í TES  
• ONGÍN CHÍD • KARAKORUM • ERDENEDZÚ • NP HUSTAI

TOV NÍ E Í ČIN IS N
MONGOLSKO > 11DENNÍ OKRUH

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu s přestupy Praha–Ulánbátar–Praha, letištní taxy a další poplatky, do-
pravu dle programu v minivanech, 2× nocleh ve hotelu **** v Ulánbátaru, 9× snídani, 7× nocleh v mongol-
ských Ger kempech, 9× plná penze, služby česky mluvícího průvodce, služby místního průvodce, jízda na 
velbloudu (1 hod), vstupy
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: příplatek za 1lůžkový pokoj (8 190 Kč), vstupní vízum do Mongolska (2 190 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 2 800 Kč
POZNÁMKA: hotely v Mongolsku se nacházejí pouze v hlavním městě Ulánbátaru. V ostatních oblastech 
je ubytování zajištěno v tradičních mongolských „Gers“ = jurty. Kempy jsou upravené pro zahraniční turisty 
a většina se nachází v atraktivních přírodních lokalitách. Jurty jsou vybavené 2-4 postelemi, stolem, křesly 
a skříní. Moderní sociální zařízení je společné. Restaurace nabízejí evropské a mongolské jídlo.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
30. 06. – 10. 07. 2022   K

218 K T LO  O N V Í  E  ASIE



PROGRAM 

6. DEN: Snídaně. Dopoledne navštívíte velbloudí farmu 
a  budete mít možnost ochutnat hormog - zkvašené 
velbloudí mléko. Místní krajina písečných dun je ide-
ální pro jízdu na velbloudech. Můžete vyzkoušet, že 
velbloud dvouhrbý je mimořádně klidné zvíře a  jízda 
je mnohem pohodlnější než na velbloudu na Sahaře 
či Indii, jelikož jeho dva hrby vás podpoří z obou stran. 
Po obědě bude následovat cesta do světoznámého 
pohřebiště dinosaurů Bajandzak. Nálezy fosilií a  di-
nosauřích koster jsou zde zkoumány už od roku 1922. 
Místo známé jako Planoucí útesy získalo své jméno 
podle rudě zářících skalních útvarů nad pouští Gobi. 
Večeře a nocleh v turistickém Ger kempu.
7. DEN: Po snídani odjezd ke klášteru Ongín Chíd le-
žícího na břehu řeky Ongín. Klášter byl zničen během 
komaunistických čistek ve 30. letech a  je postupně 
obnovován díky práci několika mnichů. Jde o  úžas-
né místo, které se táhne přes údolí v hornaté oblasti 
kolem řeky a  jehož okolí je velmi působivé. Večeře 
a nocleh v turistickém Ger kempu.
8. DEN: Snídaně. Dnes pojedete do města Karako-
rum, bývalého sídla mongolských chánů v údolí řeky 
Orchon, strategicky umístěného na tradiční křižovatce 
starých obchodních cest. Do 13. století bylo hlavním 
městem mongolské říše. Prohlídka nejstaršího mon-
golského buddhistického chrámového komplexu 
Erdenedzú (Drahokamový Buddha) obehnaného mo-
hutnými zdmi se 108 stúpami se sochami želv ochrán-
kyň. Muzeum Karakorum, které rovněž navštívíte, 
uchovává úžasná díla mongolských umělců, malířů, 
sochařů, řezbářů a řemeslníků 17. až 19. století. Veče-
ře a nocleh v turistickém Ger kempu.
9. DEN: Snídaně. Dnes vás čeká výlet do národního 
parku Hustai, kde najdete jedinečnou kombinace 
lesů, písečných dun a skal. V podvečer pojedete autem 
do míst, kde žije ve volné přírodě divoký kůň Převal-
ského. Budete mít skvělou příležitost vyfotografovat 
tento druh ohrožených koní, o jejichž návrat do volné 
přírody se velmi zasloužila pražská ZOO. Pokud bu-
dete mít štěstí, uvidíte také lišky, jeleny, srnce či orly. 
Večeře a nocleh v turistickém Ger kempu.
10. DEN: Po snídani pojedete zpět do Ulánbátaru, kde 
se ubytujete na hotelu. Po obědě individuální volno, 
které můžete vyplnit nákupy suvenýrů a místních pro-
duktů. Doporučujeme slavnou „Gobi“ výrobnu kašmí-
ru a Naran Tuul – černý trh. Večerní folklorní předsta-
vení a večeře na rozloučenou. Nocleh v hotelu.
11. DEN: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy 
s přestupem.

1. DEN: Odlet z Prahy do Ulánbátaru s přestupem.
2. DEN: Po příletu transfer do hotelu. Ubytování 
a  odpočinek. Oběd. Prohlídka Ulánbátaru, při které 
navštívíte Gandan, největší fungující buddhistický 
klášter Mongolska, a  poslechnete si lesní rohy svo-
lávající mnichy do chrámu. Poté navštívíte Suchbatá-
rovo náměstí s  parlamentem a  sochou Čingischána 
a  přírodovědecké muzeum, kde můžete obdivovat 
kompletní kostry dinosaurů. Večeře a nocleh v hotelu.
3. DEN: Po snídani přejedete směrem k  národnímu 
parku Terelj, který je jedním z  nejnavštěvovanějších 
parků v  Mongolsku. Cestou zastávka u  památníku 
Čingischána, což je v současné době největší jezdecká 
socha na světě (40 m vysoká). Do sochy se dá jet 
výtahem nebo pěšky až na hlavu koně, odkud je krásný 
výhled. Návštěva muzea pojednávající o Čingischánově 
době. Po obědě přejezd do NP Terelj, kde uvidíte nád-
herně tvarované skály, které svým tvarem připomínají 
želvy. Navštívíte zdejší velmi dlouho uzavřený meditač-
ní klášter, kam přijíždějí meditovat lámové z  kláštera 
v  Ulánbátaru. Okouzlující příroda a  výhledy do okolí. 
Večeře a nocleh v turistickém Ger kempu.
4. DEN: Snídaně. V časných ranních hodinách transfer 
na letiště a  odlet do města Dalanzadgad, které leží 
v  jižní provincii. Navštívíte nádhernou krajinu Yolyn 
Am (Údolí orlů) v poušti Gobi, která je jedním z nejza-
jímavějších a nejtajemnějších míst na světě. Procházka 
soutěskou, ve které hnízdí orli, jestřábi i sokoli. Návště-
va Muzea pouště Gobi, které vykazuje sbírku dinosau-
řích vajec a vycpané fauny celé zdejší oblasti, která je 
také velmi bohatá na vzácné rostliny a  divoké ovce 
a kozy pasoucí se vysoko na horských stěnách. Večeře 
a nocleh v turistickém Ger kempu.
5. DEN: Snídaně. Dnes přejedete k mimořádným píseč-
ným dunám Khognor (Zpívající duny – název podle 
zvuku, který vydává písek při chůzi). Jde o  neuvěři-
telnou scenérii hor a  naprostý soulad kopců, lesů 
a pouštní krajiny. Budete mít možnost vyšplhat na jed-
nu z písečných dun. Délka celého přírodního úkazu je 
180 km a šířka zabírá od 2 do 16 km. Večeře a nocleh 
v turistickém Ger kempu.

PO STOPÁCH ČINGIS-CHÁNA
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TAIWAN > 12DENNÍ OKRUH

TRASA ZÁJEZDU: TAIPEI • SHIDING • HUALIEN • NP TAROKO • TAITUNG • KENTING 
• KAOHSIUNG • TAINAN • NANTOU SUN MOON LAKE • LUKANG • TAICHUNG • TAIPEI 

PROGRAM 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Taipei–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–ho-
tel–letiště, 9 nocí v hotelu ***/****, 9× snídani, dopravu a vstupy dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 50 USD osoba/pobyt)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
01. 05. – 12. 05. 2022  K
27. 10. – 07.11. 2022  K

NOVINKA V PROGRAMU

1. DEN: Odlet z Prahy s přestupem do Taipei.
2. DEN: Přílet na letiště, transfer do hotelu v  Taipei, 
nocleh.
3. DEN: Návštěva horského městečka Shiding s tradič-
ními domky po obou stranách protékající říčky. Městeč-
ku zajišťovala prosperitu nejen těžba uhlí, ale i obchod 
s čajem, v blízkosti je mnoho čajových plantáží, prohlídka 
jedné z nich. Na východním pobřeží ostrova u Tichého 
oceánu velkolepé výhledy na útesy Cingshuei. Nejvyšší 
pobřežní útesy na Taiwanu v délce cca 21 km, v průměru 
800 m nad úrovní moře. Nocleh ve městě Hualien.
4. DEN: Prohlídka národního parku Taroko. Raritou 
parku je soutěska Taroko s mramorovými kaňony, vy-
tvořená erozní činností řeky Liwu. Procházka po stezce 
Baiyang trail – na trase projdete 6 tunelů různé délky, 
různě osvětlených i  tmavých, tajemných i  romantic-
kých. Přejezd dálnicí číslo 9, hlavní dopravní tepnou 
vedoucí přes East Rift Valley. 
5. DEN: Návštěva domorodé vesnice kmene Luan-
-Shan. Další zastávkou bude park Longpan nabízející 
rozsáhlé travnaté prostory, útesy, jeskyně. Přejezd do 
jižní, tropické části ostrova, zastávka u Kenting Baisha 
Bay s cca 500 m dlouhou a 40 m širokou bílou písčitou 
pláží obklopenou korálovými útesy, poté prohlídka 
hlavní třídy Kentingu.
6. DEN: Přejezd směrem k městu Kaohsiung, prohlíd-
ka oblíbené oblasti u jezera Lotus nabízející mj. několik 
chrámů v okolí, dva masivní pavilóny Jara a Podzimu či 
pagody Draka a Tygra. Návštěva ostrova Qijin a jed-
noho z  nejoblíbenějších tržišť na Taiwanu – nočního 
trhu Liuhe v Kaohsiungu. 
7. DEN: U města Tainan prohlídka Sihcao Green Tun-
nel – zeleného tunelu Sihcao. Vodní kanál kdysi použí-
vaný pro dopravu soli, romantický přírodní zelený tunel 
tvořený mangrovníkovým porostem je nyní součástí 
ekologické zóny Taijiang a  mj. skvělou ukázkou chrá-
něných mokřadů. Poté návštěva oblasti Anping, části 
města Tainan, oplývající historickými památkami. An-
ping Tree House překvapí silou přírody, obrovský strom 
banyán tu prakticky spolkl budovy starého skladu. Pro-
hlídka Eternal Golden Castle – Věčného zlatého hradu. 
8. DEN: Přejezd do Nantou, do národního parku 
Jhushan. Vodopády Sunglungyen. Okolní krajinu, kol-
mé útesy i bujné vodopády budeme obdivovat z oblí-
bené atrakce – „Nebeského žebříku“ – Bamboo Sky 
Ladder. 136 m dlouhý visutý most přes údolí Taiji je 
jediný na Taiwanu, na světě existují dva. 
9. DEN: Dopoledne projížďka na kole okolo jezera 
Slunce a Měsíce. Cyklistická stezka po březích největší 
vodní plochy na ostrově, obklopené nádhernou příro-
dou i buddhistickými chrámy, je pravidelně hodnoce-
na jako jedna z nejkrásnějších na světě. Poté návštěva 
města Lukang na západním pobřeží, procházka po 
jeho starých částech s atmosférou připomínající jeho 
koloniální historii. Nocleh ve městě Taichung.
10. DEN: Přejezd směrem na sever do hlavního města 
Taipei. Po cestě zastávka u  železniční stanice Shen-
gxing. Tato již opuštěná stanice z roku 1905 s dřevě-
nými budovami nádraží, starodávnými čajovnami i re-
stauracemi stojí za návštěvu. Stejně tak jako nedaleké 
pozůstatky viaduktu Longten Bridge. 
11. DEN: Prohlídka Taipei, návštěva mrakodrapu Taipei 
101, do r. 2009 nejvyšší budovy světa. Transfer na le-
tiště a odlet s přestupem do Prahy.
12. DEN: Přílet do Prahy.

TAJEMNÝ TAIWAN
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu s přestupem Praha–Tokio, Osaka–Praha, letištní taxy a další poplat-
ky, transfer letiště–hotel–letiště, přejezd šinkansenem Tokio-Kyoto, dopravu minibusem dle programu, 
7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 7× snídaně, vstupy dle programu, česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 06. – 23. 06. 2022   K
04. 11. – 13. 11. 2022   K

TR S  E  TOKIO  N  NIKKO  T  I  K OTO  N R   OS K

ONSKO  TO NE LE Í OSTROV  ON
JAPONSKO > 10DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy s přestupem do Tokia.
2. DEN: Přílet na mezinárodní letiště Narita u Tokia, 
transfer do hotelu v Tokiu, v oblasti Šindžuku. Uby-
tování na 4 noci.
3. DEN: Celodenní výlet do jedné z nejkrásnějších ob-
lastí Japonska, do města Nikkó, ležícího na sever od 
Tokia. Navštívíte nádhernou svatyni Tóšógú, posvátné 
místo jak buddhismu, tak i šintoismu, postavenou na 
počest šóguna Tokugawy, rozsáhlý chrámový komplex 
ležící uprostřed nádherných hor. Zastávka a  krátká 
procházka k vodopádům Kirifuri. Návrat na nocleh.
4. DEN: Celodenní prohlídka hlavního města Japon-
ska – Tokia – začneme na Císařském náměstí, u sídla 
císaře a jeho rodiny, dobře skrytého za zdmi a hustý-
mi korunami stromů, dále návštěva nejuctívanějšího 
buddhistického chrámu města Sensódži, známého 
též jako Asakusa Kannon, pak nejvýznamnější šintois-
tická svatyně Meidži-džingú ležící v jedné z největších 
zahrad města, prohlídka čtvrtí Harajuku a Omotesan-
do. Nocleh.
5. DEN: Celodenní výlet do oblasti Mt. Fudži - Hako-
ne, do oblasti s  kouzelnými přírodními scenériemi, 
s nejvyšším vrcholem celé země, posvátnou sopkou, 
horou Fudži. Pokud počasí dovolí, dojedeme co nej-
výše, na 5. stanici ve výši cca 2 000 m. n. m. Plavba po 
jezeře Ashi. Návrat na nocleh.
6. DEN: Dopoledne individuální volno, možnost na-
vštívit rušný rybí trh Cukidži, ze 45. patra Tokijské 
radnice si moci prohlédnout metropoli z  ptačí per-
spektivy, navštívit okolní parky či vyrazit na nákupy. 
Odpoledne transfer na nádraží, přejezd šinkansenem 
do Kyota. Ubytování na 3 noci.
7. DEN: Celodenní prohlídka Kyota, města, které bylo 
více než tisíc let hlavním městem Japonska. Návštěva 
paláce Nidžó, Zlatého pavilonu, chrámu Kinkakudži 
a chrámu Rjóandži. Nocleh.
8. DEN: Dopoledne výlet do města Nara, které bylo 
hlavním městem císařství ještě před Kyotem. Největší 
zajímavostí je monumentální socha Buddhy v  chrá-
mu Tódaidži, dále návštěva nejposvátnější narské 
svatyně Kasuga. Odpoledne krátká zastávka ve třetím 
největším japonském městě Osaka, návštěva jeho 
nádherného hradu. Návrat na nocleh.
9. DEN: Dopoledne individuální volno, navečer trans-
fer na letiště Kansai postavené na umělém ostrově, 
odlet s přestupem do Prahy.
10. DEN: Přílet do Prahy.

PROGRAM 

JEDINEČNÁKULTURAA TRADICE
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ:16 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Soul–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, dopravu autokarem dle programu, přelet Busan–Jeju, Jeju–Incheon výlety a vstupy dle pro-
gramu, 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve hotelech ***/****, 9× snídaně, 1× večeře, služby česky mluvího 
průvodce, služby místního průvodce 2.–9. den. 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (13 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné (cca 50 USD/ osoba) 
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 3 200 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
01. 05. – 12. 05. 2022   K
18. 09. – 29. 09. 2022   K

TR S  E  SO L  KORE SK  E ILIT RI OV N  N   N ON   EON   S N  OSTROV E   OSTROV O  IN EON 

VELK  EST  I NÍ KOREO
I NÍ KORE   ENNÍ OKR
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JIŽNÍ KOREA
1. DEN: Odlet z Prahy (možnost letu s přestupem) do 
Soulu.
2. DEN: Přílet do Soulu, transfer do hotelu letištním 
busem. V případě ranního příletu návštěva čtvrti Insa-
dong a chrámu Jogyesa (doprava metrem). Večeře na 
uvítanou – bulgogi (korejské hovězí barbecue).
3. DEN: Výlet na sever k nejhlídanějším hranicím světa, 
Korejské demilitarizované zóně, zřízené v roce 1953 
po Korejské válce. Uvidíme Most svobody, 3. tunel in-
vaze, z  observatoře Dora uvidíme na území Severní 
Koreje propagandistickou vesnici Kijong-dong se 160 
m vysokým vlajkovým stožárem. Oběd během výletu. 
Následuje procházka po hlavním městě – návštěva 
impozantního náměstí Gwanghwamoon, odkud je 
vstup do paláce Gyeongbokkung, vládnoucího cent-
ra dynastie Joseon (1392-1910). Poté se vydáte podél 
Blue House, sídla prezidenta. V nedalekém muzeu Sa-
rangchae se dozvíme více o současných i předchozích 
obyvatelích Blue House. Návrat do hotelu metrem.
4. DEN: Odjezd směrem na jihovýchod, u města An-
dong návštěva malebné korejské vesnice Hahoe, 
kde jsou stále zachované staleté tradice ovlivněné vý-
ukou Konfucia. Obyvatelé žijí stejně jako jejich předci, 
v jednoduchých domech pro prosté farmáře i bohatě 
zdobených aristokratických stavbách. Nocleh v Gye-
ongju. Během dne přejezd cca 380 km.
5. DEN: Prohlídka města Gyeongju a jeho okolí. Bývalé 
hlavní město, kulturní centrum, historický areál měs-
ta na seznamu UNESCO. Jeskyni Seogguram Grotto
objevil pošťák ukrývající se před deštěm. Uvnitř vybu-
dované jeskyně našel úžasnou sochu Buddhy posta-
venou v období dynastie Shilla. Návštěva královského 
kláštera Bulgugsa, jednoho z historicky nejvýznam-
nějších míst Koreji. Návštěva keramické dílny, kde vy-
rábí světově proslulou keramiku stejným způsobem 
jako během Shilla dynastie. V Národním muzeu bude 
možné znovu prožít bohatou a vyspělou kulturu této 
zlaté éry a prohlédnout si množství archeologických 
nálezů. Návrat na nocleh.
6. DEN: Přejezd do Busanu se zastávkou v chrámu 
Haeinsa v  jižní části korejského poloostrova. V  izo-
lované, hornaté oblasti chrám jako zázrakem přežil 

VÝLETY V CENĚ PROGRAM 

válku, a  tak můžeme obdivovat 800 let staré dře-
věné tabulky Tripitaka Koreanan, nejkompletnější 
buddhistickou práci těch dob, světové kulturní dědic-
tví UNESCO. Nocleh v hotelu v Busanu.
7. DEN: Prohlídka 2. největšího města v  Koreji, pří-
mořského města Busan (doprava metrem) – ná-
vštěva rybího trhu Jakalchi, jednoho z  největších 
svého druhu. Můžete zde ochutnat známé korejské 
sashimi. Na vedlejším trhu Kukjae můžete nakoupit 
suvenýry, sklo či oblečení. V pěším dosahu je Busan 
Tower a nově postavený obchodní dům Lotte. Návrat 
na nocleh.
8. DEN: Přelet (50 min.) na sopečný ostrov ve Výcho-
dočínském moři – ostrov Jeju. Po příletu a setkání se 
s místním průvodcem návštěva lodi Hamel, která vy-
práví příběh prvního Evropana v Koreji, holandského 
námořníka jménem Hamel (1653). Po ztroskotání lodi 
byl vyplaven na pobřeží ostrova, kde byl 13 let držen 
v zajetí, než uprchl do Japonska. Po návratu do Ho-
landska napsal knihu o svých dobrodružstvích v Ko-
reji, první zahraniční publikaci o  této tajemné zemi. 
Působivé lávové pobřeží Jusangjeoli nám ukáže, jaká 
bouřlivá sopečná činnost zde v  minulosti probíha-
la. Užijeme si vodopády Cheonjeyeon a  impozantní 
chrám Yakcheonsa. Nocleh.
9. DEN: Výlet na ostrov Udo. Pravidelná lodní dopra-
va trvá cca 20 minut (v  případě nepříznivých povětr-
nostních podmínek může být výlet zrušen). Ostrov je 
unikátní svým obyvatelstvem. V  této malé komunitě 
jsou ženy hlavním zdrojem příjmů. Ženy se potápí 
a  loví mořské ježky, ryby, mořské řasy či chobotnice. 
Tato starodávná profese již není oblíbená mezi mla-
dou generací, průměrný věk těchto silných žen je 75 
let. Budeme svědky jejich práce na moři. Pěšky nebo 
na kole můžeme prozkoumat nádherný ostrov. Navští-
víme malé muzeum věnované těmto statečným ženám 
moře. Nakonec si vychutnáme úžasný výhled na ostrov 
Jeju z vrcholku kráteru Ilchulbong. Návrat na nocleh.
10. DEN: Dopoledne si užijeme pláž ostrova Jeju, ne-
daleko hotelu můžeme procházkou navštívit blízké 
rybářské vesničky. Odpoledne přelet místním letem 
do Soulu, návštěva obchodního domu Cheongha pro 
poslední nákupy. Ubytování v hotelu ve městě Inche-
on ležícím nedaleko mezinárodního letiště vybudova-
ného na umělém ostrově. Nocleh.
11. DEN: Dle letového řádu individuální volno, trans-
fer na letiště a odlet do Prahy (možnost přestupu).
12. DEN: Přílet do Prahy. 

223K T LO  O N V Í  E  ASIE



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Calgary, Vancouver–Praha, letištní taxy a poplatky, dopravu 
klimatizovaným autokarem, 13 nocí v hotelech, 13× snídaně, vstupy dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce po celou dobu zájezdu 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (23 490 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a  covid pojištění, stravování a  spropitné, vstupní autorizace do Kanady 
ETA (250 Kč)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 3 400 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 06. – 13. 07. 2022   K

KANADA > 15DENNÍ OKRUH

VELKÝ OKRUH KANADOU

TRASA ZÁJEZDU: CALGARY • THE ROCKIES • NP BANFF • NP JASPER • WHISTLER • NANAIMO • TOFINO • VICTORIA • BUTCHART GARDENS 
• VANCOUVER
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PROGRAM 

1. DEN: Odlet z Prahy. Přílet do Calgary, transfer do 
hotelu, ubytování a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Den začne prohlídkou hlavního měs-
ta nejzápadnější provincie Alberta – Calgary. Odjezd 
z Calgary a pokračování cesty do kanadských hor The 
Rockies. Tento přírodní ráj nabízí pro každého něco, 
jak zimní, tak i letní aktivity. Při jízdě těmito mohutný-
mi horami dorazíte do krásného NP Glacier a poté se 
cesta vine podél průsmyku Kicking Horse River. Ná-
sleduje přejezd do NP Banff. Krátká projížďka tímto 
parkem, ubytování a nocleh.
3. DEN: Snídaně. Návštěva NP Banff – prvního národ-
ního parku Kanady, který vznikl v  roce 1885. Tento 
park nabízí úžasné pohledy na horské vrcholky a na 
druhé straně zase na hluboká jezera. Určitě nezapo-
menutelná vyhlídka je na inkoustovou modř hladiny 
jezera. Odpoledne volno k prohlídce města. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Ráno opustíte město Banff a násle-
duje výlet k  jednomu z nejúžasnějších míst Rockies, 
k  jezeru Louise. Poté se vydáte směrem na sever 
po silnici známé jako Icefields Parkway (ledová 
dálnice). Je to jedinečná cesta přírodou, kdy budou 
k  vidění sněhem pokryté vrcholky hor, smaragdově 
zelená ledovcová jezírka Louise, Hector Bow či Peyto. 
U Columbia Icefield nasednete na speciální dopravní 
prostředek a projedete se po povrchu ledovce Antha-
basca. Prohlídka NP Jasperu. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Odjezd z  NP Jasper po silnici Yel-
lowhead do srdce Britské Kolumbie. Během cesty 
můžete obdivovat krásy nejvyššího vrcholu The 
Rockies – hory Robson. Budete pokračovat na jih po-
dél řeky Thompson se zastávkou v parku Wells Gray, 
kde budou k vidění vodopády Helmcken. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Den začne vyhlídkovou jízdou po 
silnici Caribou na samý okraj parku Garibaldi. Oblast 
Whistler je populární letní a  zimní destinací, která 
nabízí i možnosti nákupů, restaurací, venkovních ak-
tivit apod. Nocleh.
7. DEN: Celodenní pobyt ve Whistleru. Možnost výletů 
lanovkami se zastávkami za dobrodružstvím u krásné 
zátoky Fitzsimmons. Mezi další aktivity patří projížďka 

kánoí s průvodcem. Někteří dají přednost procházce 
s  průvodcem do okolí přes mohutné mýtní porosty 
West Coastu, kde se setkáte s různorodými rostlina-
mi, zvířaty aj. Nocleh.
8. DEN: Snídaně. Ráno se vydáte po pobřeží přes te-
rén vyřezaný z  ledovců a  broušený strmými fjordy. 
Plavba lodí přes úžinu George na ostrov Vancouver. 
Příjezd do Nanaimo. Cesta pokračuje přes starověké 
deštné lesy a parky do Tofina na západním pobřeží 
ostrova. Nocleh.
9. DEN: Snídaně. Dnes navštívíte idylickou rybářskou 
vesnici na pobřeží Pacifiku, která je oblíbeným útočiš-
těm umělců a dobrodruhů. Ve městě Tofino najdete 
malý, ale pěkný výběr restaurací, obchůdků, galerií 
apod. Ve městě a okolí je možné pozorovat divokou 
zvěř a vy se vydáte na zajímavou plavbu na lodi Zodi-
ak k pozorování medvědů. Poplujete podél pobřeží, 
políčíte si na místní černé medvědy a budete pozo-
rovat tato nádherná zvířata v akci. Tato atrakce patří 
opravdu mezi nezapomenutelné zážitky! Nocleh.
10. DEN: Snídaně. Odjezd z Tofina zpátky na východní 
pobřeží ostrova Vancouver. Cesta po pobřeží do Victo-
rie vede přes zvláštní přímořská města. Příjezd do Vic-
torie – hlavního města Britské Kolumbie. Toto krásné 
město fascinuje svým námořním dědictvím a koloniál-
ním stylem. Návštěva Milnerských zahrad a Woodland 
s různorodou flórou a mýtními porosty. Odpoledne se 
vydáte na prohlídku Merridalské moštárny, kde poslé-
ze ochutnáte výtečný jablečný mošt. Nocleh.
11. DEN: Snídaně. Prohlídka Victorie, při které bude 
odhalena krása a  šarm britského stylu a  bude k  vi-
dění Provinciální parlament, krásný přístav Inner 
Harbour, parky a známý Empress Hotel a  jiné krásy 
tohoto města. Fakultativně: výlet lodí, při kterém bu-
dete moci pozorovat kosatky, plejtváky, delfíny, šedé 
velryby, pobřežní tuleně a další mořský život během 
této úžasné 50–80 km dlouhé plavby. Během plavby 
vám bude podán výklad od kvalifikovaného biologa.
12. DEN: Snídaně. Dopoledne navštívíte Butchart 
Gardens – zahrady, které v  roce 1904 založily sestry 
Butchartovy. V členitém terénu jsou zasazeny miliony 
květin – begónie, hortensie, astry, růže a tisíce letniček 
– verben, nestařců a violek nejrůznějších barev a vůní. 
Poté se nalodíte na příjemnou plavbu přes region 
Gulfských ostrovů. Příjezd do Vancouveru. Volný pro-
gram ve Vancouveru. Nocleh.
13. DEN: Snídaně. Prohlídka Vancouveru, mezi 
úchvatné památky tohoto města určitě patří histo-
rický Gastown, pulzující a barevný Chinatown, módní 
Granville Island, krásný Stanley Park a univerzita Brit-
ské Kolumbie. Během této prohlídky navštívíte také 
Storyeum, jednu z  nejnovějších atrakcí Vancouveru, 
ve které je bohatá historie Britské Kolumbie oživena 
tvůrčím divadelním vyprávěním. Nocleh.
14. DEN: Snídaně. Individuální program, transfer na 
letiště a odlet do Evropy.
15. DEN: Přílet do Prahy.

VSTUPY DONÁRODNÍCH PARKŮ
V CENĚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Toronto–Montreal–Praha, letištní taxy a další poplatky, trans-
fer z letiště do hotelu a zpět, 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 5× snídaně, služby česky mluvícího 
průvodce, dopravu minibusem dle programu 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupní autorizace 
do Kanady ETA (250 Kč) – nutný biometrický pas
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 400 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
04. 05. – 10. 05. 2022   K
17. 09. – 23. 09. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: TORONTO • NIAGARSKÉ VODOPÁDY • MONTREAL

TORONTO  NI RSK  VO O  ONTRE L
KANADA > 7DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy. Přílet do Toronta, transfer do 
hotelu a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Den začne okružní prohlídkou hlav-
ního města provincie Ontario. Návštěva obchodního 
centra s jeho mrakodrapy, přístaviště, univerzity a bu-
dovy parlamentu. Poté následuje výlet k Niagarským 
vodopádům přes typicky viktoriánské městečko 
Niagara-on-the-Lake. Po příjezdu k  vodopádům na-
lodění na známou loď Maid of the Mist, která pluje 
přímo k centru vodopádů – Horseshoe Falls. Volný čas 
k samostatné prohlídce okolí vodopádů. Návrat do To-
ronta. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, prohlídka Toronta, individuální volno. 
Nocleh.
4. DEN: Odjezd do Montrealu podél severního po-
břeží řeky Sv. Vavřince a zčásti podél historické „Kings 
Highway“, jež je nejstarší cestou v Severní Americe. Po 
příjezdu do Montrealu bude následovat okružní jízda 
druhým největším francouzsky mluvícím městem. Pro-
hlídka moderního centra s mrakodrapy, starý přístav, 
Staré město a  basilika Notre Dame a  Mount Royal, 
podle které dostalo město své jméno. Nocleh.
5. DEN: Snídaně, individuální volno v Montrealu nebo 
fakultativně výlet do Quebeku. Nocleh.
6. DEN: Individuální volno. Transfer na letiště a odlet 
do Evropy.
7. DEN: Přílet do Prahy.

NIAGARSKÉ VODOPÁDYV CENĚ

PROGRAM 

226 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Anchorage–Praha s přestupy, letištní taxy a další poplatky, 
dopravu klimatizovaným minibusem nebo minivanem, 7 nocí v hotelech **/***, 7× snídaně, vstupy dle 
programu, hydroplán do Brooks v Národním parku Katmai, služby česky mluvícího průvodce/řidiče 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (21 990 Kč), vstupní autorizace do USA ESTA (490 Kč, nutný 
biometrický pas)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, fakultativní vstupy a výlety, stravování a spropitné 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
01. 07. – 09. 07. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: ANCHORAGE • SEWARD • TALKEETNA • WASILLE • DENALI • ANCHORAGE

OKR  L KO
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ > 8DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet s přestupem do Anchorage, metropole 
Aljašky. Po příletu a nezbytných formalitách prohlíd-
ka města, kde se nejdříve na krátkém autobusovém 
okruhu seznámíme s jeho atmosférou, pak následuje 
zastávka v centru, pěší procházka a odjezd na ubyto-
vání v Anchorage.
2. DEN: Ráno odjedeme do Seward, odkud podnik-
neme nezapomenutelný lodní výlet do oblasti národ-
ního parku Kenai Fjords, pestré palety malebných 
fjordů, kde lze pozorovat mrože, tuleně, velryby či 
mořské orly. Uvidíme též zajímavý ledovec spadající 
přímo do mořských vod. Cestou zpět se zastavíme 
poblíž Portage Glacier a  podnikneme krátkou pro-
cházku, z níž můžeme obdivovat mohutné masy ledu. 
Návrat do místa ubytování.
3. DEN: Z  Anchorage pokračujeme drsnou krásou 
severu do městečka Talkeetna, které si zachovalo 
ještě dobovou atmosféru dobývání severu – možnost 
leteckého fakultativního výletu kolem Mt.Mc.Kinlay. 
Dále se zastavíme ve Wasille, místa odkud jsou po-
řádány nejslavnější závody psích spřežení na světě. 
Projedeme přes nevysoký Broadpass a  v  odpoled-
ních hodinách dojedeme do oblasti Národního par-
ku Denali, návštěva informačního centra. Ubytování 
v okolí parku.
4. DEN: Celodenní návštěva Národního parku Dena-
li místním busem řízeným zkušeným rangerem, 
který nás seznámí s až neskutečnými krásami zdejší 
přírody, jejíž dominantou je majestátní Mt.Mc.Kinlay 
/nyní opět Mt. DEN:ali/ a kde se můžeme setkat s ce-
lou paletou zdejší fauny. Návrat do místa ubytování.
5. DEN: Odjezd zpět z  Denali do Anchorage, příjezd 
na ubytování.
6. DEN: Celodenní letecký výlet, napřed místní linkou 
do King Salmon, odkud se hydroplánem dopravíme 
do Brooks v Národním parku Katmai. Pobyt v ná-
rodním parku, kde můžeme pozorovat medvěda 
grizzly z bezprostřední blízkosti. V pozdních odpoled-
ních či večerních hodinách odlet zpět do Anchorage.
7. DEN: Individuální volno v Anchorage.
8. DEN: Dle letového řádu odlet s přestupem do ČR.

LET HYDROPLÁ-NEM V CENĚ

PROGRAM 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–New York–Praha s možnými přestupy, letištní taxy a další 
poplatky, 4 noci v hotelu odpovídající vybrané variantě zájezdu, transfer letiště–hotel–letiště, služby česky 
mluvícího průvodce, povinné příplatky
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč), vstupní autorizace do USA ESTA (490 Kč, nutný 
biometrický pas)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 1 400 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU UBYTOVÁNÍ CENA
10. 03. – 15. 03. 2022 Brooklyn ***   K
11. 05. – 16. 05. 2022 Manhattan ***   K
15. 06. – 20. 06. 2022 Brooklyn ***   K
27. 09. – 03. 10. 2022 Brooklyn ***   K
14. 11. – 19. 11. 2022 Manhattan ***   K

NEW YORK 
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ > 6DENNÍ LETECKÝ VÍKEND

New York City – největší město USA: Nejlidnatější 
metropole Spojených států amerických rozkládající 
se na východním pobřeží země při ústí řeky Hudson 
do Atlantského oceánu. New York je známým multi-
kulturním centrem, ve kterém vzájemně se ovlivňující 
etnika vlastně vytvářejí novou kulturu – americkou. 
Město je rozděleno do pěti městských obvodů – Ma-
nhattan, Brooklyn, Queens, Bronx a  Staten Island, 
z nichž každý má svou neopakovatelnou atmosféru. 
Jednou z  nejznámějších dominant města je socha 
Svobody, která vítá všechny dobrodruhy plavící se 
do New Yorku po moři. Další známou stavbou je 
Brooklyn Bridge, spojující Manhattan s Brooklynem. 
Významným bodem a  symbolem města je rovněž 
Times Square, náměstí na křižovatce Broadwaye 
a Seventh Avenue. Milovníci kultury jistě rádi navští-
ví Lincoln Center, největší kulturní komplex na svě-
tě, nebo si prohlédnou hodnotné sbírky v  Brooklyn 
Museu of Art či v Guggenheim Museu. New York je 
známý i díky svým mrakodrapům, takže určitě neo-
pomeňte navštívit Empire State Building a World Tra-
de Center site, místo, kde stály mrakodrapy zničené 
při teroristických útocích v  roce 2001. Možnost od-
počinku v  Central Parku, ostrovu přírody uprostřed 
manhattanských mrakodrapů. Sportovní nadšenci 
se s radostí podívají k významným stánkům, jako je 
Madison Square Garden, domov hokejových Ran-
gers a basketbalových Knicks, nebo Yankee Stadium, 
na kterém hrají domácí zápasy New York Yankees. 
Tenisový US Open se pak odehrává na dvorcích ve 
Flushing Meadows.

PROGRAM 

1. DEN: Setkání s průvodcem na letišti, odlet z Prahy 
do New Yorku. Po odbavení na letišti transfer do ho-
telu. Ubytování, dle letového řádu procházka s prů-
vodcem nebo individuální volno, nocleh.
2. DEN: Dopoledne procházka po New Yorku s  prů-
vodcem. Možnost seznámit se více s touto metropolí 
– Manhattan, centrum hudby a umění, slavná Broad-
way, Wall Street, Chinatown a Pátá Avenue. Odpo-
ledne až večer individuální návštěva Empire State 
Building, odkud je nejkrásnější pohled na rozzářený 
Manhattan. Nocleh.
3. DEN: Ráno výlet k soše Svobody, eventuálně pro-
jížďka lodí kolem Manhattanu. Individuální program, 
možnost fakultativních výletů. Nocleh.
4. DEN: Individuální volno, možnost posledních ná-
kupů. 
5. DEN: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet 
zpět do ČR. 
6. DEN: Přílet do Prahy.

MĚSTO,KTERÉ NIKDY NESPÍ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–New York (s možným přestupem) – Keflavík (s přestupem), 
Keflavík–Praha (s  přestupem), dopravu na Islandu dle programu, transfery z  a  na letiště na Islandu 
a v New Yorku, 3 noci v hotelu *** ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím na Islandu, 3× snídaně na 
Islandu, 3 noci v kvalitním hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v New Yorku na Manhattanu, 
služby česky mluvícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč), výlet lodí k Soše Svobody (cca 25 USD), koupání 
v termálních lázních Modrá laguna (30 EUR),  vstupní autorizace do USA ESTA (490 Kč, nutný biometrický 
pas), koupání v  termálních lázních Modrá laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá 
osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby – zdarma. Termální lázně Modrá 
Laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zájem Modrou Lagunu 
navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 06. – 05. 07. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: NEW YORK • KEFLAVÍK • REYKJAVÍK • NP TINGVELLIR • STROKKUR
• GULL OSS  SEL L N S OSS  SK OSS  RE NIS R   R L E   VÍK • REYKJAVÍK  
• MODRÁ LAGUNA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ / ISLAND > 7DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z  Prahy do New Yorku. Po přistání 
transfer do hotelu a  ubytování. Dle letového řádu 
procházka mezi mrakodrapy a Central parkem nebo 
individuální volno. Nocleh.
2. DEN: Dopoledne procházka po New Yorku s  prů-
vodcem – Manhattan, slavná Broadway, Wall Street, 
Chinatown, Pátá Avenue, Empire State Building s nej-
krásnějším pohledem na Manhattan. Nocleh.
3. DEN: Fakultativně projížďka lodí kolem Manhattanu 
a  k  Soše Svobody. Odpoledne individuální program 
s  možností dalších fakultativních výletů (informaci 
podá průvodce). Nocleh.
4. DEN: Volný program. Dle letového řádu transfer na 
letiště a odlet na Island.
Po příletu transfer do hotelu v Reykjavíku a ubyto-
vání. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Výlet po trase „Zlatého islandského 
trojúhelníku“ povede do NP Tingvellir, kde byl 
v  r. 930 založen první demokratický parlament svě-
ta, do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podí-
vanou na famózní gejzír Strokkur a  k  vodopádům 
Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na ostrově. 
Cestou zpět do Reykjavíku zastávka v kráteru Korid. 
Po návratu do Reykjavíku vykoupání v termálních láz-
ních. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. V celodenním výletu na jižní pobřeží 
Islandu nebudou chybět vodopády Seljalandsfoss 
a  Skógafoss, procházka po tajuplné černé pláži 
Reynisfjara s  kamennými útesy a  úchvatný pohled 
na Atlantik a  ledovce u nejjižnějšího mysu Islandu – 
útesů Dyrhólaey. Po zastávce v městečku Vík návrat 
do Reykjavíku. Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Odjezd do proslulých termálních 
lázní Modrá laguna. Koupání a  relaxace zde patří 
k  nezapomenutelným zážitkům. Dle letového řádu 
transfer na letiště v Keflavíku a odlet. 

KOMBINACE PŘÍRODY A ARCHITEKTURY

PROGRAM 

R KO R  NE  ORK  ÍRO  ISL N

NEW YORK CITY
USA

ISLAND

REYKJAVIK
KEFLAVÍK

MODRÁ 
LAGUNA

STROKKUR
GULLFOSS 

VÍK
DYRHÓLAEY

229K T LO  O N V Í  E  AMERIKA /ISLAND



SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ > 15DENNÍ OKRUH

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Los Angeles–Praha, letištní taxy a další poplatky, 13 nocí ve 
hotelech **/***, průvodce a řidiče v jedné osobě po celou dobu zájezdu, dopravu klimatizovaným mini-
vanem, vstupné do národního parku Sequoia, města duchů CALICO, prohlídku historického downtownu 
LA, 17 mile drive, večeři bufetovým způsobem v Las Vegas 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, fakultativní vstupy a výlety, stravování a spropitné (kromě 
výše zmíněných), vstupní autorizace do USA ESTA (490 Kč, nutný biometrický pas)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
07. 05. – 20. 05. 2022   K
02. 07. – 15. 07. 2022   K
03. 09. – 16. 09. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: LOS ANGELES • PASADENA • SAN DIEGO • LAS VEGAS • MALIBU • SANTA MONICA • THREE RIVERS • SAN FRANCISCO • 
ALCATRAZ • PEBBLE BEACH • LOS ANGELES

NÍ O E Í S
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PROGRAM USA
KALIFORNIE

NEVADA

SAN FRANCISCO

LAS VEGAS
SANTA MONICA

LOS ANGELES

SAN DIEGO

1. DEN: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách, přílet 
do Los Angeles v odpoledních hodinách. Transfer do 
hotelu, osobní volno, nocleh.
2. DEN: Odjezd od hotelu do čtvrti Bel Air, domova 
mnoha známých osobností amerického filmového 
a  hudebního průmyslu. Dále budeme pokračovat 
do milionářské čtvrti Beverly Hills, kde můžeme ob-
divovat pestrost místní architektury. Projedeme zná-
mý Sunset Boulevard až na chodník slávy ve čtvrti 
Hollywood. Zastávka na nejfotografovanější nápis 
na světě, tzv. „The Sign“. Den zakončíme večerní 
procházkou po plážích města Santa Monica. Nocleh 
v hotelu.
3. DEN: Odjezd do Universal Studios. Celodenní 
prohlídka filmových studií. Po prohlídce přejedeme 
do města Pasadena, které přímo vybízí k  večerním 
prohlídkám či posezení v jedné z místních restaurací. 
Budeme zde mít možnost spatřit dům, který poslou-
žil jako kulisa k známému seriálu Beverly Hills 90210. 
Nocleh v hotelu.
4. DEN: Odjezd na Long Beach, individuální volno 
a  poté odjezd do San Diega, kde si prohlédneme 
centrum města a  projdeme se známým Gaslamp 
Quarter. Večer můžeme navštívit ostrov Coronado
s nádherným dřevěným hotelem del Coronado, kde 
přebývala Marilyn Monroe. Nocleh v hotelu.
5. DEN: V dopoledních hodinách navštívíme úchvat-
nou show kosatek v Mořském světě, který je právem 
označován za nejlepší na světě. Odpoledne přejezd 
do zábavního centra Las Vegas. Pětihodinovou cestu 
si zpříjemníme zastávkou ve „městě duchů“ Calico, 
které svého času bývalo centrem těžby stříbra. Ve ve-
černích hodinách se ubytujeme v kasinu v samotném 
centru Vegas. Osobní volno, nocleh v hotelu.
6. DEN: Celodenní prohlídka tohoto „gamblerského 
ráje“ Nevady. Procházkou po tzv. „Stripu“ si prohléd-
neme nejznámější kasina, kde budeme mít možnost 
zkusit své štěstí. Nezbytné je také vyjet výtahem na 
nejvyšší bod Vegas, casino Stratosphere, odkud je 
nádherný výhled na celé město. Tento den je také 
možné fakultativně navštívit Grand Canyon, který je 

mnohými právem považován za nejkrásnější přírodní 
úkaz na světě. Osobní volno, večeře v hotelu, nocleh.
7. DEN: V  ranních hodinách můžeme navštívit jed-
nu z  největších staveb 20. století, přehradu Hoover 
Dam, odjezd zpět do Los Angeles, ubytování v hote-
lu, nocleh.
8. DEN: Osobní volno, odjezd do downtownu LA, kde 
budeme absolvovat odbornou prohlídku. Poté od-
jezd na pláž v Malibu nebo Santa Monice, relaxace 
a koupání v Tichém oceánu. Fakultativně možnost ná-
vštěvy sportovního utkání ve Staple’s Center. Nocleh 
v hotelu.
9. DEN: Osobní volno, odjezd do národního parku 
Sequoia. Ubytování je zajištěno ve městečku Three 
Rivers, které leží přímo u  vstupu do tohoto národ-
ního parku. Ve večerních hodinách navštívíme míst-
ní restauraci a povečeříme nefalšovanou americkou 
deep pan pizzu. Nocleh v hotelu.
10. DEN: Průjezd se zastávkami u obřích sekvojí, kte-
ré váží až 600 tun. Při návštěvě parku budeme mít 
možnost vystoupat na Moro Rock, odkud je nádherný 
výhled do údolí. Přejezd do San Francisca. Ubytování 
v hotelu, nocleh.
11. DEN: Celodenní prohlídka města. Uvidíme China-
town, Russian Hill, nejklikatější ulici Lombard Street, 
náměstí Alamo s  krásnými a  nejfotografovanějšími 
viktoriánskými domy. Svezeme se po strmých ulicích 
města tzv. cable-cars. Pokocháme se pohledem na 
nádherný most Golden Gate. V  odpoledních hodi-
nách návrat do San Francisca, osobní volno, nocleh 
v hotelu.
12. DEN: Prohlídka přístavní oblasti Fisherman’s   
Wharf. Trajektem se dopravíme na ostrov Alcatraz, 
kde je neblaze proslulá věznice přezdívaná „Skála“. 
Prohlédneme si místo, kde trávili své roky žaláře zná-
mí vězni jako např. Al Capone, „Machine Gun Kelly“, 
„Bird Man“ a další. Přejezd do Carmelu, osobní volno, 
nocleh v hotelu.
13. DEN: Odjezd na panoramatickou 17 mile drive, 
kde uvidíme známou Lone Cypress, golfové hřiště 
Pebble Beach, kde se konal golfový US Open. Od-
poledne přejedeme do Steinbekovského Monterey. 
Poté přejezd do Los Angeles. Ubytování v  hotelu, 
osobní volno, nocleh.
14. DEN: Osobní volno nebo nákupy před odjezdem 
na letiště. Fakultativně je možné navštívit Getty Cen-
ter, muzeum a uměleckou galerii. V odpoledních ho-
dinách přejezd na letiště LAX a ve večerních hodinách 
odlet do Prahy.
15. DEN: Přílet v dopoledních hodinách do Prahy.

TO NEJLEPŠÍ ZE ZÁPADU USA
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Washington, New York–Buffalo, Buffalo–San Francisco, Los 
Angeles–Praha s přestupy, letištní taxy a poplatky, dopravu klimatizovaným minibusem, 16 nocí v **/*** 
hotelech, vstupy dle programu, služby česky hovořícího průvodce 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (21 990 Kč) 
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní vstupy a výlety, stravování a spropitné, vstupní autorizace do USA ESTA 
(490 Kč, nutný biometrický pas)
SLEVY: 1–2 děti 2–12 v doprovodu 2 dospělých osob 3 400 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
22. 04. – 09. 05. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: WASHINGTON • NEW YORK • BUFFALO • NIAGARSKÉ VODOPÁDY • SAN FRANCISCO • NP YOSEMITE • DEATH VALLEY 
• LAS VEGAS • NP ZION • NP BRYCE CANYON • LAKE POWELL • NP GRAND CANYON • ZÁMEK MONTEZUMA • SCOTTDALE • NP JOSHUA TREE 
• PALM SPRINGS • LOS ANGELES • UNIVERSAL STUDIOS

N ÍČ S
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ > 18DENNÍ OKRUH
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PROGRAM 

1. DEN: Odlet z Prahy. Přílet do Washingtonu, trans-
fer do hotelu, individuální volno, ubytování a nocleh.
2. DEN: Prohlídka města, která zahrnuje Bílý dům, 
budovu Kapitolu, Památník A. Lincolna, Arlington-
ský národní hřbitov, kde můžete vidět i  hrob J. F. 
Kennedyho, atd. V odpoledních hodinách individuální 
volno. Nocleh.
3. DEN: Transfer vlakem do New Yorku (doba pře-
jezdu cca 3 hodiny). Mezi mnoho pamětihodností pa-
tří Pátá Avenue, Rockefeller Center, Broadway, Wall 
Street, Central Park, Chinatown a další. Nocleh.
4. DEN: Pokračování prohlídky New Yorku z předešlé-
ho dne, individuální volno.
5. DEN: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet 
do Buffala. Odpolední nebo večerní prohlídka města 
a jeho pamětihodností. Nocleh.
6. DEN: Den u Niagarských vodopádů. Nalodění na 
známou loď „Maid of the Mist“, která zamíří přímo 
k vodopádu Horseshoe. Nocleh.
7. DEN: V ranních hodinách transfer na letiště a přelet 
do San Francisca. Po příletu transfer do hotelu, uby-
tování a nocleh.
8. DEN: Dopoledne prohlídka města, při které uvidí-
te Union Square, Civic Centrum, Fisherman Wharf 
a  mnoho dalších zajímavostí. Nádherný výhled na 
San Francisco a  Východní záliv budete mít z  Twin 
Peaks. Poté, co budete stát na vrcholu kopce a  po-
zorovat mlhu přes Golden Gate, snadno porozumíte, 
proč se San Francisco nazývá nejkrásnějším městem 
Ameriky. K hlavním atrakcím tohoto města jistě patří 
také cable cars a  nejklikatější ulice Lombard Street. 
Nocleh.
9. DEN: Brzy ráno přejezd do nejznámějšího národní-
ho parku Kalifornie – Yosemite. Tento park je zhru-
ba stejně velký jako stát Rhode Island a každoročně 
sem přijíždějí miliony turistů, aby se přesvědčily 
o jeho kráse. Yosemitský národní park patří k ikonám 
amerického západu, najdete tu krásné scenérie, 
úžasné vyhlídky, hřmící vodopády, dechberoucí skal-
ní stěny i  skoro nekonečnou divočinu. Budete mít 
možnost si zde prohlédnout obry z  rostlinné říše – 

sekvoje. Při prohlídce parku uvidíte velkolepý El Capi-
tan a Half Dome. Nocleh.
10. DEN: V brzkých ranních hodinách přejezd do De-
ath Valley, cestou zastavíte v Hot Creek u Mammoth 
Lakes. V  těchto horkých pramenech se budete mít 
možnost vykoupat a nabrat síly na další cestu. Příjezd 
do Death Valley – Údolí smrti, což je nejníže polože-
né místo kontinentu. Při projíždění tohoto národního 
parku budete mít pocit, že je to nekončící údolí. Po 
návštěvě národního parku pokračujete do Las Vegas. 
Nocleh.
11. DEN: Las Vegas je zvané hlavním městem hazardu. 
Celý den si můžete užívat všeho, co toto město, které 
nikdy nespí, nabízí. Hotely a  kasina v  podobě stře-
dověkých zámků a  pyramid, všudypřítomná světla 
neonů, zábavné show, vystoupení špičkových hvězd 
a hlavně vidina výhry, to je Las Vegas. Městem vede 
široká pěší zóna – ulice zvaná Strip. Světelná show vy-
tváří úchvatné divadlo a láká návštěvníky kasin a re-
staurací. Toto město je nejrychleji rostoucím městem 
na americkém západě. Nocleh.
12. DEN: Ráno odjezd z Las Vegas za poznáním dalších 
krás západní části USA. Cesta povede do Utahu, do 
NP Zion. Slovo Zion (Sion) pochází z  hebrejštiny 
a  znamená mimo jiné posvátné místo. Tento park 
jsou především červené skály a  hlavní kaňon, který 
vyhloubila řeka Virgin do místního pískovce. Dále na-
vštívíte NP Bryce Canyon, je to jeden z nejmalebněj-
ších národních parků. Budete mít možnost projít se 
kaňonem mezi tisíci skalních věží, výčnělků, kamen-
ných jehel a hřebenů. Nocleh.
13. DEN: V  ranních hodinách odjezd k  jezeru Lake 
Powell, kde budete mít možnost překročit Glen Ca-
nyon Dam. Poté už vaše cesta směřuje ke Grand Ca-
nyonu, který je znám jako jeden ze sedmi divů světa. 
Fakultativně vyhlídkový let helikoptérou nad Grand 
Canyonem. Tento park je známý pro svou ohromu-
jící velikost, ale i svou nádherně barevnou a členitou 
krajinu. Nocleh.
14. DEN: Ráno se přesunete přes Oak Creek Canyon, 
který je známý pro své úžasně barevné útesy. Zastáv-
ka u zřícenin zámku Montezuma. Když bylo toto měs-
to „objeveno“, lidé se domnívali, že je to tajné měs-
to, kam se kdysi ukryli mexičtí indiáni po kolonizaci 
Španěly. Byla to svým způsobem obranná pevnost, 
protože žádný nepřítel neměl šanci se nahoru dostat. 
Příjezd do Scottdale ve státě Arizona. Nocleh.
15. DEN: Cesta povede směrem na západ do Los An-
geles přes malebnou pouštní krajinu. Krátká zastávka 
v  Joshua Tree a  Palm Springs, nejlákavějším místě 
v jižní Kalifornii. Jeho poloha mezi pásmy hor, jež jej 
obklopují jak z jihu, tak severu či západu, nabízí nejen 
lákavé turistické procházky, ale i  výjezd lanovkou 
na Mt. San Jacinto. Vrcholky bývají pokryty sněhem, 
zatímco dole v  Palm Springs zůstávají teploty velmi 
příjemné. Příjezd do Los Angeles, ubytování a nocleh.
16. DEN: Los Angeles – největší město USA a  jedno 
z  nejvýznamnějších světových center kultury, vědy, 
technologií, mezinárodního obchodu a vzdělání. Pro-
hlídka města, při které objevíte většinu zajímavých 
míst, která nabízí – Beverly Hills, Downtown, bájný 
Hollywood se svým chodníkem slávy, Santa Monicu, 
Venice Beach a  mnoho dalších. Návštěva filmových 
studií a zábavního parku – Universal Studios, kde vás 
Hollywood pustí tak blízko, že můžete slyšet i zvuk fil-
mových kamer. Nocleh.
17. DEN: Individuální program. Transfer na letiště 
a odlet do Evropy.
18. DEN: Přílet do Prahy.

VÝCHOD A ZÁPAD USA
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TR S  E  I E  S ON   LTOS E R N  S NTO O IN O  LOS TRES O OS  O LEV NT O  N  LOS ITISES

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA > 11DENNÍ OKRUH

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Punta Cana–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, 10 nocí v hotelu ***/**** – 9× all inclusive a 1× snídaně, 6× oběd,  dopravu a vstupy 
dle programu, vstupní turistickou kartu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
02. 02. – 12. 02. 2022   K
14. 03. – 26. 03. 2022   K
01. 12. – 11. 12. 2022   K

PUTOVÁNÍ KARIBSKÝM RÁJEM
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NEJKRÁS-NĚJŠÍ PLÁŽEKARIBIKU

1. DEN: Odlet z  Prahy do Dominikánské republiky. 
Přílet ten samý den pozdní odpoledne, transfer na 
hotel, ubytování v oblasti Bayahibe. 
2. DEN: Celodenní výlet na ostrov Saona, který se 
nachází v  NP Del Este. Cestou možnost pozorovat 
delfíny a na ostrově vyhlášené pláže, mezi které pat-
ří Canto de la Playa nebo Flamengo. Tento malebný 
ostrov je také hodně využíván filmaři, točili se zde 
i Piráti z Karibiku. Návštěva jediné původní vesnice 
Mano Juan, oběd. Před cestou zpět návštěva želví zá-
chranné stanice. 
3. DEN: Návštěva dobového skanzenu Altos de Cha-
vón, který je nově vybudovanou replikou částí evrop-
ské výstavby ve středomořském stylu. Nachází na na 
nádherném vyhlídkovém místě nad řekou. Místo je 
inspirací pro mnohé umělce a  filmaře. Pokračování 
do hlavního města země Santo Dominga – prohlídka 
staré části města Zona Colonial, katedrála, Calle de 
las Damas, návštěva Kolumbova domu. 
4. DEN: Dopoledne přejezd k  jedné z  nejvíce foto-
grafované atrakci hlavního města – Los Tres Ojos, 
rozlehlému systému jeskyní ve vápencových skalách 
a podzemních jezírek, který vznikly díky tektonickým 
zlomům. Celý komplex byl kdysi osídlen indiánským 
kmenem Tainů, díky kterým se nacházejí v podzemí 
četné nástěnné malby. Pokračování do Santiaga na 
exkursi do výrobny doutníků. 
5. DEN: Prohlídka přístavního města města Puer-
to Plata, které bylo založeno v  r. 1496, tedy krátce 
po objevu Nového světa. Součástí dne je i povídání 
a ochutnávka ve výrobně rumu Macorix. 
6. DEN: Výlet do Samanského zálivu na ostrov Cayo 
Levantado, kde je příležitost pozorovat velryby ke-
porkak, které sem připlouvají se pářit. Ostrov je vy-
hledávaný vyznavači luxusu, jeho vyhlášené pláže 
jsou proslavené reklamou slavného rumu Bacardi. 
7. DEN: Výlet do NP Los Haitises, kdy se lodí přesu-
nete do pobřeží, lemované mangrovníky a kde z vni-
trozemí do moře vystupují strmé stolové hory, tzv. 
mogotes. Vzácností oblasti jsou vedle maleb indiánů 
i orchideje, které nenajdete nikde jinde na světe. Po 
prohlídkách návrat do Sabana De La Mar a pokračo-
vání do Punta Cana, ubytování v hotelu na pobřeží. 
8. –10. DEN: Volno v hotelu na pobřeží.
11. DEN: Volno do transferu na letiště, odlet zpět do 
ČR.
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 4 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Cancún–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, 4 noci v hotelech *** se snídaní, 5 nocí v hotelu **** s all inclusive,  dopravu a vstupy dle 
programu, vstupní turistickou kartu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (14 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 7 490 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
21. 01 – 31. 01. 2022   K
28. 01. – 07. 02. 2022   K
11. 02. – 21. 02. 2022   K
25. 02. – 07. 03. 2022   K
04. 03. – 15. 03. 2022   K
11. 03. – 21. 03. 2022   K

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
21. 10. – 02. 11. 2022   K
29. 10. – 08. 11. 2022   K
04. 11. – 14. 11. 2022   K
11. 11. – 21. 11. 2022   K
18. 11. – 28. 11. 2022   K
02. 12. – 22. 12. 2022   K

PROGRAM 

VSTUPY V CENĚ

TR S  E  N N  I N IT   I L  RI   L  E N   -
E E  LEN E  E N  IL  KO NLI   L R  T L   N N

1. DEN: Odlet z Prahy do Cancúnu s přestupy, trans-
fer do hotelu, ubytování v hotelu kat. 4* se službami 
all-inclusive, nocleh.
2.–3. DEN: Odpočinek na bílých plážích Cancúnu se 
službami all inclusive.
4. DEN: Odjezd z Cancúnu a pokračování k jednomu ze 
sedmi divů světa, Chichén Itzá (2,5h), místa,kde nás 
Mayové nepřestávají udivovat svými vědomostmi. 
Pokračování do Izamalu, žlutého městečka tří kultur, 
kde navštívíme konvent sv. Antonína z Padovy s dru-
hým největším atriem na světě, hned po Vatikánu. 
Přejezd do Méridy, večerní procházka koloniálním 
centrem z XVI. století. Ubytování, nocleh.
5. DEN: Odjezd do bývalého mayského sídla Uxmalu, 
kde Mayové uctívali boha deště Chaaca, jehož podo-
biznu můžeme rozeznat snad na všech stavbách. Ux-
mal je typický svým architektonickým stylem „puuc“, 
který je považován za tzv. ,,mayské baroko”. Zastávka 
v  Edzná, kde jsou typické masky Boha Slunce. Po-
kračování do koloniálního opevněného města Cam-
peche. Procházka historickým jádrem města španěl-
ských conquistadorů, fakultativně projížďka vláčkem. 
Ubytování a noceh. 
6. DEN: Brzký ranní odjezd bývalého mayského sídla
Palenque, tajemné místo vsazené do chiapaských 
bujných tropických lesů. V době největšího rozkvětu 
zde vládnul mocný král Pakal, který zde nechal vysta-
vit svou vlastní hrobku. Navštívíme královský palác, 
náměstí tří chrámů a původní akvadukt. Po ukončení 
prohlídky krátký přesun k vodopádu Misol-Ha. Uby-
tování a nocleh.
7. DEN: Ranní přejezd do dalšího mayského archeolo-
gického naleziště v Becanu ,,Hadí Stezka” (5h), které je 
specifické tím, že bylo v dávné minulosti obehnáno do-
kola vodním příkopem, který měl město ochránit před 
vpádem nepřátel. Procházka tímto poklidným místem 
a  výstup na pyramidu. Pokračování do nedalekého 
Xpujilu, individuální volno, ubytování a nocleh.
8. DEN: Návštěva archeologického naleziště Kohun-
lich, který se proslaviol svými největšími štukovými 
maskami Boha Slunce. Přesun na oběd k laguně Ba-
calar. Pokračování do Tulumu, původního mayské-
ho přístavu a  jednoho z posledních mayských sídel, 
které zaniklo až v  XVI. století s  příchodem Španělů. 
Odjezd do Cancúnu, ubytování v  hotelu kat. 4* se 
službami all inclusive. Nocleh.
9. DEN: Individuální volno k odpočinku na bílých plá-
žích Cancúnu, bohatý program all inclusive.
10. DEN: Dopoledne individuální volno, v  odpoledních 
hodinách transfer na letiště, odlet do Evropy (s přestupy).
11. DEN: Přílet do Prahy.

SK  I TVÍ S REL E  V N N
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Cancún–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště-
-hotel-letiště, 4 noci v hotelech *** se snídaní, 5 nocí v hotelu **** s all inclusive, dopravu a vstupy dle 
programu, vstupní turistickou kartu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, spropitné
SLEVY: 3. osoba –3 000 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
29. 10. – 08. 11. 2022   K

  ENNÍ OKR

1. DEN: Odlet z Prahy do Cancúnu s přestupy, trans-
fer do hotelu, ubytování v hotelu, nocleh.
2. DEN: Po snídani cesta z Cancúnu na jeden z nej-
malebnějších hřbitovů na Yucatánu, hřbitov Hoctun, 
kde se každoročně scházejí rodiny zesnulých, aby tzv. 
převlékli své mrtvé, tím se rozumí, že upraví a pře-
malují hroby. Pokračování do nedalekého Homúlu, 
který je znám především svými četnými cenotes a my 
zde navštívíme hned 4! Po svěží koupeli budeme po-
kračovat do koloniálního Izamalu, žlutobílého města 
tří kultur, kde touto dobou probíhají přípravy slav-
ností dušiček. Ubytování v těsné blízkosti konventu, 
ve stylovém hotelu, nocleh.
3. DEN: Brzy ráno přejezd do státu Campeche, do 
malého městečka Pomuch, které by nebylo nijak vý-
znamné, kdyby tady nebyl malý hřbitůvek, kde Mayo-
vé dodneška dodržují prazvláštní tradice. V průběhu 
druhé poloviny října tu čistí hroby, vytahují z nich své 
zesnulé a čistí jim kosti a lebky, které pak nazdobí a 
vystaví, aby spolu mohli strávit období dušiček. Z Po-
muche cesta do pirátského města Campeche, ubyto-
vání v historickém jádru v koloniálním hotelu, nocleh.
4. DEN: Po snídani se vydáme podél mexického zálivu 
na pláž Playa Bonita, kde Mexičané rádi tráví neděli. 
Můžeme si zde vychutnat typický čerstvý rybí oběd! 
Odpoledne se vrátíme do Campeche, kde tou dobou 
probíhají velkolepé dušičkové oslavy, kterých se zú-
častníme. Budeme svědky přehlídky oltářů & HANAL 
PIXAN (jídlo mrtvých), které zde tradičně vystavují a 
soutěží o první místo v originalitě a nápaditosti. Tato 
přehlídka se každoročně opakuje na hlavní pěší zóně 
v historickém jádru Campeche, kde se sjíždí tisíce lidí 
z celého regionu. Nocleh.
5. DEN: Dopoledne cesta z Campeche do hlavního 
města státu Yucatán, Mérida. Kratší zastávka na nej-
navštěvovanějším hřbitově a prohlídka města. Touto 
dobou zde prochází průvody oslavující den mrtvých, 
,,Paseo de las Ánimas”, všude se prodává rituálně při-
pravované kuře ,,pollo mukbil”, tzv. pohřbené kuře, 
podávané pouze k této příležitosti. Průvod se táhne z 
centrálního hřbitova „cementerio general“, jeho trasa 
je dlouhá 4 kilometry až do parku San Juan. Ubyto-
vání, nocleh.
6. DEN: Snídaně, návrat do Cancúnu, ubytování v kva-
litním **** hotelu s  bohatým programem all inklu-
sive.
7.–9. DEN: Odpočinek na bělostných plážích Cancúnu, 
možnost fakultativních výletů. Ubytování s  progra-
mem all inklusive.
10. DEN: Dopoledne individuální volno, v odpoledních 
hodinách transfer na letiště, odlet do Evropy (s pře-
stupy).
11. DEN: Přílet do Prahy.

POZNEJTE MEXICKÉ TRADICE

PROGRAM TR S  E  N N  I L  ENOTE  ITOV O T N  E E  
N L I N  O    RI   ITOV O L N   N N

E IKO  ENNÍ OKR

TENTI K  E IKO  SV TEK V E  SV T



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Mexiko City–Merida–Mexiko City–Praha, letištní taxy a další 
poplatky, transfer letiště–hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 14× nocleh v ho-
telech ***/****, 13× snídaně, služby česky mluvícího průvodce, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 400 USD), 
vstupy (cca 50 USD), fakultativní výlety (cca 50 USD), spropitné
SLEVY: 3. osoba – 7 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 03. – 19. 03. 2022   K
15. 10. – 29. 10. 2022   K
12. 11. – 26. 11. 2022   K

TR S  E  E IKO IT   TEOTI N  E L   TI  O E N  S N RISTO L E L S S S  S I ERE  LEN E 
 T N  T L   I N IT   RI   E IKO IT  

E IKO  ENNÍ OKR

 OKL  E IK
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setkání s místní komunitou. Ubytování, nocleh.
7. DEN: Dopoledne individuální volno. Fakultativ-
ně možnost výletu člunem na oceán a  pozorování 
mořských živočichů (delfíny, želvy, velryby), koupá-
ní a  šnorchlování v  malebných zátokách, možnost 
rybaření a  přípravy lahodných pokrmů z  čerstvých 
úlovků. Čas pro objevování krás a ukrytých pokladů 
tichomořského pobřeží. Odpoledne odjezd do Tehu-
antepecké úžiny, ubytování, nocleh. 
8. DEN: Putování pokračuje do státu Chiapas, nej-
chudšího, ale jednoho z  nejzajímavějších států me-
xické federace, který je domovem mnoha mayských 
etnik. Cílem je bývalé královské město San Cristobal 
de Las Casas ležící vysoko v horách. Cesta vede ko-
lem hlavní atrakce regionu kaňonu Sumidero, který 
vyřezala voda řeky Grijalva. Po její hladině lze vyrazit 
motorovým člunem mezi kolmé skalní stěny vysoké 
až 1000 m. Odpoledne ubytování v historickém cent-
ru San Cristobal, krátká orientační procházka. Nocleh.
9. DEN: Prohlídka pěší zóny a pestrobarevného indi-
ánského trhu s množstvím sezónních plodin, koření 
a květin. Návštěva okolní, částečně autonomní oblas-
ti, kde dosud přežívá původní způsob života. Indián-
ské vesnice, jejich obřadní místa, možná ochutnávka 
tradiční jednoduché kuchyně a pro zájemce pěší výlet 
na posvátný kopec sv. Cecílie, patronky žen a hudby. 
Odpoledne individuální volno. Nocleh.
10. DEN: Po snídani odjezd směr Palenque. Odpoled-
ne strávíme několik hodin u  efektních kaskád Aqua 
Azul. Procházka podél řeky nabízí několik vyhlídek na 
početné vodopády a osvěžující koupání v klidných zá-
točinách kouzelné „modré vodě“. Pozdní oběd v lůně 
tropické přírody, ubytování v Palenque, nocleh.
11. DEN: Prohlídka Palenque – jedno z nejkrásnějších 
měst tzv. mayského světa. Po jeho úpadku džungle 
zcela pohltila tisíce staveb, které se staly domovem 
opic, tukanů a papoušků. Prohlídka zrestaurovaných 
mayských chrámů a  královského paláce. Záhady 
růstu, expanze a  pádu této skvělé civilizace lákají 
vědce a návštěvníky z celého světa stejně jako staro-
věká architektura. Odpoledne přejezd na poloostrov 
Yucatán. Ubytování a nocleh.
12. DEN: Cestou k pobřeží Karibiku zastávka u Lagu-
na Bacalar, sedm odstínů modři a hluboké krasové 
závrty. Odpoledne příjezd do města Tulum, ubytová-
ní, nocleh.
13. DEN: Individuální volno u  tyrkysových vod Ka-
ribského moře. Ráj plný kokosových palem, slunce 
a  bílého písku. Koupání, odpočinek a  procházky po 
nejkrásnějších přírodních plážích, ale také příležitost 
nahlédnout pod mořskou hladinu. Ubytování, nocleh.
14. DEN: Prohlídka centra starobylého přístavního 
města Tulum, jehož pyramida vystavěná nad útesem 
moře nechybí v  žádné publikaci o  Mayské riviéře. 
Možnost výletu k některé z „CENOTE“ unikátní přírod-
ní úkaz s osvěžujícím koupáním. Návštěva a koupel 
v krasové jeskyni, plné křišťálově čisté vody je oprav-
dovým zážitkem a  stále víc vyhledávanou atrakcí. 
K večeru přejezd do poklidného koloniálního městeč-
ka Valladolid. Ubytování, nocleh.
15. DEN: Po snídani prohlídka chrámového města 
Chichén Itzá, nejnavštěvovanější archeologické zóny 
na poloostrově Yucatán, která byla zvolena novodo-
bým divem světa. Pyramidy zasvěcené kmenovým 
bohům, hřiště pro míčové hry, observatoř, velká 
obětní studně „cenote“, chrám bojovníků a  mnoho 
dalších staveb bylo kdysi obřadním centrem zaniklé 
mayské říše. Transfer na letiště do Méridy, odlet přes 
Mexico City do Prahy (s přestupy).
16. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z  Prahy do Mexiko City (s  přestupy), 
přílet do jednoho z největších měst na světě, transfer, 
ubytování a nocleh.
2. DEN: Celodenní prohlídka Mexiko City – metro-
politní katedrála Templo Mayor – obřadní centrum 
Aztéků, prezidentský Palacio Nacional, velkolepý bul-
várem Reforma, moderní část města Chapultepec. 
Navštěva Antropologického muzea, které soustředí 
nejlepší sbírky mexických předkolumbovských kultur. 
Odpoledne prohlídka největší archeologické zóny – 
Teotihuacan (přezdíváno město bohů), s gigantický-
mi pyramidami „Slunce“ a „Měsíce“. 
3. DEN: Ráno odjezd do Oaxaca. Cestou snídaně 
v oblasti národního se sopkami Iztaccíhuatl a Popo-
catépetl, návštěva půvabného historického koloniál-
ního centra městečka Puebla (UNESCO), biosférická 
rezervace Tehuacán s  mohutnými kaktusy vysoký-
mi až 10m, které jsou symbolem Mexika. Ve večer-
ních hodinách příjezd do města Oaxaca, ubytování 
a nocleh. 
4. DEN: Návštěva nádherného obřadního centra Za-
poteků na vrcholu kopce Monte Albán. Dochované 
struktury pyramid, piktogramy a postavy vytesané do 
kamene spolu s unikátní polohou a panoramatickými 
výhledy přináší mimořádný zážitek. V okolních údo-
lích se zpracovává dřevo a agáve, ze které se vyrábí 
stále oblíbenější kořalka s “červem” Mezcal (degusta-
ce). Odpoledne návrat do centra Oaxaca, prohlídka 
pěší zóny a vyhlášeného trhu. Nocleh.
5. DEN: Přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur
k nejkrásnějším plážím pobřeží Tichého oceánu. Ráz 
přírody se mění nadmořskou výškou. Suchou kraji-
nu střídají borové lesy a tropické pásmo s plantáže-
mi kávy. Odpoledne ubytování v  rodinném hotýlku 
u dlouhé písečné pláže. Individuální volno s možností 
návštěvy výborných restaurací se širokou nabídkou 
místních specialit. Nocleh.
6. DEN: Individuální volno a  odpočinek na poklidné 
pláži Tichého oceánu. Fakultativně možnost výletu 
do blízké přírodní laguny – plavba na pramicích mezi 
mangrovy, pozorování krokodýlů, vodního ptactva, 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Cancún-Guatemala–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfer letiště–hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 12× nocleh v  hotelech 
***/****, 12× snídaně, služby česky mluvícího průvodce, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jiné než uvedené stravování, jiné než uvedené vstupy (cca 
50 USD), hraniční poplatky  v Belize (cca 90 USD), spropitné
SLEVY: 3. osoba – 4 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
05. 11. – 17. 11. 2022   K

TR S  E  N N  ET L  O S N E RO  S N I N IO    TIK L  LIVIN STONE  ERTO RRIOS  O N 
• ANTIGUA • PANAJACHEL • ATITLÁN • CHICHICASTENANGA • GUATEMALA CITY

E IKO  TE L   ON R S  ELI E  ENNÍ OKR

ERL  ST E NÍ ERIK

240 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



PROGRAM

1. DEN: odlet z Prahy do Cancúnu (s přestupy). Přiví-
tání s českým průvodcem. Transfer do hotelu, ubyto-
vání a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Odpočinek na bělostných plážích 
Cancúnu nebo fakultativně výlet na ostrov Isla Mu-
jeres. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Odjezd do mexického přístavu Che-
tumal se zastávkou u laguny Bacalar, lodní transfer 
na ostrůvek San Pedro (Belize), který proslavila zpě-
vačka Madonna ve své písni „La Isla Bonita“ a který je 
skutečným karibským rájem. Transfer na hotel, uby-
tování, individuální volno. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Plavba za nezapomenutelným dob-
rodružstvím do chráněné mořské rezervace  Hol 
Chan. Šnorchlování u  korálových útesů a  plavání 
s  rejnoky a  bezzubými žraloky je neopakovatelným 
zážitkem. Odpoledne volný čas k odpočinku na pláži. 
Doporučujeme pronájem golfových vozíků a objevo-
vání panenských pláží Cayo San Pedro. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Lodní transfer do Belize City a ná-
sledně přejezd do Guatemaly, cestou zastávka v ma-
lebném  San Ignaciu  na oběd, Dále pokračování 
do Yaxha, hned po Tikalu jednoho z nejnavštěvova-
nějších mayských sídel. V  Yaxhá se nachází pyrami-
da, ze které je nádherný výhled na západ slunce nad 
stejnojmennou lagunou. V tuto večerní hodinu je ze 
všech stran slyšet „křik“ džungle, vřešťanů a papouš-
ků. Nocleh v El Remate.
6. DEN: Snídaně. Návštěva bývalé mayské metro-
pole  Tikalu, dříve nejdůležitějšího mayského sídla. 
Dnes tvoří součást Světového kulturního dědictví 
UNESCO. Prohlídka nejdůležitějších struktur s  míst-
ním průvodcem a  možnost výstupu na nejvyšší pří-
stupnou mayskou pyramidu „Pirámide de la Serpi-
ente Bicéfala“  (pyramida dvouhlavého hada), která 
měří 64 metrů a odkud je nádherný výhled na džun-
gli. Nocleh v El Remate.
7. DEN: Snídaně. Plavba kaňonem Río Dulce do stej-
nojmenného malebného přístavu, cestou krátká za-
stávka v černošském Livingstone, jehož populace se 
skládá z kmene Garifunů, pokračování kaňonem řeky 

HISTORIE, KULTURA, PŘÍRODA

Río Dulce hlouběji do džungle. Nocleh v  komfortně 
zařízených chatkách. Fakultativně možnost noční 
procházky za hady a pavouky.
8. DEN: snídaně, plavba do nejdůležitějšího přístavu 
v Guatemale Puerto Barrios, odkud vyplouvají lodě 
plně naloženy banány společností Chiquita a  Dole, 
které míří dále do Evropy. Odpoledne odjezd do 
Hondurasu. V  podvečer příjezd do města Copán. 
Ubytování a nocleh.
9. DEN: Snídaně. Prohlídka starobylého mayského 
sídla Copán (UNESCO), které je v mayském světě pro-
slulé svou zdobnou architekturou. Zachovaly se zde 
stély znázorňující panovníka „Králíka 18“ v  různých 
životních proměnách, schodiště obsahující nejdelší 
glyfický nápis, masky a  reliéfy vyobrazující božstvo. 
V Copánu můžete sledovat hejna papoušků a spoustu 
dalšího ptactva. Nebudou zde chybět ani opice. cesta 
do jednoho z nejkrásnějších měst ve Střední Americe 
– Antigua  (UNESCO). Koloniální město je obklopeno 
sopkami a vyznačuje se svou původní architekturou. 
Odpoledne individuální volno k procházkám uličkami 
tohoto překrásného koloniálního města, které bedlivě 
střeží sopka „Volcán del Agua“. Ubytování a nocleh.
10. DEN: Snídaně. Dopoledne individuální volno 
v  Angtigua, následně odjezd do Panajachelu přes 
horské Iximché, staré mayské sídlo, kde indiáni do-
posud praktikují své rituály a oběti Bohům. Návrat do 
Panajachelu, po zbytek dne individuální volno u jeze-
ra Atitlán. Nocleh.
11. DEN: Snídaně. Plavba soukromým člunem po 
mystickém jezeře Atitlán, které je opředeno mnoha 
legendami. Jedna z nich praví, že na dně jezera se na-
chází Samabaj, staré mayské sídlo, které bylo záhad-
ně zaplaveno vodou. Odpoledne individuální volno 
v Panajachelu. Nocleh.
12. DEN: Snídaně. Dobrodrodržná cesta místním „chic-
ken busem“ do Chichicastenanga, kde se koná nej-
větší indiánský trh v celé Střední Americe. Mayové zde 
prodávají ovoce, zeleninu, vyšívky, rukodělné výrobky. 
V sousedním kostelíku, který je zahalen kouřem, pak 
probíhají mayské rituály. Návrat do Panajachelu, po 
zbytek dne individuální volno u jezera. Nocleh.
13. DEN: Snídaně. Transfer na letiště Guatemala City. 
Odlet do Evropy s přestupy.
14. DEN: Přílet do Prahy.

241K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
CENA ZAHRNUJE: mezinárodní leteckou přepravu Praha–Bogota–Cartagena–Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 2× vnitrostátní přelet (Bogota–Armenia a  Pereira–Bogota–Santa Marta) včetně letištních tax 
a  poplatků, transfer letiště–hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 12× nocleh 
v hotelech kat. ***/****, 12× snídaně, 1× oběd, 2× večeře, vstupy dle programu, služby česky mluvícího 
průvodce, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 300-350 
USD), jiné než uvedené vstupy (cca 25 USD), spropitné
POZNÁMKA: Vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou v ceně: muzeum zlata a Botero v Bogotě, 
zpáteční jízdenka lanovkou na horu Monserrate v Bogotě, solný důl v Nemocón, dům Casa Terracota ve 
Villa de Leyva, pevnost Castillo de San Felipe de Barajas a klášter La Popa v Cartageně a dále do národních 
parků Los Nevados a Tayrona. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
13. 08. – 26. 08. 2022   K
12. 11. – 25. 11. 2022   K

TR S  E  O OT   NE O N  VILL  E LE V   R ENI   S LENTO  V LLE EL O OR   IL N I   N  LOS NEV OS  
PEREIRA • SANTA MARTA • NP TAYRONA •  CARTAGENA DE INDIAS • ISLAS DEL ROSARIO

KOLUMBIE > 14DENNÍ OKRUH

KOLUMBIE – ANDY, KÁVA, KARIBIK

VSTUPY V CENĚ

242 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



PROGRAM 

1. DEN: Odlet z  Prahy do Bogoty – hlavního města 
Kolumbie, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
2. DEN: Prohlídka historického centra města Bogota 
(2 600 m) s koloniální čtvrtí La Candelaria s příkrými 
dlážděnými uličkami, návštěva světoznámého Muzea 
zlata, jehož kolekce je považována za nejvýznamnější 
sbírku svého druhu na světě, výjezd lanovkou na Cer-
ro de Monserrate (3.210 m), z jehož vrcholku je mož-
né spatřit město jako na dlani. Ubytování, nocleh.
3. DEN: Dopoledne návštěva podzemního solného 
dolu v obci Nemocón, kde hra barev a světel v od-
rážející se klidné hladině vody vytváří úžasné záběry. 
Zastávka u  historického mostu Puente de Boyacá, 
kde roku 1819 došlo k  významnému vítězství po-
vstalců vedených Simonem Bolívarem za nezávislost. 
Prohlídka domu Casa Terracota, který byl vypálen 
kompletně celý z hlíny. Ubytování v historickém cent-
ru Villa de Leyva, nocleh. 
4. DEN: Ráno prohlídka koloniálního městečka Villa 
de Leyva, jehož historie sahá do roku 1572, a kde se 
zastavil čas. Místní dlážděné uličky, úchvatné náměstí 
Plaza Mayor s  pečlivě restaurovanými koloniálními 
domy s červenými doškami a klášter jsou jedinečný-
mi památkami v Jižní Americe. Odpoledne transfer na 
letiště v Bogota a odlet do města Armenia, které je 
jednou ze vstupních bran do tzv. kávového trojúhel-
níku. 
5. DEN: Ráno výlet do údolí Valle del Cocora – pěší 
výlet k nejvyšším palmám světa (až 60 m) rostoucích 
pouze na západním úpatí And v  nadmořské výšce 
1.800 až 2 200 m. Odpoledne prohlídka kouzelného 
městečka Salento s mnoha barevnými domky a ob-
chody s  rukodělnými výrobky. Ochutnávka místní 
delikatesy – čerstvého pstruha připravovaného na 
desítky způsobů. Nocleh.
6. DEN: Ráno zastávka v  pestrobarevné obci Filan-
dia, celá oblast Quindio je známá velkou rozmani-
tostí ptactva včetně kolibříků. Odpoledne návštěva 
kávové plantáže s odborným výkladem o pěstování 
a  zpracování kávy, ke kterému nebude chybět ani 

degustace cafe arabica. Kolumbijská káva patří mezi 
nejlepší na světě... Zdejší malebná kulturní krajina 
s kávovými políčky zapsána v  roce 2011 na seznam 
UNESCO. Ubytování na jedné z  místních haciend, 
nocleh. 
7. DEN: Výlet do národního parku Los Nevados, 
kde se nachází sopka Nevado del Ruiz (5.325 m). Tato 
úžasná krajina ve výšce okolo čtyř tisíc metrů je do-
movem specifi ckého ekosystému páramo a klejovky, 
zdejší endemické rostliny. Odpoledne návrat přes 
město Manizales. Ubytování a nocleh.
8. DEN: transfer na letiště, odlet z města Pereira do 
karibské oblasti – města Santa Marta, ve kterém 
zemřel jihoamerický hrdina a  osvoboditel Simon 
Bolívar. Po příletu přesun na ubytování na pobřeží 
Karibiku, od kterého se hned zvedá mohutné pohoří 
Sierra Nevada de Santa Marta (nejvyšší vrchol měří 
5.775 m). Dodnes v oblasti žije na 30.000 původních 
obyvatel 4 etnik (Kogui, Arhuaco, Kankuamo a Wiwa), 
kteří již od pradávna obývají džungli a pěstují hlavně 
kakao. Ubytování, nocleh.
9. DEN: Celodenní pobyt v národním parku Tayro-
na, který nabízí jedno z nejkrásnějších pobřeží Kari-
biku. Focení panenských pláží Arrecifes, Caňaveral, 
La Piscina posetých obrovskými balvany, které kdysi 
uctívali původní obyvatelé. Jednotlivé pláže jsou pro-
pojené pouze stezkami vedoucími džunglí, kde bývají 
často vidět opice, leguáni, agouti a  papoušci. Mož-
nost koupání a odpočinku pod palmami. V podvečer 
návrat do hotelu, nocleh.
10. DEN: Dopoledne individuální volno a odpočinek 
na pláži, fakultativně návštěva indiánské komunity. 
Odpoledne přejezd do Cartagena de Indias, nej-
většího přístavu v  zemi a  zároveň nejúchvatnějšího 
města v  celé karibské oblasti. Město založené roku 
1533 Španěly, kteří zde vybudovali nedobytné hrad-
by a řetěz pevností před nájezdy pirátů patří k perlám 
Kolumbie. Ubytování v  blízkosti historického jádra 
města (3 noci). Večerní procházka. Nocleh.
11. DEN: Cartagena de Indias, celodenní pobyt 
v  jednom z  nejkrásnějších měst celé Jižní Ameriky. 
Dlážděné uličky, výstavní koloniální domy s  barev-
nými dřevěnými balkóny porostlými květy bouge-
nvilií, staré čtvrtě Getsemaní, El Centro a San Diego 
obehnané hradbami, impozantní pevnost Castillo 
de San Felipe de Barajas, starobylé kláštery, bohatě 
zdobené kostely, paláce a  výstavní náměstí, aj. Od-
poledne individuální volno, fakultativně lze navštívit 
některé z  muzeí (námořnictva, inkvizice), možnost 
nákupů anebo odpočinku. Nocleh.
12. DEN: Celodenní výlet lodí na souostroví Islas 
del Rosario, které tvoří asi 27 korálových ostrůvků 
v  Karibském moři. Pobyt na pláži s  bílým pískem, 
koupání, šnorchlování a  odpočinek. Během pobytu 
zajištěn oběd. Fakultativně možnost návštěvy Oce-
anária s delfíny, žraloky, želvami a jinými druhy ryb. 
Odpoledne návrat do Cartageny, nocleh.
13. DEN: Dopoledne individuální volno v Cartageně, 
transfer na letiště a následně odlet do Evropy. 
14. DEN: Přílet do Prahy.

KOLUMBIE

CARTAGENA

BOGOTA
NEMOCÓN

VILLA DE LEYVA

SANTA MARTA 

ARMENIA

PEREIRA
FILANDIA

NP TAYRONA 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
CENA ZAHRNUJE: mezinárodní leteckou přepravu Praha–Cartagena–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
12× ubytování v kvalitních hotelech ***/**** se snídaní, dopravu klimatizovaným minibusem/autobu-
sem, vstupy a výlety uvedené v programu, služby česky mluvícího licencovaného průvodce, služby míst-
ních průvodců dle potřeby
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporu-
čené kapesné cca 300–350 USD), jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 5 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
23. 10. – 04. 11. 2022   K

KOLUMBIE > 13DENNÍ OKRUH

KOL IE  KR S  K RI SK O O E Í S O TE   O E

TR S  E  RT EN  E IN Í S  S N SILIO E LEN E  O O   V LLE R   LO INO  RO ERO  RT EN
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PROGRAM

1. DEN: Odlet z Prahy do Cartageny (s přestupy) Při-
vítání na mezinárodním letišti Rafael Núñez českým 
průvodcem a  krátký transfer do historického jádra 
koloniální Cartageny. Ubytování v  historické části 
Getsemaní, nocleh.
2. DEN: Po snídani projížďka nejvzácnějším klenotem 
Kolumbie, krásnou Cartagena de Indías (UNESCO). 
Projedeme cartagenskou zátokou Bocagrande, bu-
deme pokračovat panoramatickou návštěvou ostro-
va Manga, klidné a bezpečné rezidenční čtvrti, která 
zachovává domy v  republikánském stylu, poté na-
vštívíme pevnost San Felipe de Barajas, největšího 
vojenského díla, které bylo kdy postaveno v Americe 
v  koloniálních dobách, odtud pak navštívíme histo-
rické a  opevněné centrum města Cartagena ,,La 
Ciudad Amurallada”. Procházka okolo kostela San 
Pedro Claver, bašty Santo Domingo, úzkými barevný-
mi uličkami se zastávkami na malých náměstích a ko-
chat se krásou tohoto magického realismu. Po cestě 
budeme míjet nespočet tzv. ,,Palenqueras”, pestře 
oděných černošek nosících na hlavě koše s ovocem, 
které nemají rády, když si je turisti fotí,
aniž by za to zaplatili a které se pak dokážou pořádně 
ozvat. Zbytek odpoledne individuální volno. Nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd do San Basilio de Pale-
nque, místa, kde nám hudba, jazyk, medicína, kuchy-
ně a další každodenní tradice neustále budou připo-
mínat Afriku. Město se proslavilo
především tím, že v době, kdy se obchodovalo s čer-
nými otroky, tito zde našli útočiště a  zachránili se 
tak před otrokáři. Kromě toho je to jediná přežívající 
Palenque na tomto kontinentu, protože ostatní zmi-
zely, což dělá toto místo ještě zvláštnějším. Na místě 
nám pak místní ,,Palenquero” poví zajímavosti z jejich 
každodenního života. Pokračování do Mompoxu 
(UNESCO), kouzelného místa, které tolikrát inspiro-
valo slavného kolumbijského nositele Nobelovy ceny 
Gabriela Garcíi Márqueze, a kde se zdá, že se historie 
a čas zastavily.Krása barevných fasád budov a oblou-
ků vyrobených tak, aby vydržely nepříznivé počasí, je 
umocněna bujnou přírodou, která toto území mis-

trovsky formuje. Ubytování a nocleh.
4. DEN: Ranní projížďka ve člunu po řece Mompos
(rameno nejdelší kolumbijské řeky Magdalena) a po-
kračování mezi mangrovy až k velké bažině ,,Ciénaga 
del Pijiňo”. Během plavby budeme sledovat místní 
faunu, floru a život místních rybářů. Pokračování do 
městečka Valledupar, jehož kreativita a hudba je za-
psána na seznamu nehmotných památek UNESCO. 
Toto město ležící na břehu řeky Cesar, která stéká ze 
zasněžených hor, je obklopeno dvěma impozantními 
vrcholy, Sierra Nevada de Santa Marta a Serranía 
del Perijá. Ubytování a nocleh.
5. DEN: Po snídani panoramatická cesta údolím mezi 
pohořími ,,Sierra Nevada” a  ,,Serranía del Perijá” do 
přímořské vesničky Palomino, kterou si v  poslední 
době oblíbili především cizinci, kteří na tomto atrak-
tivním místě vybudovali nespočet hostelů a lidových 
restaurací. Do Palomina přijíždějí především turisté, 
kteří nehledají luxus, ale krásu nespoutané přírody 
a  jednoduchost. Odpolední relax na pláži, zájemci 
o tubing si mohouvyzkoušet plavbu po řece Palomi-
no v pneumatice (fakultativně). Ubytování a nocleh.
6. DEN: Jelikož Palomino je oblíbenou zastávkou tre-
kařů, zájemci mohou využít oblíbeného fakultativní-
ho výletu do Sierry Nevady a navštívit tak domorodé 
indiány. Toto dobrodružství se doporučuje těm, kteří 
rádi chodí a vychutnávají si přírodu, klid a především 
chtějí sdílet místní životní styl domorodé rodiny Ar-
huacos v  jejich osadě Seydukwa. Během prohlídky 
se dozvíme více o jejich zvyklostech a tradicích, které 
jsou založeny na hodnotách a  péči o  přírodu. Pro-
hlédneme si stavbu jejich chatrčí ,,chozas”, dozvíme 
se, jak se pěstuje a  sklízí organické kakao, vysvětlí 
nám význam symbolů AYU (list koky). Nakoukneme 
do tkalcovské dílny založené na ,,maguey”, druh agá-
ve s vláknem, které se používá k výrobě různých pro-
duktů, se můžeme vykoupat v řece Palomino. Návrat 
do Palomina po řece v tzv. ,,boya”, plavba může trvat 
ca 2 hodiny. Ti, kteří si toto dobrodružství raději od-
pustí, mohou mezitím relaxovat v Palominu. Pokračo-
vání podél karibského moře do rušného přímořského 
letoviska plného hudby, zábavy, barů a restaurací El 
Rodadero. Ubytování a nocleh.
7. DEN: Po snídani nás čeká překrásný zážitek v  NP 
Taytrona. Cesta minibusem ke vstupní bráně parku 
a odtud pak dvouhodinový trek k nejfotografovaněj-
šímu místu, k mysu ,,Cabo San Juan Del Guía”. Po ces-
tě budeme míjet zátoku Arrecife, jednu z nejkrásněj-
ších pláží ,,La Piscina”, kde je možno si zašnorchlovat, 
budeme procházet palmovým hájem, kde si budeme 
moci objednat čerstvou pomerančovou šťávu, kterou 
zde mačkají Arhuacos. Pak už jen odpočinek a kou-
pání v tyrkysovém Karibiku. Cestu zpět je možno ab-
solvovat i na koni za příplatek cca 20 USD. Návrat do 
letoviska Rodadero v pozdně odpoledních hodinách. 
Nocleh.
8. – 11. DEN: pobyt v letovisku v Rodadero.
12. DEN: Transfer na letiště v  Cartageně, odlet do 
Evropy (s přestupy).
13. DEN: Přílet do Prahy.

KOLUMBIE

CARTAGENA

SAN BASILIO 
DE PALENQUE

MOMPOX

VALLEDUPAR

PALOMINO
RODADERO

NOVINKAS EXLUZÍVNÍMPROGRAMEM
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KOLUMBIE > 13DENNÍ OKRUH

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
CENA ZAHRNUJE: mezinárodní leteckou přepravu Praha–Cartagena–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
12× ubytování v kvalitních hotelech ***/**** se snídaní, dopravu klimatizovaným minibusem/autobu-
sem, vstupy a výlety uvedené v programu, služby česky mluvícího licencovaného průvodce, služby míst-
ních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporu-
čené kapesné cca 300–350 USD), jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 5 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
23. 10. – 04. 11. 2022   K

TR S  E  RT EN  E IN Í S  S N SILIO E LEN E  O O   V LLE R  LO INO  RO ERO  RT EN

KOL IE  KR S  K RI SK O O E Í  TR EN  STO
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PROGRAM

1. DEN: Odlet z Prahy do Cartageny (s přestupy) Při-
vítání na mezinárodním letišti Rafael Núñez českým 
průvodcem a  krátký transfer do historického jádra 
koloniální Cartageny. Ubytování v  historické části 
Getsemaní, nocleh.
2. DEN: Po snídani projížďka nejvzácnějším klenotem 
Kolumbie, krásnou Cartagena de Indías (UNESCO). 
Projedeme cartagenskou zátokou Bocagrande, bu-
deme pokračovat panoramatickou návštěvou ostrova 
Manga, klidné a  bezpečné rezidenční čtvrti, která 
zachovává domy v  republikánském stylu, poté na-
vštívíme pevnost San Felipe de Barajas, největšího 
vojenského díla, které bylo kdy postaveno v Americe 
v  koloniálních dobách, odtud pak navštívíme his-
torické a  opevněné centrum města Cartagena ,,La 
Ciudad Amurallada”. Procházka okolo kostela San 
Pedro Claver, bašty Santo Domingo, úzkými barevný-
mi uličkami se zastávkami na malých náměstích a ko-
chat se krásou tohoto magického realismu. Po cestě 
budeme míjet nespočet tzv. ,,Palenqueras”, pestře 
oděných černošek nosících na hlavě koše s ovocem, 
které nemají rády, když si je turisti fotí, aniž by za to 
zaplatili a které se pak dokážou pořádně ozvat. Zby-
tek odpoledne individuální volno. Nocleh.
3. DEN: Po snídani odjezd do San Basilio de Pale-
nque, místa, kde nám hudba, jazyk, medicína, kuchy-
ně a další každodenní tradice neustále budou připo-
mínat Afriku. Město se proslavilo
především tím, že v době, kdy se obchodovalo s čer-
nými otroky, tito zde našli útočiště a zachránili se tak 
před otrokáři. Kromě toho je to jediná přežívající Pa-
lenque na tomto kontinentu, protože
ostatní zmizely, což dělá toto místo ještě zvláštněj-
ším. Na místě nám pak místní ,,Palenquero” poví zají-
mavosti z jejich každodenního života. Pokračování do 
Mompoxu (UNESCO), kouzelného místa, které toli-
krát inspirovalo slavného kolumbijského nositele No-
belovy ceny Gabriela Garcíi Márqueze, a kde se zdá, 
že se historie a čas zastavily. Krása barevných fasád 
budov a  oblouků vyrobených tak, aby vydržely ne-
příznivé počasí, je umocněna bujnou přírodou, která 
toto území mistrovsky formuje. Ubytování a nocleh.
4. DEN: Ranní projížďka ve člunu po řece Mompos
(rameno nejdelší kolumbijské řeky Magdalena) a po-
kračování mezi mangrovy až k velké bažině ,,Ciénaga 
del Pijiňo”. Během plavby budeme sledovat místní 
faunu, floru a život místních rybářů. Pokračování do 
městečka Valledupar, jehož kreativita a hudba je za-
psána na seznamu nehmotných památek UNESCO. 
Toto město ležící na břehu řeky Cesar, která stéká ze 
zasněžených hor, je obklopeno dvěma impozantními 
vrcholy, Sierra Nevada de Santa Marta a Serranía 
del Perijá. Ubytování a nocleh.
5. DEN: Po snídani panoramatická cesta údolím mezi 
pohořími ,,Sierra Nevada” a  ,,Serranía del Perijá” do 
přímořské vesničky Palomino, kterou si v  poslední 
době oblíbili především cizinci, kteří na tomto atrak-
tivním místě vybudovali nespočet hostelů a lidových 
restaurací. Do Palomina přijíždějí především turisté, 
kteří nehledají luxus, ale krásu nespoutané přírody 
a  jednoduchost. Odpolední relax na pláži, zájemci 
o tubing si mohouvyzkoušet plavbu po řece Palomi-
no v pneumatice (fakultativně). Ubytování a nocleh.
6. DEN: Jelikož Palomino je oblíbenou zastávkou tre-
kařů, zájemci mohou využít oblíbeného fakultativní-
ho výletu do Sierry Nevady a navštívit tak domorodé 
indiány. Toto dobrodružství se doporučuje těm, kteří 
rádi chodí a vychutnávají si přírodu, klid a především 
chtějí sdílet místní životní styl domorodé rodiny Ar-
huacos v  jejich osadě Seydukwa. Během prohlídky 
se dozvíme více o jejich zvyklostech a tradicích, které 
jsou založeny na hodnotách a  péči o  přírodu. Pro-
hlédneme si stavbu jejich chatrčí ,,chozas”, dozvíme 
se, jak se pěstuje a  sklízí organické kakao, vysvětlí 
nám význam symbolů AYU (list koky). Nakoukneme 
do tkalcovské dílny založené na ,,maguey”, druh agá-
ve s vláknem, které se používá k výrobě různých pro-
duktů, se můžeme vykoupat v řece Palomino. Návrat 

do Palomina po řece v tzv. ,,boya”, plavba může trvat 
ca 2 hodiny. Ti, kteří si toto dobrodružství raději od-
pustí, mohou mezitím relaxovat v Palominu. Pokračo-
vání podél karibského moře do rušného přímořského 
letoviska plného hudby, zábavy, barů a restaurací El 
Rodadero. Ubytování a nocleh.
7. DEN: Po snídani nás čeká překrásný zážitek v NP 
Taytrona. Cesta minibusem ke vstupní bráně parku 
a odtud pak dvouhodinový trek k nejfotografovaněj-
šímu místu, k mysu ,,Cabo San Juan Del Guía”. Po ces-
tě budeme míjet zátoku Arrecife, jednu z nejkrásněj-
ších pláží ,,La Piscina”, kde je možno si zašnorchlovat, 
budeme procházet palmovým hájem, kde si budeme 
moci objednat čerstvou pomerančovou šťávu, kterou 
zde mačkají Arhuacos. Pak už jen odpočinek a kou-
pání v tyrkysovém Karibiku. Cestu zpět je možno ab-
solvovat i na koni za příplatek cca 20 USD. Návrat do 
letoviska Rodadero v pozdně odpoledních hodinách. 
Nocleh.
8. DEN –11. DEN:
Ztracené město – čtyřdenní unikátní trek:
Není snadné se dostat do Ciudad Perdida. Cesta, 
která se stává osobní výzvou a  splněným snem. 
Město z kamene, které vyvstává jako zázrak upro-
střed džungle.
Říká se, že nejlepší místa nejsou hned za rohem. 
Sotva se najdou! Kolumbijská vláda jej objevila velmi 
nedávno, v roce 1976, téměř 14 století poté, co ji Tai-
ronové postavili ve Sierra Nevada de Santa Marta. 
A  kolik tajemství skrývá toto místo, katalogizované 
jako kolumbijský Machu Picchu? Mnoho. Cestovate-
lé a badatelé, krok za krokem objevují poklady, které 
velkoryse dává: čistý život, který bije v pohoří Sierra 
Nevada de Santa Marta, jedinečné přírodní rezervaci 
na světě, která se zrodila u Karibského moře, jejíž vr-
choly sahají do výšky 5 775 metrů, ze kterých stékají 
křišťálové řeky, okolo kterých létají ptáci s pestroba-
revným peřím, v nižších polohách se nacházejí tropic-
ké lesy jako z pohádky. Vodopády, které stékají z hor 
a vanou chladný vánek, všude zdejší ještěrky a možná 
i  jaguár. Oblast obývají pouze domorodci čtyř etnic-
kých skupin.
Tento 4 denní trek bujnou, ale překrásnou přírodou 
Sierra Nevady doporučujeme pouze fyzicky zdat-
ným jedincům. Celkem nás čeká 40 km náročným 
terénem, budeme absolvovat časté prudké stoupání 
a klesání, 80% vlhkost a občasné deště, někdy i velmi 
vydatné, střídající se s prudkým sluncem a vedrem. 
Ve vyšších polohách může být naopak celkem chlad-
no. Spát budeme v  jednoduchých kempech se spo-
lečným sociálním zařízením, sprcha pouze studená 
(anebo koupání v  řece). Doporučujeme s  sebou jen 
malý batůžek, ve kterém poneseme pouze pár su-
chých triček a kalhot zabalených v  igelitce, lahev na 
vodu, která se po cestě dá doplnit, nabíječku na mo-
bil (dobíjí se v kempech), baterku. Klademe důraz na 
pořádnou horskou nepromokavou obuv! Přibalte si 
i lehké žabky do sprchy (řeky) a mikinu na spaní. Třetí 
den dosáhneme cíle, po původních schodech dojde-
me do Ztraceného města, 1.200 m n. m. 
12. DEN: Transfer na letiště v Cartageně, odlet do Ev-
ropy (s přestupy).
13. DEN: Přílet do Prahy.

TREK DO ZTRACENÉHO MĚSTA

KOLUMBIE
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–San José–Praha včetně letištních tax a  poplatků, dopravu 
autobusem a  lodí dle programu, transfery, 13× ubytování se snídaní ve ***/****  hotelech, 2× oběd 
a 2× večeře (nezahrnuje pití), všechny vstupy dle programu, služby českého průvodce, služby místních 
průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo uvednou, jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 4 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 03. – 25. 03. 2022 94 990 Kč
27. 11. – 10. 12. 2022 94 990 Kč

TR S  E  S N OSE  N  O S  V   L    N  TORT ERO  L N  O NE RO  N  REN L  N  TENORIO RIO 
 ELESTE   S NT  ELEN   ONTEVER E  S R   S N OSE

TO NE LE Í KOST RIK  S O TE  O E
KOSTARIKA > 14DENNÍ OKRUH

VSTUPY DLE PROGRAMUV CENĚ
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PROGRAM 

mostům, které jsou dlouhé 48 až 98 metrů. Díky růz-
norodosti mikroklima zde žije až 200 druhů ptáků. 
Pěší výlet parkem až ke zkamenělé lávě s vyhlídkami 
na majestátní sopku a  jezero Arenal. Fakultativně 
návštěva termálních lázní, relaxace uprostřed tropic-
kých zahrad v bazénech s teplotami od 25 do 38°C.
8. DEN: Výlet k  řece Rio Celeste v  oblasti NP Teno-
rio. Pěší turistika panenským deštným pralesem 
k  vodopádům. Tyrkysově modrá barva řeky vzniká 
chemickou reakcí po soutoku dvou horských potoků 
stékajících po svazích sopky Tenorio (1.916 m). Odpo-
ledne přejezd kolem jezera Arenal mezi Kordillerami 
Guanacaste a Tilarán kouzelnou krajinou s osamělý-
mi farmami až do zapadlého městečka Santa Elena, 
které v 50. letech založili američtí kvakeři. 
9. DEN: Monteverde, návštěva proslulé přírodní re-
zervace, která je domovem rozmanitých druhů savců 
včetně jaguára, ocelota nebo tapíra, ptáků, mj. kves-
ala chocholatého, motýlů, ale také přes 2500 druhů 
rostlin včetně epifytů, orchidejí, prastarých kapradin 
a lián. Procházka mlžným pralesem, pozorování a fo-
cení až 14 druhů kolibříků. Odpoledne pro zájemce 
návštěva parku Selvatura s  nejlepší Canopy Tour 
v Kostarice (lanové dráhy v korunách stromů, 15 lan, 
nejdelší měří 1 km), zavěšené mosty, zahrada až s 20 
druhy motýlů, Herpetarium s plazy a obojživelníky vč. 
žab. 
10. DEN: Sjezd k pobřeží Pacifiku oblastí dnes již velmi 
vzácného suchého lesa v provincii Guanacaste až do 
letoviska Sámara na poloostrově Nicoya. Odpoled-
ne relaxace a koupání na pláži.  
11. DEN: Celodenní odpočinek na pláži Sámara nebo 
Carrillo, koupání v  Pacifiku na pobřeží lemovaném 
palmami, možnost surfování nebo šnorchlování. Ve-
čer pozorování západu slunce.
12. DEN: Dopoledne ještě odpočinek na pláži, mož-
nost koupání, poté přesun do San Jose. 
13. DEN: Dopoledne prohlídka centra San Jose – tržni-
ce Mercado Central, národní divadlo Teatro Nacional, 
návštěva Muzea zlata s představením předkolumbov-
ských kultur Kostariky. Odpoledne transfer na letiště 
a odlet do Prahy 
14. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do San Jose – hlavního města 
Kostariky. Večer po příletu transfer do hotelu. 
2. DEN: Ráno návštěva NP Poás s  jedním z  největ-
ších sopečných kráterů na světě (v průměru 1,5 km, 
hloubka 300 metrů, výška 2708 m n.m.), ze kterého 
lze pozorovat stoupající dým. Odpoledne zastávka        
u  vodopádů La Paz a  návštěva kávových plantáží 
s celým procesem zpracování až po ochutnávku čer-
stvě pražené kávy. 
3. DEN: Brzy ráno přesun do izolovaného NP Tortu-
guero na pobřeží Karibiku, kam v létě připlouvají sná-
šet svá vejce karety obrovské. Po obědě výlet lodí po 
kanále s pozorováním opic, leguánů, lenochodů, ba-
zilišků, kajmanů, celou řadou říčních ptáků a při troše 
štěstí i kapustňáků nebo dokonce mravenečníka.   
4. DEN: Celodenní pobyt v NP Tortuguero, před sní-
daní plavba po kanále s  pozorováním probouzející 
se džungle s mnoha druhy ptáků včetně papoušků, 
tukanů, volavek, vlhovců nebo rybaříků. Procházka 
džunglí, projížďka kanálem mezi rozmanitými druhy 
palem a  mangrovníků nebo také návštěva vesničky 
Tortuguero v karibském stylu s barevnými domky na 
dřevěných kůlech.  
5. DEN: Po řece návrat lodí do přístavu a poté přesun 
do severní části Kostariky k nikaragujským hranicím 
nedaleko jezera Caňo Negro, vyznačující se až 12 eko-
systémy. Cestou zastávka na jedné z mnoha anana-
sových plantáží a u mostu v Muelle San Carlos, kde 
žije početná kolonie leguánů.  
6. DEN: Brzy ráno výlet lodí záplavovou oblastí mok-
řadů na řece Rio Frío přírodní rezervace Caňo Negro, 
která je domovem více než 200 druhů ptáků (mj. ně-
kolik druhů volavek, čápi, kolpíci, kormoráni, ibisové, 
ledňáčci, resp. rybaříci, orlovci, aj.) a  také kajmanů. 
Poté přesun k vulkánu Arenal (1633 m), jednoho ze 
symbolů Kostariky, který se probudil po silném ze-
mětřesení v roce 1968, poslední roky je však opět bez 
jakékoli aktivity. 
7. DEN: Pobyt v  NP Arenal, 3km okruh tropickým 
deštným pralesem, během kterého se dostaneme 
i mezi koruny stromů díky 10 pevným a 6 zavěšeným 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: letecká doprava Praha–Havana–Praha včetně letištních a bezpečnostních poplatků, 
14× ubytování ve vybraných hotelech dle programu nebo podobných, stravování dle programu, služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce, transfery z/na letiště, transfery v rámci programu klimatizo-
vaným autobusem, služby místních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: jednolůžkový pokoj (8 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jiné než uvedené vstupy, spropitné, vstupní vízum (ces-
tovní kancelář vám zajistí vstupní vízum na požádání a za poplatek 990 Kč/osoba)
SLEVY: 3. lůžko 2 000 Kč                                                                                    ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
17. 01. – 31. 01. 2022   K
28. 02. – 14. 03. 2022   K
09. 11. – 23.11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: HAVANA • SANTIAGO DE CUBA • CAMAGUEY • TRINIDAD • CAYO SANTA 
MARIA • HAVANA

  ENNÍ OKR

1. DEN: Přelet z Prahy do Havany, transfer do hotelu 
Memories Miramar Havana 4* s polopenzí (nebo po-
dobného). Ubytování, nocleh.
2. DEN: Snídaně v  hotelu, poté následuje půlden-
ní prohlídka hlavního města. V  rámci prohlídky nás 
čeká návštěva Plaza de Armas, nejstaršího náměstí 
v Havaně, které bylo v minulosti využívané k vojen-
ským cvičením. Dále uvidíte monument El Templete, 
pevnost Castillo de la Real Fuerza, náměstí Plaza de 
la Catedral a další zajímavá místa. Během dne oběd 
v restauraci Aljibe, návrat na hotel, večeře a nocleh.
3. DEN: Po snídani v hotelu vás čeká exkurze do ná-
rodního parku Vinales. Po cestě navštívíte turistické 
letovisko Soroa, které si doposud zachovává svůj 
tradiční venkovský ráz – pozorujte místní vodopád 
a orchideje. Poté pokračujeme do Vinales, čeká nás 
návštěva Indické jeskyně (neboli Cueva del Indio), 
známé vápencové jeskyně, a pravěké nástěnné mal-
by (neboli Mural de la Prehistoria). Jedná se o  obří, 
120 metrů dlouhou, kontroverzní malbu vytvořenou 
na skalní stěně hory Mogote Dos Hermanas několik 
kilometrů od vesnice Vinales. Během dne oběd v re-
stauraci, po programu návrat na hotel a večeře.
4. DEN: Po snídani vás čeká transfer na letiště v Ha-
vaně a  přelet do města Santiago de Cuba, jehož 
historický význam je pro zemi opravdu velký. Po pří-
letu následuje návštěva Basílica de Nuestra Senora 
del Cobre, která je nejuctívanějším svatostánkem na 
Kubě. Poté následuje transfer do hotelu. Ubytování 
na hotelu Meliá Santiago 5* s  polopenzí (nebo po-
dobném).
Ubytování: Melia Santiago 5* s HB (nebo podobný)
5. DEN: Po snídani vás čeká prohlídka města Santia-
go de Cuba. Navštívíme jeden z nejstarších domů na 
Kubě – Casa de Diego Velásquez. Dále náměstí Parque 
Céspedes, jež je pojmenováno podle Carlose Manuela 
de Céspedes, hrdiny v bojích za nezávislost. Na jeho 
počest je zde umístěn památník s bronzovou bustou. 
Náměstí lemují velmi hezké koloniální budovy. Může 
se pochlubit také mohutnou katedrálou Catedral de 
Nuestra Senora de la Asunción. Další zastávkou je 
středověká pevnost Castillo del Morro, jejímž hlavním 
úkolem byla v minulosti ochrana přístavu v Santiagu. 
V roce 1997 byla pevnost zapsána na Seznam kultur-
ních památek UNESCO. Během dne oběd v restauraci 
El Morro. Návrat do hotelu a večeře.
6. DEN: Po snídaní vás čeká odjezd do Camagüey,
třetího nejlidnatějšího města na Kubě. Na cestě si 
můžete vychutnat město Bayamo a  vyzkoušet si 
jízdu na koňském povozu. Čeká vás oběd v  hotelu 
Royalton, po příjezdu do Camagüey ubytování v ho-
telu Camagüey s polopenzí (nebo podobném).
Ubytování: Hotel Camagüey s HB (nebo podobný)
7. DEN: Po snídani následuje návštěva města Ca-
magüey s  obědem v  Campana de Toledo. Poté 
pokračujeme do Trinidadu. Po příjezdu ubytování 
v hotelu Memories Trinidad del Mar 4* s All Inclusive 
(nebo podobném).
8. DEN: Den začneme návštěvou parku Guanayara, 
který láká svou unikátní endemickou faunou i florou. 
Poté následuje oběd v  místní restauraci. Po obědě 
se vydáme na prohlídku města Trinidad s návštěvou 
Palacio Cantero a baru La Canchanchara. Po prohlíd-
ce města následuje transfer na Cayo Santa Maria 
a ubytování v hotelu Memories Paraiso 5* s All Inclu-
sive (nebo podobném).
9.–14. DEN: Cayo Santa Maria – volný program v ho-
telu Memories Paraiso 5* s All Inclusive.
15. DEN: Transfer z hotelu na letiště v Havaně, odlet 
do Prahy.
16. DEN: Přílet do Prahy.

VSTUPY V CENĚ

PROGRAM 

KUBA > 16DENNÍ OKRUH

VELKÝ OKRUH KUBOU

250 K T LO  O N V Í  E  XXX



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Havana–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště–
hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 5× ubytování v hotelech **** s polopenzí, 
5× oběd, 5× ubytování v hotelu **** ve Varaderu s programem all inclusive, vstupy dle programu, služby 
česky mluvícího průvodce, služby místního průvodce dle potřebyf
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (8 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vízum na Kubu (cca 990 Kč, vyřizuje CK) jiné než uvedené 
vstupy (cca 50 USD), spropitné
SLEVY: 3. osoba – 2 990 Kč                                                                                ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
04. 02. – 15. 02. 2022   K
13. 03. – 24. 03. 2022   K
30. 10. – 10. 11. 2022   K

TR S  E  V N   SORO   IN R EL RÍO  V LLE VI LES  TOK  SVINÍ 
• CIENFUEGOS • TRINIDAD • TOPES DE COLLANTES • VARADERO

KUBA > 12DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Havany, přílet, transfer do 
Havany, ubytování v hotelu, večeře.
2. DEN: Snídaně. Pěší procházka (stará koloniální 
část Havany – katedrála s  náměstím, náměstí Pla-
za de Armas s bývalým prezidentským palácem, na-
vštívíme muzeum rumu Havana Club, ochutnávka. 
Po obědě v typické restauraci zamíříme do moderní 
části hlavního města (náměstí Revoluce, El Malecon, 
fakultativně navštívíme hřbitov Colon a další důležitá 
místa). V podvečer návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
Fakultativně možnost návštěvy vyhlášeného kabare-
tu Tropicana nebo Parisien.
3. DEN: Po snídani odjezd do provincie Pinar del Rio, 
nejlepší světové oblasti pro pěstování tabáku. Cestou 
zastávka v orchideráriu u městečka Soroa, možnost 
krátké procházky k vodopádu. Navštěva údolí Valle 
Viňales (UNESCO), zastavíme na vyhlídce u  hotelu 
Los Jazmines a tzv. Prehistorické zdi. Cesta přírodou 
k indiánské jeskyni Cueva del Indio, možnost plavby 
na loďkách. Ubytování v Havaně, večeře, nocleh.
4. DEN: Snídaně. Odjezd do oblasti Cienaga de 
Zapata – slavná Zátoka sviní, návštěva krokodýlí 
farmy, projížďka loďkou kolem laguny Aldea Taina
s indiánskou vesničkou. Oběd, odjezd do Playa Giron, 
možnost koupání a šnorchlování (zapůjčení vybavení 
v  ceně). Pokračování v  cestě do města Cienfuegos, 
ubytování, večeře, nocleh.
5. DEN: Po snídani  prohlídka historického centra
Cienfuegos (UNESCO), následně výlet do Trinidadu,
prohlídka města (UNESCO). Atmosféru koloniálního 
města zpestří ochutnávka typického místního nápoje 
La Canchanchara (fakultativně). Odjezd do oblasti To-
pes de Collantes, ubytování, večeře, nocleh.
6. DEN: Po snídani odjezd do hor Topes de Collantes, 
výlet do parku Guanayara. Procházka po parku. Oběd 
v  parku. Odpoledne odjezd do Varadera, ubytování 
v hotelu kategorie 4* s programem all iclusive.
7.–10. DEN: volné dny ve Varaderu s  all inclusive ve 
4* hotelu.
11. DEN: Během dne transfer na letiště do Havany 
a odlet do ČR.
12. DEN: Přílet do Prahy.

PLNÁ PENZE A ALL INCLUSIVE PROGRAM 

KR S  K  S RO LO ENÍ  VE V R ER

251K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



PROGRAM

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Havana-Miami–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště–hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 10× ubytování v hotelech ***/**** 
s snídaní, 5× večeře v Havaně, vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce, služby místního 
průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vízum na Kubu (cca 990 Kč, vyřizuje CK), vízum do USA, 
jiné než uvedené vstupy (cca 50 USD), spropitné
SLEVY: 3. osoba 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
09. 02. – 21. 02. 2022     
09. 10.– 21. 10. 2022     

NOVINKA V PROGRAMU

TR S  E  V N   O Í R  IN  VI Í  S N R N IS O EL  L   O 
LEVISA • HAVANA • MIAMI • KEY WEST • BAHAMY • MIAMI 

1. DEN: Odlet z Prahy do Havany, přílet, transfer do 
Havany, ubytování v hotelu, večeře.
2. DEN: Snídaně. Pěší procházka (stará koloniální 
část Havany – katedrála s  náměstím, náměstí Pla-
za de Armas s bývalým prezidentským palácem, na-
vštívíme muzeum rumu Havana Club, ochutnávka. 
Po obědě v typické restauraci zamíříme do moderní 
části hlavního města (náměstí Revoluce, El Malecon, 
fakultativně navštívíme hřbitov Colon a další důležitá 
místa). V podvečer návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
Fakultativně možnost návštěvy vyhlášeného kabare-
tu Tropicana nebo Parisien.
3. DEN: Snídaně. Prohlídka Havany a jejího nejbliž-
šího okolí ve stopách Ernesta Hemingwaye, který 
zde strávil velkou část svého života – rybářská ves-
nička Cojímar, odkud vyjížděl na rybolov a kde našel 
inspiraci k napsání novely Stařec a moře, vila Finca 
Vigía, kterou roky obýval a která stále působí jako by 
ji před chvílí opustil. Hotel Ambos Mundos, bary Bo-
deguita del Medio a Floridita, kam chodil na oblíbené 
koktejly mojito a daiquiri. Večeře. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. po snídani odjezd do provincie Pinar 
del Rio, nejlepší světové oblasti pro pěstování tabáku. 
Cestou zastávka v  orchideráriu u  městečka Soroa, 
možnost krátké procházky k vodopádu. Navštěva údolí 
Valle Viňales (UNESCO), zastavíme na vyhlídce u hote-
lu Los Jazmines a tzv. Prehistorické zdi. Cesta přírodou 
k indiánské jeskyni Cueva del Indio, možnost plavby na 
loďkách. Ubytování ve Viňales, večeře, nocleh.
5. DEN: Po snídani pokračování do oblasti Palma Ru-
bia a půldenní výlet na ostrůvek Cayo Levisa (s obě-
dem). Ve večerních hodinách návrat do Havany, uby-
tování, večeře a nocleh.
6. DEN: Snídaně, transfer na letiště v Havaně, odlet do 
Miami, transfer do hotelu ubytování a nocleh.
7. DEN:  Snídaně, výlet na Key West, cesta po úchvat-
né silnici Overseas Highway vedoucí pásem ostrůvků 
Keys propojených více než 50 mosty. Keys má vše, co 
Američané i turisté milují: luxusní vily, hotely, rybolov 
moře, jachty. Silnice končí v nejjižnějším bodu severo-
amerického kontinentu v Key West, který dělí od ku-
bánské Havany pouhých 130 km oceánu. Navštívíme 
dům spisovatele Ernesta Hemingwaye, který zde na-
psal několik svých románů. Návrat do hotelu, nocleh.
8. DEN:  Snídaně, celodenní lodní výlet na bahamský 
ostrůvek Bimini – rybářský ráj Ernesta Hemingwaye 
a další místo, kde našel své útočiště a my zde navštíví-
me jeho další vilu. Návrat do Miami, nocleh.
9. DEN: Snídaně, prohlídka nejznámějších čtvrtí Miami. 
Srdce města bije v legendární Miami Beach respekti-
ve její elektrizující části South Beach s domy a hotely 
vystavěnými v nenuceném pastelově barevném stylu 
Art Deco v letech 1920 až 1930. Zavítáme rovněž do 
Little Havana s odkazem kubánské emigrace (v Mi-
ami jich žije téměř milion), moderní Coconut Grove, 
Coral Gables s  luxusními domy vybudovanými ve 
španělském a italském slohu ve 20. letech minulého 
století. Nocleh v Miami
10. DEN: Snídaně, transfer do přístavu, odjezd trajekt 
na ostrov Gran Bahama – druhou nejvyhledávanější 
lokalitu na ostrovech s místy netknutou přírodou, bí-
lými plážemi a hustými piniovými háji – City & Count-
ry Tour. Návrat do Miami, nocleh.
11. DEN: Snídaně, individuální volno na pláži v Miami. 
Nocleh.
12. DEN: Transfer na letiště, odlet do Evropy s přestupy.
13. DEN: Přílet do Prahy.

KUBA > 13DENNÍ OKRUH

PO STOPÁCH HEMINGWAYE

KUBA

USA 
FLORIDA

HAVANACAYO LEVISA 

PINAR DEL RIO

MIAMI 

BAHAMY

BIMINI 

252 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: letecká doprava Praha–Lima–Punta Cana–Praha včetně letištních poplatků, dopravu 
najatým autobusem v Peru, 2× přelet (Lima–Cuzco a Juliaca–Lima), výlet lodí na ostrovy Uros a Taqui-
le, vlak Ollantaytambo–Machu Picchu a zpět, transfery, 8× ubytování v Peru kvalitních *** se snídaní, 
4× nocleh v kvalitním **** hotelu na Punta Cana se službami all inclusive,všechny vstupy a výlety dle 
programu, služby českého průvodce, služby místních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: jednolůžkový pokoj (11 990 Kč), vstupné k  výstupu na Huayna Picchu: 
15 USD (nutné objednat nejpozději 3 měsíce před odletem)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 150 USD), 
jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. lůžko 4 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TRASA ZÁJEZDU: LIMA • CUZCO • MARAS • OLLANTAYTAMBO • MACHU PICCHU • PISAC 
 S S N  N LILL S  R I  NO  ROS  T ILE  TITI  

• LIMA • PUNTA CANA

TO NE LE Í ER  S RO LO ENÍ  N  NT  N
PERU > 14DENNÍ OKRUH

1. DEN: Odlet z Prahy do Limy – hlavního města Peru. 
Transfer do hotelu.
2. DEN: Ráno přelet do Cuzca, poté přesun krajinou 
úrodných políček pod majestátními Andami do Po-
svátného údolí Inků. Cestou prohlídka solných dolů 
z  předkolumbovských dob v  Maras a  také původní 
incké vesnice Ollantaytambo. Ubytování a nocleh.
3. DEN: Machu Picchu, návštěva nejznámějšího 
„ztraceného“ města Inků, které bylo po staletí skry-
té v  džungli. Zdatnější mohou vyšplhat na vrchol 
Huayna Picchu (fakultativně), odkud se nabízí neza-
pomenutelný pohled na obrovské rozvaliny tohoto 
záhadného místa. Návrat autobusem do údolí a dále 
vlakem podél řeky Urubamby zpět do Ollantaytam-
bo. Ubytování v Posvátném údolí.
4. DEN: Ráno návštěva mohutné citadely Pisac, roz-
kládají se nad terasami vysoko nad řekou Urubam-
ba. Poté navštívíme pestrobarevný indiánský trh, kde 
bude možnost nakoupit suvenýry nebo tradiční řeme-
slné výrobky a  cestou do Cuzca mohutnou pevnost 
Sacsayhuaman, odkud je krásný pohled na celé měs-
to. Ubytování v hotelu v blízkosti hlavního náměstí.  
5. DEN: Cuzco, prohlídka nejkrásnějšího města Peru, 
bývalého hlavního města říše Inků. Obdivovat zde 
budeme bohatě zdobené koloniální domy a  kostely 
s kamennými stěnami okolo náměstí Plaza de Armas, 
komplex Koricancha – kdysi pokryt těžkými pláty zlata, 
spletité uličky a tržiště. Odpoledne volno, fakultativně 
návštěva některého z muzeí (Museo Inka nebo Před-
kolumbovského umění). Ubytování a nocleh.
6. DEN: Přejezd do Puna k nejvýše položenému splav-
nému jezeru na světě (3 800 m), bájnému jezeru Ti-
ticaca. Z části podél řeky Vilcanota mezi dvěma Kor-
dillerami, přes průsmyk La Raya (4 335 m). Cestou si 
prohlédneme zbytky incké stezky a centrálních sýpek 
v  Raqchi, a  také indiánskou vesničku Andahuaylil-
las, kde navštívíme krásně malovaný kostelíček ze 
17. století, často přezdívaný jako Sixtinská kaple Jižní 
Ameriky. Ubytování a nocleh.
7. DEN: celodenní pobyt na jezeře Titicaca, ráno 
plavba lodí za indiány kmene Aymara na plovoucí 
ostrovy Uros vytvořené z  rákosu zvaného totora. 
Možnost plavby na rákosovém člunu. Poté pokračo-
vání v plavbě na pevný ostrov Taquile, kde žije komu-
nita Kečua, která si stále drží své tradice. Jejich tkané 
předměty patří mezi nejkrásnější a nejkvalitnější na 
světě a pro jejich zachování byl ostrov zapsán na se-
znam UNESCO. Procházka po ostrově s nádhernými 
výhledy na zasněžené Královské Kordillery na bolívij-
ské straně jezera. Návrat do Puna, nocleh.
8. DEN: Přesun na letiště ve městě Juliaca a přelet zpět 
do Limy. Prohlídka historického centra Limy (náměstí 
Plaza Mayor s presidentským a arcibiskupským palá-
cem, katedrála, klášter San Francisco s katakombami, 
koloniální balkóny paláce Torre Tagle). 
9. DEN: Transfer na letiště a odlet z  Limy do Punta 
Cana. Transfer do hotelu. Ubytování ve **** hotelu 
s bohatým programem all inclusive.
10.–12. DEN: odpočinek na krásných plážích Domini-
kánské republiky, možnost fakultativních výletů.
13. DEN: Snídaně, individuální volno, transfer na letiš-
tě, odlet do Evropy (s přestupy).
14. DEN: Přílet do Prahy.

KOUPÁNÍ NA PUNTA CANA

PROGRAM

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
23. 04. – 06. 05. 2022   K
02. 07. – 15. 07. 2022   K
15. 10.-– 28. 10. 2022   K

PERU

LIMA

PUNTA CANADOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

253K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Lima–Praha vč. letištních tax a poplatků, přelet Cuzco–Lima 
včetně letištních tax a poplatků, dopravu autobusem, vlak Ollantaytambo–Machu Picchu a zpět, vstupné 
na Machu Picchu, výlet lodí na ostrovy Ballestas, transfery, 12× ubytování se snídaní ve ***hotelech, vstu-
py dle programu, služby českého průvodce, služby místních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč), Huayna Picchu vstup cca 15 USD (z důvodu ome-
zené kapacity nutné objednat minimálně 2 měsíce předem – platba na místě)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 240 USD), 
jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 3 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
11. 06. – 24. 05. 2022   K
16. 10. – 29. 10. 2022   K

TR S  E  LI   ISL S LLEST S  I   N   RE I   OL  N ON  TITI   ROS  T ILE  R I  N -
AYLILLAS • CUZCO • SACSAYHUAMAN • OLLANTAYTAMBO • PISAC • MACHU PICCHU

PERUÁNSKÁ ODYSSEA
PERU > 14DENNÍ OKRUH

254 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



PROGRAM 

1. DEN: Odlet z Prahy do Limy – hlavního města Peru. 
Transfer do hotelu.
2. DEN: Prohlídka historického centra Limy (náměstí 
Plaza Mayor s  presidentským a  arcibiskupským palá-
cem, katedrála, klášter San Francisco s katakombami, 
koloniální balkóny paláce Torre Tagle), odpoledne ná-
vštěva světoznámého Muzea zlata (Museo de Oro), kte-
ré disponuje cennými sbírkami Předkolumbovské éry. 
Během této prohlídky se trochu blíže seznámíme s dě-
jinami Peru, s dávnými kulturami Paracas, Chavin, Na-
zca, Moche, Wari, Lambayeque, Chimu nebo Inka. Poté 
odjezd podél pobřeží Pacifiku až do města Chincha.
3. DEN: Ráno vyhlídková plavba okolo záhadného 
útvaru El Candelabro k  ostrovům Islas Ballestas
s  koloniemi lvounů, lachtanů, tučňáků, terejů, kor-
moránů, pelikánů a  dalších tisíců mořských ptáků. 
Poté přesun od pobřeží Paracas do úrodné zelenající 
se oázy Ica, návštěva laguny Huacachina uprostřed 
pouštních písečných dun. Odpoledne absolvujeme 
(fakultativně) nevšední zážitek při letu malým leta-
dlem nad více než 32 gigantickými kresbami (nejčas-
těji zvířecích postav) tajemné kultury Nazca.
4. DEN: Ráno návštěva více než 1500 let starého 
akvaduktu Cantalloc, který přivádí pod zemí vodu 
z hor a který je dodnes funkční. Poté přejezd pouštní 
krajinou podél pobřeží a poté mezi horami do „bílé-
ho města“ Arequipa položeném pod 5822 m vysokou 
spící sopkou El Misti.
5. DEN: Arequipa (2 350 m), návštěva klášterního 
komplexu plného kontrastujících barev (Santa Cata-
lina), náměstí s  katedrálou a  bohatými koloniálními 
domy, půvabná předměstí s úzkými uličkami (San La-
zaro a Yanahuara), ochutnávka místní kuchyně.
6. DEN: Přejezd přes náhorní planinu se stády lam, 
alpak a vikuní, sedlo Patapampa (4.900 m) až do měs-
tečka Chivay. Právě tady začíná kaňon Colca, v jehož 
okolí se rozprostírají starodávná terasovitá políčka 
dodnes ještě obdělávaná indiány Collahuas a Caba-
nas. Na konci dne nás ještě čeká příjemná relaxace 
v termálních pramenech La Calera.
7. DEN: Brzy ráno odjezd k jednomu z nejhlubších ka-
ňonů světa – Colca, pozorování létajících kondorů na 

pozadí zasněžených Kordiller. Malebným údolím přes 
indiánské vesničky Maca a  Yanque zpět do Chivay, 
poté přesun do Puna k nejvýše položenému splavné-
mu jezeru na světě (3 800 m), bájnému jezeru Titicaca.
8. DEN: Celodenní pobyt na jezeře Titicaca, ráno 
plavba lodí za indiány kmene Aymara na plovoucí os-
trovy Uros vytvořené z rákosu zvaného totora. Mož-
nost plavby na rákosovém člunu. Poté pokračování 
v plavbě na pevný ostrov Taquile, kde žije komuni-
ta Kečua, která si stále drží své tradice. Jejich tkané 
předměty patří mezi nejkrásnější a nejkvalitnější na 
světě a pro jejich zachování byl ostrov zapsán na se-
znam UNESCO. Procházka po ostrově s nádhernými 
výhledy na zasněžené Královské Kordillery na bolívij-
ské straně jezera. Návrat do Puna.
9. DEN: Přejezd do Cuzca, z části podél řeky Vilcano-
ta mezi dvěma Kordillerami, přes průsmyk La Raya 
(4 335 m). Cestou si prohlédneme zbytky inckého 
chrámu a  centrálních sýpek v  Raqchi a  indiánskou 
vesničku Andahuaylillas, kde navštívíme krásně ma-
lovaný kostelíček ze 17.století, často přezdívaný jako 
Sixtinská kaple Jižní Ameriky. Ubytování v  hotelu 
v blízkosti hlavního náměstí.
10. DEN: Cuzco, prohlídka nejkrásnějšího města Peru, 
bývalého hlavního města říše Inků. Obdivovat zde 
budeme zejména bohatě zdobené koloniální domy 
a kostely s kamennými stěnami okolo náměstí Plaza 
de Armas, komplex Koricancha – kdysi pokryt těžkými 
pláty zlata, spletité uličky a tržiště. Dále návštěva ka-
menné svatyně Qenqo a mohutné pevnosti Sacsay-
huaman, odkud je krásný pohled na celé město.
11. DEN: Pobyt v Posvátném údolí Inků. Vysoko nad 
řekou Urubamba pod majestátními Andami se roz-
kládají dvě mohutné citadely Ollantaytambo a Pisac. 
Kromě nich navštívíme také pestrobarevný indiánský 
trh, kde bude možnost nakoupit suvenýry nebo tra-
diční řemeslné výrobky.
12. DEN: Machu Picchu, nejznámější archeologické 
místo Jižní Ameriky. Za doprovodu místního průvodce 
se dozvíme více o tomto po staletí v džungli ukrytém 
sídle. Zdatnější mohou vyšplhat na vrchol Huayna 
Picchu (fakultativně), odkud se nabízí nezapomenu-
telný pohled na obrovské rozvaliny tohoto záhadné-
ho města Inků. Návrat autobusem do Machu Picchu 
Pueblo a dále vlakem podél řeky Urubamba zpět do 
Ollantaytambo a následně autobusem do Cuzca.
13. DEN: Cuzco, ráno individuální volno, transfer na 
letiště a odlet z Cuzca do Limy a dále pokračování do 
Prahy.
14. DEN: Přílet do Prahy.

ZA POKLADY INKŮ

255K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8
CENA ZAHRNUJE: letecká doprava Praha–Lima, Lima–Quito a Guayaquil–Praha vč. letištních poplatků, 
dopravu najatým autobusem v Peru, 2× přelet (Lima–Cuzco a Juliaca–Lima), 8× ubytování v kvalitních 
*** hotelech se snídaní, všechny vstupy a výlety dle programu, letecké spojení Quito–Baltra (Galapágy)
–Guayaquil včetně letištních poplatků, veškeré transfery, 3× nocleh ve *** hotelu se snídaní v Quitu, 
3× ubytování ve *** hotelu se snídaní na Galapágách, 2× celodenní výlet na jachtě na ostrov Seymour 
nebo Bartolomé a Islas Plazas, 2× oběd, všechny vstupy a výlety dle programu, služby českého průvodce, 
služby místních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: jednolůžkový pokoj (13 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 240 
USD), jiné než uvedené vstupy, spropitné, vstupné na Galapágy (100 USD), tranzitní karta na Galapágách 
(20 USD) – oba poplatky jsou splatné na místě v hotovosti
SLEVY: 3. lůžko 4 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
23. 04. – 06. 05. 2022   K
02. 07. – 15. 07. 2022   K
15. 10. – 28. 10. 2022   K

TR S  E  LI   O  R S  OLL NT T O   I   IS   S S N  N LILL S  R I 
 NO  ROS  T ILE  TITI   LI   ITO  IT  EL N O  OT V LO  OT I  L   IL

PERU – EKVÁDOR – GALAPÁGY
PERU / EKVÁDOR / GALAPÁGY > 16DENNÍ OKRUH

256 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



PROGRAM

městí Plaza Mayor s presidentským a arcibiskupským 
palácem, katedrála, klášter San Francisco s katakom-
bami, koloniální balkóny paláce Torre Tagle). 
9. DEN: Transfer na letiště a odlet z Limy do Quita - 
hlavního města Ekvádoru. Po transferu na hotel krát-
ká procházka městem.
10. DEN: Ráno se vydáte k  rovníku, památník Mitad 
del Mundo a muzeum Intiñan nabízejí velice zajíma-
vé etnografické muzeum a také důkazy o tom, že jste 
skutečně na rovníku. Poté návštěva pestrobarevného 
indiánského trhu v Otavalo a také vesničky Cotacachi, 
kterou proslavili místní řemeslníci koženou ruční vý-
robou. Návrat do Quita. 
11. DEN: Quito – prohlídka historického centra (ná-
městí Plaza de la Independencia s  presidentským 
a arcibiskupským palácem, katedrálou, náměstí San 
Francisco s  klášterem, návštěva jezuitského kostela 
La Compaňía de Jesús, jehož bohatá výzdoba a množ-
ství zlata patří k  nejcennějším skvostům koloniální 
architektury celé Jižní Ameriky. Dále návštěva vrchu 
Panecillo a  také baziliky, z  jejíž střechy jsou krásné 
pohledy na celé město a okolní sněhem pokryté vul-
kány. Odpoledne individuální volno.
12. DEN: po snídani transfer na letiště a odlet na Ga-
lapágy. Po příletu na ostrov Baltra následuje transfer 
na ostrov Santa Cruz. Cestou do městečka Puerto 
Ayora návštěva vrchoviny El Chato, kde lze pozorovat 
obří želvy galapážské ve volné přírodě. Dále zastávka 
u propadlých lávových tunelů Twin Craters. Ubytová-
ní v hotelu. 
13.-14. DEN: Galapágy, dva celodenní výlety na jachtě 
na ostrov Seymour nebo Bartolomé a Islas Plazas. 
Ráno přesun do přístavu nedaleko průlivu Itabaca, 
poté nalodění a plavba na ostrov, procházka po ost-
rově, pobyt na pláži, možnost koupání a šnorchlování, 
odpoledne po obědě (v ceně) návrat do Puerto Ayora. 

 Bartolomé – proslavené díky více než 100 metrů 
vysokému skalnímu útvaru Pinnacle Rock, výstup 
na nejvyšší bod, ze kterého je krásný výhled (360°) 
na okolní ostrovy Rábida, Santiago a Santa Cruz. Po-
byt na pláži s  červeným pískem, kde lze pozorovat 
lachtany i  tučňáky galapážské. Koupání i  možnost 
šnorchlování.

 Islas Plazas – po vylodění procházka po ostrově 
mezi početnou kolonií lachtanů, suchozemskými le-
guány, kaktusy a spousty tropických ptáků, mj. faeto-
ni, rackové vlaštovčí, aj. 

 Seymour – ostrov vytvořen vyzvednutím pod-
mořské lávy, na němž jsou často vidět mořští legu-
áni i  lachtani, nádherné fregatky vznešené, terejové 
modronohý či rackové galapážský. Procházka podél 
pobřeží, ale v nitru ostrova. Odpoledne zastávka na 
pláži Bachas s bílým pískem, koupání a šnorchlování, 
během kterého lze pozorovat mořské želvy. 

15. DEN: Galapágy – ostrov Santa Cruz, ráno návště-
va výzkumné stanice Charlese Darwina, která se stará 
o záchranu a chov ohrožených druhů zvířat, zejména 
místních želv obrovských a leguánů suchozemských. 
Poté transfer na ostrov Baltra, odkud odlet do nej-
většího ekvádorského přístavního města Guayaquil 
a večer následně dále do Evropy.
16. DEN: Přílet do Prahy

1. DEN: Odlet z Prahy do Limy – hlavního města Peru. 
Transfer do hotelu.
2. DEN: Ráno přelet do Cuzca, poté přesun krajinou 
úrodných políček pod majestátními Andami do 
Posvátného údolí Inků. Cestou prohlídka solných 
dolů z  předkolumbovských dob v  Maras a  také pů-
vodní incké vesnice Ollantaytambo. 
3. DEN: Machu Picchu, návštěva nejznámějšího 
„ztraceného“ města Inků, které bylo po staletí skry-
té v  džungli. Zdatnější mohou vyšplhat na vrchol 
Huayna Picchu (fakultativně), odkud se nabízí neza-
pomenutelný pohled na obrovské rozvaliny tohoto 
záhadného místa. Návrat autobusem do údolí a dále 
vlakem podél řeky Urubamby zpět do Ollantaytam-
bo. Ubytováni v Posvátném údolí.
4. DEN: Ráno návštěva mohutné citadely Pisac, roz-
kládají se nad terasami vysoko nad řekou Urubam-
ba. Poté navštívíme pestrobarevný indiánský trh, kde 
bude možnost nakoupit suvenýry nebo tradiční řeme-
slné výrobky a  cestou do Cuzca mohutnou pevnost 
Sacsayhuaman, odkud je krásný pohled na celé město. 
Ubytování v hotelu v blízkosti hlavního náměstí. 
5. DEN: Cuzco, prohlídka nejkrásnějšího města Peru, 
bývalého hlavního města říše Inků. Obdivovat zde 
budeme zejména bohatě zdobené koloniální domy 
a kostely s kamennými stěnami okolo náměstí Plaza 
de Armas, komplex Koricancha – kdysi pokryt těžkými 
pláty zlata, spletité uličky a tržiště. Odpoledne volno, 
fakultativně návštěva některého z muzeí (Museo Inka 
nebo Předkolumbovského umění). 
6. DEN: Přejezd do Puna k  nejvýše položenému 
splavnému jezeru na světě (3.800 m), bájnému jezeru 
Titicaca. Z části podél řeky Vilcanota mezi dvěma Kor-
dillerami, přes průsmyk La Raya (4.335 m). Cestou si 
prohlédneme zbytky incké stezky a centrálních sýpek 
v  Raqchi, a  také indiánskou vesničku Andahuaylillas, 
kde navštívíme krásně malovaný kostelíček ze 17.sto-
letí, často přezdívaný jako Sixtinská kaple Jižní Ameriky. 
7. DEN: Celodenní pobyt na jezeře Titicaca, ráno 
plavba lodí za indiány kmene Aymara na plovoucí os-
trovy Uros vytvořené z rákosu zvaného totora. Mož-
nost plavby na rákosovém člunu. Poté pokračování 
v plavbě na pevný ostrov Taquile, kde žije komuni-
ta Kečua, která si stále drží své tradice. Jejich tkané 
předměty patří mezi nejkrásnější a nejkvalitnější na 
světě a pro jejich zachování byl ostrov zapsán na se-
znam UNESCO. Procházka po ostrově s nádhernými 
výhledy na zasněžené Královské Kordillery na bolívij-
ské straně jezera. Návrat do Puna.
8. DEN: Přesun na letiště ve městě Juliaca a  přelet 
zpět do Limy. Prohlídka historického centra Limy (ná-

MACHU PICCHU  AGALAPÁGY
PERU

EKVÁDOR
GALAPÁGY

LIMA

QUITO

257K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: mezinárodní leteckou přepravu Praha–Buenos Aires, Rio de Janeiro–Praha s přestupy, 
letištní taxy a další poplatky, místní přelety (Buenos Aires–Ushuaia, Ushuaia–El Calafate, El Calafate–Bue-
nos Aires–Puerto Iguazú, Foz do Iguazú–Rio de Janeiro) včetně letištních tax a poplatků, transfer letiště–
hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 13× nocleh v hotelech kat. ***/****, 13× 
snídaně, vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (17 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 400 USD), 
jiné než uvedené vstupy, spropitné
POZNÁMKA: vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou v ceně: vstupné do národních parků Tierra 
del Fuego, Los Glaciares, Torres del Paine a Iguazú z brazilské i argentinské strany, výlet lodí po kanálu 
Beagle, jeskyně Milodón, přehrada Itaipu, výlety včetně zubačky, resp. lanovky na horu Corcovado a Pão 
de Açúcar v Rio de Janeiro.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
28. 10. – 12. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: BUENOS AIRES • COLONIA DE SACRAMENTO • USHUAIA • NP TIERRA DEL FUEGO • KANÁL BEAGLE • EL CALAFATE 
• NP LOS GLACIERS • PERITO MORENO • EL CHALTEN • FITZ ROY • NP IGUAZU • ITAIPÚ • RIO DE JANEIRO

ČT I ERL  I NÍ ERIK
BRAZÍLIE / ARGENTINA / BOLÍVIE > 16DENNÍ OKRUH

258 K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



PROGRAM 

Moreno – tento jeden z mála narůstajících ledovců na 
světě nabízí neskutečnou podívanou, při které se až 
60 metrů vysoké kusy ledu řítí do vod jezera Argenti-
no. Odpoledne přesun do městečka El Chaltén – vý-
chozího místa pro jedny z nejkrásnějších scenérií Jižní 
Ameriky. Ubytování a nocleh.
8. DEN: Pěší výlet údolím řeky Fitz Roy k  ledovcové-
mu jezeru Torre (634 m) pod Mekku všech horolezců 
– La Torre (3 102 m), případně kratší výlety k vyhlíd-
kám Condor nebo Torre. Ubytování a nocleh.
9. DEN: pěší výlet k majestátní skalnaté špici Fitz Roy 
(3375 m), případně kratší výlety v okolí (Laguna Ca-
pri, vodopády Chorrillo del Salto). Vzdálenosti túr se 
dají přizpůsobit dle zdatnosti a počasí. I méně zdatní 
účastníci se do 2 hodin od místa ubytování dostanou 
k velmi krásným výhledům s převýšením max. 200 m. 
Ubytování a nocleh.
10. DEN: Ráno návrat okolo jezer Viedma a Argenti-
no na letiště do El Calafate a přelet z jižní Patagonie 
přes Buenos Aires až do deštného pralesa na sever 
Argentiny, do Puerto Iguazu. Ubytování a nocleh.
11. DEN: NP Iguazu, prohlídka nejkrásnějších vodo-
pádů Jižní Ameriky z argentinské strany, pěší výlet až 
k okraji 80 metrů hluboké propasti Ďáblova chřtánu 
nebo ostrůvku San Martín. Fakultativně možnost vý-
letu pralesem s  plavbou tryskovým člunem až pod 
vodopády. Odpoledne se podíváme k soutoku řek Pa-
raná a Iguazu, které tvoří hranice tří států, Argentiny, 
Brazílie a Paraguaye. Ubytování a nocleh.
12. DEN: Itaipú – návštěva jedné z největších přehrad 
na světě, vybudované na řece Paraná (hráz dlouhá 
7,6 km, vysoká téměř 200 metrů), NP Iguazu s pro-
hlídkou vodopádů na brazilské straně, fakultativně 
vyhlídkový let helikoptérou nad vodopády. Cestou 
možnost návštěvy ptačí rezervace s tukany, papouš-
ky, kolibříky a dalšími druhy jihoamerického ptactva. 
Ubytování a nocleh.
13. DEN: Ráno odlet z Foz do Iguaçu do Rio de Janei-
ro, transfer do hotelu v blízkosti pláže Copacabana. 
Odpoledne výjezd zubačkou lesem Tijuca až na vr-
chol hory Corcovado (710 m), kde stojí asi nejznáměj-
ší socha Krista, nezapomenutelné pohledy na měs-
to s  Cukrovou homolí, záliv Guanabara. Ubytování 
a nocleh.
14. DEN: Rio de Janeiro, prohlídka centra města s mo-
derní katedrálou Sao Sebastiao, parkem Flamengo, 
největším fotbalovým stadionem světa Maracana. 
Dále návštěva Sambódromo, kde se koná během kar-
nevalu přehlídka škol samby a také výjezd lanovkou 
na druhý nejznámější kopec města, Cukrovou homoli 
– Pao de Acúcar (396 m), odkud se naskýtá nádherný 
pohled na město. Odpoledne relaxace na pláži Copa-
cabana či Ipanema. Večer fakultativně návštěva typic-
ké restaurace churrascaria a  po večeři představení 
brazilské hudby včetně samby. Ubytování a nocleh.
15. DEN: Rio de Janeiro, individuální volno, odpoledne 
odlet do Evropy.
16. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Buenos Aires (s přestupy) .
2. DEN: Přílet do Buenos Aires – hlavního města Ar-
gentiny, prohlídka nejzajímavějších částí města – ná-
městí Plaza de Mayo s vládní budovou Casa Rosada 
a metropolitní katedrálou, 140 metrů široká Avenida 
9 de Julio s Obeliskem postaveným ke 400. výročí za-
ložení města, Colón – nejslavnější budova opery Jižní 
Ameriky, San Telmo – tradiční čtvrť s bary a restau-
racemi, kde se tančí tango, La Boca – pestrobarevná 
čtvrť umělců, dříve imigrantů, a  nakonec exkluzivní 
čtvrť La Recoleta se známým hřbitovem a  zelenající 
se oáza klidu plná parků a zahrad – Palermo. Ubyto-
vání, nocleh.
3. DEN: Přejezd trajektem přes zátoku řeky La Plata 
do uruguayského města Colonia del Sacramento – 
překrásné koloniální městečko založené v roce 1680 
(UNESCO), dlouhá léta se o něj přeli Španělé a Por-
tugalci, dnes jsou zde k vidění úzké dlážděné uličky, 
části hradeb a  pevnosti, mnoho koloniálních domů 
i aréna pro býčí zápasy postavená v maurském stylu. 
Trajektem návrat zpět do Argentiny. Večer fakultativ-
ně představení tanga. Ubytování a nocleh.
4. DEN: Buenos Aires – individuální volno, po poledni 
přelet do městečka Ushuaia na jižním cípu Ohňové 
země, odkud vyplouvají expedice na Antarktidu. Pro-
hlídka města na konci světa. Ub
5. DEN: Celodenní pobyt v NP Tierra del Fuego, 7 km 
nenáročný trek podél zálivu Ensenada a  Lapataia. 
Úžasné pohledy na zasněžené vrcholky hor, ostrov 
Redonda a  křišťálové vody kanálu Beagle. Zde také 
končí Ruta 3 známá také jako „Panamerická dálnice“, 
která se odsud táhne neuvěřitelných 17 000 km až na 
Aljašku. Ubytování a nocleh.
6. DEN: Vyhlídková plavba lodí na konec světa po 
kanálu Beagle. Cestou lze zblízka pozorovat kolonie 
tučňáků magellanských, albatrosy, rybáky, kormorá-
ny, lvouny a při troše štěstí i velryby. Les Eclaireus – 
jeden z nejjižnějších majáků světa. Odpoledne přelet 
z Ushuaia do městečka El Calafate v Patagonii, pro-
hlídka města, ubytování a nocleh.
7. DEN: Návštěva NP Los Glaciares s ledovcem Perito 

VODOPÁDY IGUAZÚ
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Buenos Aires–Praha včetně všech letištních poplatků, 2 pře-
lety (Buenos Aires–Ushuaia, El Calafate–Buenos Aires), dopravu klimatizovaným autobusem/minibusem 
a lodí dle programu, transfery, 12× ubytování ve *** hotelech se snídaní, vstupy dle programu, služby 
českého průvodce, služby místních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (17 990 Kč), výlet lodí k ledovci Perito Moreno (cca 20 USD), 
představení tanga v Buenos Aires (cca 75 USD)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporu-
čené kapesné cca 350–400 USD), jiné než uvedené vstupy (cca 50 USD), spropitné
SLEVY: 3. osoba – 6 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
12. 11. – 26. 11. 2022   K

TRASA ZÁJEZDU: BUENOS AIRES • USHUAIA • KANÁL BEAGLE • NP TIERRA DEL FUEGO • PUNTA ARENAS • ISLA MAGDALENA • PUERTO 
NATALES • NP TORRES DEL PAINE • EL CALAFATE • NP LOS GLACIARES • PERITO MORENO • EL CHALTEN • FITZ ROY

T ONIE O OV  E
ARGENTINA / CHILE  > 15DENNÍ OKRUH
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nom z  nejkrásnějších národních parků Jižní Ameri-
ky, během kterého lze pozorovat skalní věže Torres 
a  „rohy“ Cuernos s  nejvyšší horou Paine Grande 
(3 050 m), ledovce, jezera (Grey, Pehoé, Norden-
skjold, ad.), vodopády Salto Grande a  zdejší faunu, 
např. kondora, nandu nebo divoké guanaco. Poslední 
den návrat do městečka Puerto Natales.
9. DEN: Přejezd do městečka El Calafate v Argentině, 
prohlídka města, nákup suvenýrů. Odpoledne fakul-
tativně návštěva moderního Glaciarum (jedno z nej-
lepších muzeí světa věnovaných ledovcům), případně 
pěší výlet do přírodní rezervace Laguna Nimez, která 
je domovem až 80 druhů ptactva, večer ochutnávka 
pečeného skopového masa.
10. DEN: Ráno návštěva NP Los Glaciares s ledovcem 
Perito Moreno – tento jeden z  mála narůstajících 
ledovců na světě nabízí neskutečnou podívanou, při 
které se až 60 metrů vysoké kusy ledu řítí do vod je-
zera Argentino. Fakultativně plavba lodí po jezeře Ar-
gentino k ledovci Perito Moreno. Odpoledne přesun 
do městečka El Chaltén – výchozího místa pro jedny 
z nejkrásnějších scenérii Jižní Ameriky.
11. DEN: Pěší výlet údolím řeky Fitz Roy k ledovcové-
mu jezeru Torre (634 m) pod Mekku všech horolezců 
– La Torre (3 102 m), případně kratší výlety k vyhlíd-
kám Condor nebo Torre.
12. DEN: Pěší výlet k majestátní skalnaté špici Fitz Roy 
(3 375 m), případně kratší výlety v okolí (Laguna Ca-
pri, vodopády Chorrillo del Salto). Vzdálenosti túr se 
dají přizpůsobit dle zdatnosti a počasí. I méně zdatní 
účastníci se do 2 hodin od místa ubytování dostanou 
k velmi krásným výhledům s převýšením max. 200 m.
13. DEN: Ráno návrat autobusem okolo jezer Viedma 
a Argentino na letiště do El Calafate a následně pře-
let do Buenos Aires, transfer do hotelu v centru měs-
ta. Večer fakultativně představení tanga s večeří.
14. DEN: Ráno individuální volno v  Buenos Aires, 
poté transfer na letiště a odlet do Evropy.
15. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odpoledne odlet z Prahy do Buenos Aires.
2. DEN: Ráno přílet do Buenos Aires – hlavního města 
Argentiny, prohlídka nejzajímavějších částí města 
(náměstí Plaza de Mayo s vládní budovou Casa Rosa-
da a metropolitní katedrálou, 140 metrů široká Aveni-
da 9 de Julio s Obeliskem postaveným ke 400. výročí 
založení města, Colón – nejslavnější budova opery Již-
ní Ameriky, San Telmo – tradiční čtvrť s bary a restau-
racemi, kde se tančí tango, La Boca – pestrobarevná 
čtvrť umělců, dříve imigrantů, a  nakonec exkluzivní 
čtvrť La Recoleta se známým hřbitovem a  zelenající 
se oáza klidu plná parků a zahrad – Palermo). Večer 
fakultativně představení tanga.
3. DEN: Ráno přelet z  Buenos Aires až na konec 
světa… do města Ushuaia. Právě odtud z jižního cípu 
Ohňové země vyplouvá nejvíce expedic na Antarkti-
du. Odpoledne vyhlídková plavba lodí po kanálu Be-
agle, při které lze zblízka pozorovat kolonie tučňáků 
magellanských, albatrosy, rybáky, kormorány, lvouny 
a při troše štěstí i velryby a také jeden z nejjižnějších 
majáků světa – Les Eclaireus.
4. DEN: Výlet do NP Tierra del Fuego, 7 km nená-
ročný trek podél zálivu Ensenada a Lapataia. Úžasné 
pohledy na zasněžené vrcholky hor, ostrov Redonda 
a křišťálové vody kanálu Beagle. Zde také končí Ruta 
3 známá také jako „Panamerická dálnice“, která se 
odsud táhne neuvěřitelných 17 000 km až na Aljašku. 
Odpoledne možnost k  odpočinku, případně k  pro-
hlídce některého z  muzeí, např. bývalé věznice, ná-
mořnictva nebo původních indiánských kultur.
5. DEN: Celodenní přejezd Ohňové země z  Ushuaia 
do chilského města Punta Arenas v  jižní Patagonii, 
cestou přeplujeme přes Magellanský průliv.
6. DEN: Ráno výlet lodí z  přístavu v  Laredo Bay do 
Magellanského průlivu k  ostrovu Isla Magdalena. 
Pozorování největší kolonie tučňáků magellanských 
v chilské Patagonii (až 120 tisíc), několika set lachtanů 
hřivnatých a také hejna racků a kormoránů. Poté ná-
vrat do Punta Arenas, prohlídka města a přejezd do 
Puerto Natales.
7.–8. DEN: NP Torres del Paine – 2denní pobyt v jed-

120 000TUČŇÁKŮNA JEDNOM  MÍSTĚ

261K T LO  O N V Í  E  AMERIKA



MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Santiago de Chile–Praha s přestupy, letištní taxy a dal-
ší poplatky, místní přelety (Santiago de Chile–Calama a zpět, Santiago de Chile–Velikonoční ostrov 
a zpět) vč. letištních tax a poplatků, transfer letiště–hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibu-
sem/autobusem, 10× nocleh ve *** hotelech, 10× snídaně, vstupy dle programu, služby česky mlu-
vícího průvodce, služby odborného průvodce Ing. Pavla Pavla, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (11 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a  covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné 
cca 400 USD), jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 5 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ILE  O  T  VELIKONOČNÍ OSTROV 
S IN  VLE  VLE

ILE  VELIKONOČNÍ OSTROV   ENNÍ OKR KOUPÁNÍ V TERMÁLNÍCH BAZÉNECH

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
14. 11. – 26. 11. 2022   K
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PROGRAM

TRASA ZÁJEZDU: CALAMA • SAN PEDRO DE ATACAMA • LAGUNAS ALTIPLANICAS • SALAR 
E T   EL T TIO  V LLE E L  L N   S NTI O E ILE  V L R ÍSO  VI  
EL R  VELIKONOČNÍ OSTROV

1. DEN: Odlet z Prahy do Santiago de Chile (s přestu-
py).
2. DEN: Přílet do Santiaga de Chile a přelet na sever 
do města Calama. Po příletu přejezd do ospalého 
kouzelného městečka San Pedro de Atacama, trans-
fer na hotel. Odpoledne prohlídka místního kostela 
a věhlasného archeologického muzea, kde jsou k vi-
dění mj. textilie, keramika a  šperky předkolumbov-
ských kultur. Ubytování a nocleh.
3. DEN: Výlet do pouštní oblasti Salar de Atacama 
k solnému jezeru Chaxa, kde lze pozorovat až 3 druhy 
plameňáků, zapadlé vesnice Toconao a Socaire s kos-
telíky s nabílenou zvonicí a oblast Lagunas Altiplanicas 
s jezery Miscanti a Miniques s křišťálově čistou vodou 
v  pozadí s  vulkány, mj. Licancabur (5 916 m), večer 
návrat do San Pedro de Atacama. Ubytování a nocleh.
4. DEN: Brzy ráno odjezd k nejvýše položeným gejzí-
rům na světě – El Tatio (4320 m), pozorování kouřících 
fumarolů a gejzírů v ranním oparu, snídaně, možnost 
koupání v termálních bazéncích s vodou 35 °C. Cestou 
zpět pozorování vikuní, zastávka v zapadlé indiánské 
vesničce Machuca s  koloniálním kostelíkem. Po ná-
vratu do San Pedro de Atacama odpočinek, odpoled-
ne písečné duny, barevné skály a krásný západ slunce 
nad údolím Valle de la Luna. Ubytování a nocleh.
5. DEN: Ráno transfer na letiště v Calama a následně 
odlet do hlavního města – Santiago de Chile. Odpo-
ledne prohlídka města, náměstí Plaza de Armas s me-
tropolitní katedrálou, náměstí Plaza de la Libertad 
s prezidentským palácem La Moneda, centrální tržnice 
a řada koloniálních budov. Fakultativně návštěva Mu-
zea předkolumbovského umění. Ubytování a nocleh.
6. DEN: Ráno přesun k Pacifiku vinařskou oblastí údolí 
Casablanca s degustací vína (v ceně) až do přístavního 
města Valparaíso. Prohlídka nejoriginálnějšího chil-
ského města postaveného ve svazích nad Pacifikem, 
jehož spodní a horní části spojuje 16 lanovek, náměs-
tí Sotomayor s památníkem hrdinů války za nezávis-
lost, dům Pabla Nerudy, výjezd lanovkou s vyhlídkou 
na město, odpoledne Viňa del Mar – návštěva pří-
mořského letoviska se spoustou zahrad, večer návrat 

do Santiago de Chile, ubytování a nocleh.
7. DEN: Ráno odlet na Velikonoční ostrov, nejodleh-
lejší místo naší planety, asi 3 800 km od pobřeží Chi-
le a 4 200 km od Tahiti. Po příletu na letiště Mataveri 
v Hanga Roa (jediná obec na ostrově) transfer do ho-
telu. Po krátkém odpočinku procházka po Hanga Roa, 
mj. návštěva místního kostela, ve kterém lze spatřit 
nejen sošky svatých s vyobrazením připomínajícím pta-
čího muže, ale také kopii pražského jezulátka. Nocleh.
8. DEN: Dopoledne návštěva obřího kráteru Rano 
Kau a nedaleké ceremoniální vesničky Orongo, která 
je na vrcholu skalního srázu a kde se konaly slavnos-
ti ptačího muže. Právě odsud je také vidět ostrůvek 
Motu Nui, na kterém hnízdil manutara, druh rybáka, 
jehož vejce musel ptačí muž jako první najít, doplavat 
s ním zpět k pobřeží a donést jej svému náčelníkovi, 
jehož kmen se následně stal na rok vládcem celého 
ostrova. Dále prohlídka proslulých plošin Vinapu. Od-
poledne individuální volno. Večer fakultativně návště-
va folklorního představení. Nocleh.
9. DEN: Celodenní výlet po ostrově Rapa Nui. Prohlíd-
ka plošiny Akahanga se spadlými sochy moai a malou 
jeskyní. Návštěva lomu Rano Raraku, kde byla vyte-
sána většina soch moai, více než 300 jich je dodnes 
nedokončených (největší El Gigante měří 21 metrů), 
největší Ahu Tongariki s 15 sochami moai, petroglyfy 
Te Pito Kura, divoká pláž Ovahe či nejkrásnější pláž 
ostrova Anakena s Ahu Nau Nau, kde bude možnost 
se vykoupat. Odpočinek na bílém písku pod palmami, 
které sem byly dovezeny z Tahiti. Nocleh.
10. DEN: Půldenní výlet k plošině Ahu Akivi se 7 moai, 
jedinými sochami postavenými tváří k oceánu. Menší 
kráter Puna Pau, odkud čerpali červený kámen pro 
tzv. pukao, což byla pokrývka hlavy nebo ještě prav-
děpodobněji vlasy svázané do uzlu. Poté individuální 
volno, nocleh.
11. DEN: Ráno individuální volno – možnost procházky 
k Ahu Tahai – jediné soše, kterou zdobí zrestaurované 
oči z bílého korálu, prohlídka místního muzea věnova-
ného historii ostrova nebo nákup suvenýrů ve městeč-
ku Hanga Roa. Poté transfer na letiště a odlet do San-
tiago de Chile. Transfer do hotelu, ubytování a nocleh.
12. DEN: Santiago de Chile, individuální volno, trans-
fer na letiště, odlet do Evropy.
13. DEN: Přílet do Prahy.

ODBORNÝ PRŮVODCE – ING. PAVEL PAVEL
Ing. Pavel Pavel (* 1957, Strakonice) je český tech-
nik a experimentální archeolog, který se zabýval 
zkoumáním možných způsobů transportu těž-
kých břemen při stavbě monumentálních staveb 
dávnověku. Zajímal se o objevy Thora Heyerdahla 
na Velikonočním ostrově a  zaujalo jej, jak moh-
li domorodci pohybovat obrovskými sochami. 
Postavil několik modelů na ověření svých úvah. 
V  roce 1981 vyrobil s  přáteli 12tunový betonový 
model sochy moai a vyzkoušel, jak s ním lze pohy-
bovat pouze pomocí lan ovládaných malou sku-
pinou osob. V roce 1986 jej Thor Heyerdal pozval 
na Velikonoční ostrov, kde experiment zopakoval 
s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 
16 lidí s jedním vedoucím a několik lan. Heyerda-
lovy předchozí experimenty přitom ukazovaly na 
potřebu stovek lidí. Časopis EPOCHA 14/2018 za-
řadil Pavla mezi sto nejslavnějších Čechů.
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TRASA ZÁJEZDU: S NTI O E ILE  V L R ÍSO  VI  EL R  VELIKONOČNÍ OSTROV

ILE VELIKONOČNÍ OSTROV S IN  VLE  LVE
ILE  VELIKONOČNÍ OSTROV  ENNÍ OKR

SOCHY MOAI NA RAPA NUI

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: mezinárodní leteckou přepravu Praha–Santiago de Chile–Praha s  přestupy, letištní 
taxy a další poplatky, místní přelet   (Santiago de Chile–Velikonoční ostrov a zpět) včetně letištních tax 
a  poplatků, transfer letiště–hotel–letiště, doprava klimatizovaným minibusem/autobusem, 8× nocleh 
v hotelech kat. ***/****, 8× snídaně, vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce, služby od-
borného průvodce Ing. Pavla Pavla, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo snídaně (doporučené kapesné cca 300 USD), 
jiné než uvedené vstupy, spropitné
POZNÁMKA: vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou v ceně: degustace vína v údolí Casablanca, 
lanovka ve Valparaiso, vstupné do národního parku Rapa Nui.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
17. 11. – 26. 11. 2022   K
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jeskyní. Návštěva lomu Rano Raraku, kde byla vyte-
sána většina soch moai, více než 300 jich je dodnes 
nedokončených (největší El Gigante měří 21 metrů), 
největší Ahu Tongariki s 15 sochami moai, petroglyfy 
Te Pito Kura, divokou pláž Ovahe či nejkrásnější pláž 
ostrova Anakena s Ahu Nau Nau, kde bude možnost 
se vykoupat. Odpočinek na bílém písku pod palmami, 
které sem byly dovezeny z Tahiti. Nocleh.
7. DEN: Půldenní výlet k plošině Ahu Akivi se 7 moai, 
jedinými sochami postavenými tváří k oceánu. Menší 
kráter Puna Pau, odkud čerpali červený kámen pro 
tzv. pukao, což byla pokrývka hlavy nebo ještě prav-
děpodobněji vlasy svázané do uzlu. Poté individuální 
volno, nocleh.
8. DEN: Individuální volno – možnost procházky k Ahu 
Tahai – jediné soše, kterou zdobí zrestaurované oči 
z bílého korálu, prohlídce místního muzea věnované-
ho historii ostrova nebo k nákupu suvenýrů ve měs-
tečku Hanga Roa. Poté transfer na letiště a odlet do 
Santiago de Chile.
9. DEN: Santiago de Chile, individuální volno, poté 
transfer na letiště a odpoledne odlet do Evropy.
10. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Setkání na letišti v  Praze, odlet z  Prahy do 
Santigo de Chile s přestupy.
2. DEN: Dopoledne přílet do hlavního města – Santia-
go de Chile, transfer do hotelu. Odpoledne prohlídka 
města, náměstí Plaza de Armas s  metropolitní ka-
tedrálou, náměstí Plaza de la Libertad s  prezident-
ským palácem La Moneda, centrální tržnice a  řada 
koloniálních budov. Fakultativně návštěva muzea 
Předkolumbovského umění. Nocleh.
3. DEN: Snídaně, přesun k Pacifiku vinařskou oblastí 
údolí Casablanca s degustací vína (v ceně) až do pří-
stavního města Valparaiso. Prohlídka nejoriginálněj-
šího chilského města postaveného ve svazích nad Pa-
cifikem, jehož spodní a horní části spojuje 16 lanovek, 
náměstí Sotomayor s  památníkem hrdinů války za 
nezávislost, dům Pabla Nerudy, výjezd lanovkou s vy-
hlídkou na město, odpoledne Viňa del Mar– návštěva 
přímořského letoviska se spoustou zahrad, večer ná-
vrat do Santiago de Chile. Ubytování, nocleh.
4. DEN: Snídaně, odlet na Velikonoční ostrov, nej-
odlehlejší místo naší planety, asi 3800 km od pobřeží 
Chile a 4200 km od Tahiti. Po příletu na letiště Ma-
taveri v Hanga Roa (jediná obec na ostrově) trans-
fer do hotelu. Po krátkém odpočinku procházka po 
Hanga Roa, mj. návštěva místního kostela, ve kterém 
lze spatřit nejen sošky svatých s vyobrazením připo-
mínající ptačího muže, ale také kopii pražského jezu-
látka. Ubytování, nocleh.
5. DEN: Dopoledne návštěva obřího kráteru Rano 
Kau a nedaleké ceremoniální vesničky Orongo, která 
je na vrcholu skalního srázu a kde se konaly slavnos-
ti ptačího muže. Právě odsud je také vidět ostrůvek 
Motu Nui, na kterém hnízdil manutara, druh rybáka, 
jehož vejce musel ptačí muž jako první najít, doplavat 
s ním zpět k pobřeží a donést jej svému náčelníkovi, 
jehož kmen se následně stal na rok vládcem celého 
ostrova. Dále prohlídka proslulých plošin Vinapu. Od-
poledne individuální volno. Večer fakultativně návště-
va folklorního představení. Nocleh.
6. DEN: Celodenní výlet po ostrově Rapa Nui. Prohlíd-
ka plošiny Akahanga se spadlými sochy moai a malou 

ODBORNÝ PRŮVODCE – ING. PAVEL PAVEL
Ing. Pavel Pavel (* 1957, Strakonice) je český tech-
nik a experimentální archeolog, který se zabýval 
zkoumáním možných způsobů transportu těž-
kých břemen při stavbě monumentálních staveb 
dávnověku. Zajímal se o objevy Thora Heyerdahla 
na Velikonočním ostrově a  zaujalo jej, jak moh-
li domorodci pohybovat obrovskými sochami. 
Postavil několik modelů na ověření svých úvah. 
V  roce 1981 vyrobil s  přáteli 12tunový betonový 
model sochy moai a vyzkoušel, jak s ním lze pohy-
bovat pouze pomocí lan ovládaných malou sku-
pinou osob. V roce 1986 jej Thor Heyerdal pozval 
na Velikonoční ostrov, kde experiment zopakoval 
s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 
16 lidí s jedním vedoucím a několik lan. Heyerda-
lovy předchozí experimenty přitom ukazovaly na 
potřebu stovek lidí. Časopis EPOCHA 14/2018 za-
řadil Pavla mezi sto nejslavnějších Čechů.
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TERMÍNY A CENY NA WWW

   
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tahiti–Velikonoční ostrov–Tahiti–Praha s přestupy, letištní 
taxy a další poplatky, včetně letištních tax a poplatků, transfery letiště–hotel–letiště, doprava klimatizova-
ným minibusem/autobusem, vstupy dle programu, služby česky mluvícího průvodce, služby odborného 
průvodce Ing. Pavla Pavla, služby místního průvodce dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo uvedenou, jiné než uvedené vstupy, spro-
pitné
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

OL N SIE  T ITI  ILE  VELIKONOČNÍ OSTROV  ENNÍ OKR

TR S  E  T ITI    OR  OR     OORE    VELIKONOČNÍ OSTROV

O STO  OL N S N  S IN  VLE  VLE

FESTIVALPOLYNÉZSKÉKULTURY

ILE  VELIKONOČNÍ OSTROV
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PROGRAM

1. DEN: Odlet z Prahy s přestupy na Tahiti.
2. DEN: přílet na mezinárodní letiště Tahiti (Papeete), 
typické uvítání s  květinami, transfer do hotelu Tahiti 
Nui (nebo obdobného). Ubytování, polopenze, nocleh.
3. DEN: Tahiti – snídaně, dopoledne individuální vol-
no k odpočinku a seznámení s ostrovem. Odpoledne 
úžasná plavba Sunset Cruise během níž si vychutnáte 
romantický západ slunce se sklenkou punče v  ruce. 
Večeře a nocleh.
4. DEN: Snídaně, transfer na letiště, přelet na Veliko-
noční ostrov – nejodlehlejší místo naší planety, asi 
3 800 km od pobřeží Chile a 4 200 km od Tahiti, trans-
fer do hotelu, ubytování. Po krátkém odpočinku pro-
cházka po Hanga Roa, mj. návštěva místního kostela, 
ve kterém lze spatřit nejen sošky svatých s vyobraze-
ním připomínajícím ptačího muže, ale také kopii praž-
ského jezulátka. Nocleh.
5. DEN: Dopoledne návštěva obřího kráteru Rano Kau 
a nedaleké ceremoniální vesničky Orongo, která je na 
vrcholu skalního srázu a kde se konaly slavnosti ptačí-
ho muže. Právě odsud je také vidět ostrůvek Motu Nui, 
na kterém hnízdil manutara, druh rybáka, jehož vejce 
musel ptačí muž jako první najít, doplavat s ním zpět 
k pobřeží a donést jej svému náčelníkovi, jehož kmen 
se následně stal na rok vládcem celého ostrova. Dále 
prohlídka proslulých plošin Vinapu. Odpoledne indivi-
duální volno. Večer fakultativně návštěva folklorního 
představení. Nocleh.
6. DEN: Celodenní výlet po ostrově Rapa Nui. Prohlíd-
ka plošiny Akahanga se spadlými sochy moai a malou 
jeskyní. Návštěva lomu Rano Raraku, kde byla vyte-
sána většina soch moai, více než 300 jich je dodnes 
nedokončených (největší El Gigante měří 21 metrů), 
největší Ahu Tongariki s 15 sochami moai, petrogly-
fy Te Pito Kura, divoká pláž Ovahe či nejkrásnější pláž 
ostrova Anakena s Ahu Nau Nau, kde bude možnost 
se vykoupat. Odpočinek na bílém písku pod palmami, 
které sem byly dovezeny z Tahiti. Nocleh.
7. DEN: Půldenní výlet k plošině Ahu Akivi se 7 moai, 
jedinými sochami postavenými tváří k oceánu. Menší 
kráter Puna Pau, odkud čerpali červený kámen pro 

tzv. pukao, což byla pokrývka hlavy nebo ještě prav-
děpodobněji vlasy svázané do uzlu. Poté individuální 
volno, nocleh.
8.–9. DEN: Individuální volno – možnost procházky 
k Ahu Tahai – jediné soše, kterou zdobí zrestaurované 
oči z bílého korálu, prohlídka místního muzea věnova-
ného historii ostrova nebo nákup suvenýrů ve měs-
tečku Hanga Roa. V době konání zájezdu bude pro-
bíhat na ostrově každoroční polynéský festival, jehož 
se v době individuální programu bude také možnost 
zúčastnit.
10. DEN: Snídaně, transfer na letiště, odlet na Tahiti, po 
příletu transfer do hotelu, večeře, ubytování a nocleh.
11. DEN: Tahiti – Moorea – po snídani transfer z ho-
telu do přístavu, přejezd trajektem na ostrov Moorea. 
Ubytování v  hotelu InterContinental Moorea Resort 
& SPA s  polopenzí. Odpoledne individuální volno. 
Nocleh.
12. DEN: Po snídaní odjezd na výlet za poznáním jedi-
nečných přírodních krás ostrova a místí polynéské kul-
tury – projedeme nejkrásnější části ostrova Moorea, 
necháme se vtáhnout do neopakovatelné atmosféry 
zdejší přírody a  poznáme život domorodců. Večeře 
a nocleh.
13. DEN: Snídaně, půldenní šnorchlování v doprovodu 
odborného průvodce, bližší seznámení s okouzlujícím 
podmořským světem Polynésie. Odpoledne individu-
ální volno. Večeře a nocleh.
14. DEN: Moorea – Bora Bora – transfer na letiště na 
ostrově Moorea, odlet na Bora Bora, transfer do ho-
telu Matay Polynesia (nebo podobného), ubytování 
s polopenzí, nocleh.
15. DEN: Snídaně. Neopakovatelný zážitek v  podo-
bě lodního výletu – plavby po laguně s hlavní atrakcí 
v podobě krmení žraloků a rejnoků. Kdo se jim odváží 
přiblížit? Večeře a nocleh.
16. DEN: Snídaně. Individuální volno k  relaxaci na 
pláži nebo poznávání dalších krás Bora Bora. Večeře, 
nocleh.
17. DEN: Snídaně. Rozloučení s Francouzskou Polynésií 
a  její osobitou kulturou v  podobě půldenní vyjížďky 
vozy 4×4. Večeře a nocleh.
18. DEN: Bora Bora – Tahiti – transfer do přístavu, 
přejezd trajektem na Tahiti. Ubytování v hotelu Tahiti 
Nui se snídaní. Nocleh.
19. DEN: Snídaně – transfer na mezinárodní letiště Ta-
hiti, odlet do Evropy s přestupy.
20. DEN: Přílet do Prahy.

ODBORNÝ PRŮVODCE – ING. PAVEL PAVEL
Ing. Pavel Pavel (* 1957, Strakonice) je český tech-
nik a experimentální archeolog, který se zabýval 
zkoumáním možných způsobů transportu těž-
kých břemen při stavbě monumentálních staveb 
dávnověku. Zajímal se o objevy Thora Heyerdahla 
na Velikonočním ostrově a  zaujalo jej, jak moh-
li domorodci pohybovat obrovskými sochami. 
Postavil několik modelů na ověření svých úvah. 
V  roce 1981 vyrobil s  přáteli 12tunový betonový 
model sochy moai a vyzkoušel, jak s ním lze pohy-
bovat pouze pomocí lan ovládaných malou sku-
pinou osob. V roce 1986 jej Thor Heyerdal pozval 
na Velikonoční ostrov, kde experiment zopakoval 
s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 
16 lidí s jedním vedoucím a několik lan. Heyerda-
lovy předchozí experimenty přitom ukazovaly na 
potřebu stovek lidí. Časopis EPOCHA 14/2018 za-
řadil Pavla mezi sto nejslavnějších Čechů.

TAHITI

PAPEETEMOOREA

BORA BORA

TAHAA

RAIATEA

VELIKONOČNÍ OSTROV 
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TR S  E  ITO  OT V LO  E E  LO E  O  OS  RIO  O L SI  RI   EN   IL

EKVÁDOR > 11DENNÍ OKRUH

EKV OR  O RO R STVÍ E I  SV T

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Quito, Quayaquil–Praha, včetně letištních tax a poplatků, 
transfery, dopravu klimatizovaným minibusem/autobusem, vstupy dle programu, 7× ubytování v *** 
hotelech se snídaní resp. polopenzí při pobytu v Amazonii, služby českého průvodce, služby místních 
průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo uvedené, jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 3 990 Kč                                                                                
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
11. 11. – 22. 11. 2022   K
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PROGRAM

Ekvádor – země na rovníku nabízí ojedinělou mož-
nost prožít během jednoho týdne dobrodružství mezi 
3 světy: obdivovat skvosty koloniální architektury, 
poznat tradiční život místních obyvatel a nechat se 
okouzlit nedotčenou přírodou Amazonie
1. DEN: Odlet z Prahy do Quita s přestupem, transfer 
do hotelu, ubytování a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Odjezd na sever do města Otavalo, 
návštěva ,,Plaza de Ponchos“ s trhem s místním umě-
leckými výrobky a textilem (známá ,,ponča“), návštěva 
Cotacachi známého pro velmi kvalitní kožené výrob-
ky. Cestou vyhlídky na Andy, jezero San Pablo, vul-
kány Imbabura a Cayambe. Jedná se projížďku plnou 
folklóru, možnost nákupu typických suvenýrů, ale 
také seznámení s úchvatnou přírodou Ekvádoru. V 
případě příznivého počasí zastávka u vodopádů nebo 
ve vesničce Peguche s krátkou pěsí túrou. Návrat do 
Quita. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Pěší procházka po histrorickém 
centru Quito – Plaza Grande, Palacio de Gobierno, 
Compaňía de Jesús, kostel San Francisco, Mirador del 
Pancenillo. Návštěva monumentu Mitad del Mundo 
– ,,V polovině světa“ umístěného přímo na rovníku. 
Přejezd k lanovce, fakultativně výjezd na Cruz Loma 
s vyhlídkou na Quito z výšky 4050 m n. m. Návrat na 
hotel. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Odjezd z Quito do ekvádorské části 
Amazonie (cca 4 hodiny). Příjezd k řece Napo, plavba 
člunem k Lodge. Oběd. Odpoledne lehká pěší túra 
amazonskou džunglí s doprovodem odborného prů-
vodce. Návrat do Lodge. Ubytování. Večeře. Nocleh.
5. DEN: Snídaně. Výlet plný dobrodružství - plavba po 
řece Río Napo až k řece Río Arajuno. Návštěva rezer-
vace na ochranu amazonské fauny – tukani, několik 
druhů papoušků, opičky, jaguáři, kapibary. Oběd, 
možnost osvěžení v řece, návstěva typické rodiny 
Quichua – seznámení se zdejším způsobem života 
(rýžování zlata, výroba keramiky, příprava tradičních 
pokrmů z yuky, lov. Návrat do Lodge opět přes ama-
zanskou džungli. Večeře. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Odjezd z Lodge do Puyo, další město 

v ekvádorské Amazonii, krátká prohlídka (trh s umě-
ním), cesta pokračuje do Baňos – volný čas na oběd, 
pěší túra k vodopádu ,,Pailón de Diablos“, plavba po 
řece Pastaza, k vodopádu ,,Manto de la Novia“ nebo 
,,Agoyan“. Ubytování. Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Odjezd z Baňos v brzkých ranních 
hodinách – cesta přes městečko Riobamba do Alausi - 
jedinečký zážitek z cesty vlakem přes vzrušující oblast 
ďáblova nosu  ,,Nariz del Diablo“, návštěva archeo-
logického naleziště Inků Caňariz. Příjezd do města 
Cuenca, ubytování a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Prohlídka města Cuenca (UNESCO) 
– známého pro jedinečnou architekturu a okolní 
přírodu, návštěva muzea původních kultur „Museo 
de Culturas Aborígenes“. Dopoledne procházka, 
odpoledne projížďka – návštěva známých dílen na 
výrobu šperků a zejména fabriky na klobouky - právě 
zde se vyrábí světoznámé „panamské klobouky“. 
Nocleh.
9. DEN: Snídaně. Odjezd do Guayaguil – cestou krás-
ná krajina oblasti Lacustre s možností vidět plantáže 
banánů a rýžová pole. Odpolední návštěva Guayaquil 
– hlavní turistické atrakce – Nový Malecón 2000, Cer-
ro Santa Ana. Večer fakultativně projížďka na pirátské 
lodi Morgan po řece Rio Guayas. Ubytování. Nocleh.
10. DEN: individuální volno, transfer na letiště, odlet 
do Evropy.
11. DEN: Přílet do Prahy

DOJEDETEAŽ NAROVNÍK!
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Quito, Quayaquil–Praha vč. letištních tax a poplatků, lokální 
přelet Guayaguil–Galapágy včetně všech letištních poplatků, transfery, dopravu klimatizovaným minibu-
sem/autobusem, vstupy dle programu, 10× ubytování v *** hotelech se snídaní resp. polopenzí při poby-
tu v Amazonii, 3× ubytování v hotelu kategorie 3* s plnou penzí na Galapágách, jachetní výlety na ostrovy 
Islas Plazas, Islas Seymour nebo Islas Bartolomé, služby českého průvodce, služby místních průvodců dle 
potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (21 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo uvedné, jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 3 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
11. 11. – 27. 11. 2022   K

TR S  E  ITO  OT V LO  OT I  E E  ONIE  LO E  O  OS   RI   EN   IL 
• GALAPÁGY • ISLA SANTA CRUZ

EKV OR  L   O RO R STVÍ E I  SV T
EKVÁDOR / GALAPÁGY > 15DENNÍ OKRUH

NEDOTČENÉGALAPÁGY
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PROGRAM OKRUHU

– jedinečký zážitek z cesty vlakem přes vzrušující ob-
last ďáblova nosu ,,Nariz del Diablo“, návštěva arche-
ologického naleziště Inků Caňariz. Příjezd do města 
Cuenca, ubytování a nocleh.
8. DEN: Snídaně. Prohlídka města Cuenca (UNESCO) – 
známého pro jedinečnou architekturu a okolní příro-
du, návštěva muzea původních kultur „Museo de Cul-
turas Aborígenes“. Dopoledne procházka, odpoledne 
projížďka – návštěva známých dílen na výrobu šperků 
a zejména fabriky na klobouky – právě zde se vyrábí 
světoznámé „panamské klobouky“. Nocleh.
9. DEN: Snídaně. Odjezd do Guayaguil – cestou krás-
ná krajina oblasti Lacustre s možností vidět plantáže 
banánů a rýžová pole. Odpolední návštěva Guayaquil 
– hlavní turistické atrakce – Nový Malecón 2000, Cer-
ro Santa Ana. Večer fakultativně projížďka na pirátské 
lodi Morgan po řece Rio Guayas. Ubytování. Nocleh.
10. DEN: Snídaně. Odlet na Galapágy, transfer do pří-
stavu Puerto Aroya na Isla Santa Cruz. Ubytování. 
Nocleh.
11.–12. DEN: Galapágy – neuvěřitelně krásný přírod-
ní zázrak. Pobyt na ostrově Isla Santa Cruz s  plnou 
penzí a výlety jachtou na ostrovy Islas Plazas, Isla Sey-
mour nebo Isla Bartolomé. Galapágy (vyhlášeny za 
celosvětové přírodní dědictví UNESCO od roku 1978) 
jsou vzdáleny 1000 kilometrů od Ekvádoru a  svým 
návštěvníkům nabízejí pláže s bílým pískem, pohled 
na kaktusové lesy, gigantické želvy, bohatě zbarvené 
ptáky. Každý milovník přírody si zde přijde na své. 
Galapágy regulují počet návštěvníků a platí zde vel-
mi přísná pravidla. Návštěvníci přijíždějí na malých 
luxusních lodích a musejí se zde řídit pokyny ochrán-
ců parku. Je zakázáno vyvážet jakékoliv rostliny nebo 
zvířata, ale také na ostrovy přivážet cokoliv, co sem 
nepatří. Tato omezení jsou však plně vyvážena mož-
ností pobytu v tomto přírodním ráji.
13. DEN: Transfer na letiště Baltra a odlet do Guaya-
guil, ubytování nocleh.
14. DEN: Individuální volno, transfer na letiště, odlet 
do Evropy.
15. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Quita s přestupem, transfer 
do hotelu, ubytování a nocleh.
2. DEN: Snídaně. Odjezd na sever do města Otavalo, 
návštěva ,,Plaza de Ponchos“ s  trhem s  místním 
uměleckými výrobky a textilem (známá ,,ponča“), ná-
vštěva Cotacachi známého pro velmi kvalitní kožené 
výrobky. Cestou vyhlídky na Andy, jezero San Pablo, 
vulkány Imbabura a Cayambe. Jedná se projížďku pl-
nou folklóru, možnost nákupu typických suvenýrů, 
ale také seznámení s úchvatnou přírodou Ekvádoru. 
V  případě příznivého počasí zastávka u  vodopádů 
nebo ve vesničce Peguche s krátkou pěsí túrou. Ná-
vrat do Quita. Nocleh.
3. DEN: Snídaně. Pěší procházka po histrorickém 
centru Quito – Plaza Grande, Palacio de Gobierno, 
Compaňía de Jesús, kostel San Francisco, Mirador del 
Pancenillo. Návštěva monumentu Mitad del Mundo 
–,,V  polovině světa“ umístěného přímo na rovníku. 
Přejezd k  lanovce, fakultativně výjezd na Cruz Loma 
s vyhlídkou na Quito z výšky 4050 m n. m. Návrat na 
hotel. Nocleh.
4. DEN: Snídaně. Odjezd z Quito do ekvádorské části 
Amazonie (cca 4 hodiny). Příjezd k řece Napo, plavba 
člunem k  Lodge. Oběd. Odpoledne lehká pěší túra 
amazonskou džunglí s doprovodem odborného prů-
vodce. Návrat do Lodge. Ubytování. Večeře. Nocleh.
5. DEN: snídaně. Výlet plný dobrodružství – plavba po 
řece Río Napo až k řece Río Arajuno. Návštěva rezer-
vace na ochranu amazonské fauny – tukani, několik 
druhů papoušků, opičky, jaguáři, kapibary. Oběd, mož-
nost osvěžení v řece, návstěva typické rodiny Quichua 
– seznámení se zdejším způsobem života (rýžování 
zlata, výroba keramiky, příprava tradičních pokrmů 
z  yuky, lov. Návrat do Lodge opět přes amazanskou 
džungli. Večeře. Nocleh.
6. DEN: Snídaně. Odjezd z Lodge do Puyo, další město 
v ekvádorské Amazonii, krátká prohlídka (trh s umě-
ním), cesta pokračuje do Baňos – volný čas na oběd, 
pěší túra k vodopádu ,,Pailón de Diablos“, plavba po 
řece Pastaza, k vodopádu ,,Manto de la Novia“ nebo 
,,Agoyan“. Ubytování. Nocleh.
7. DEN: Snídaně. Odjezd z Baňos v brzkých ranních 
hodinách – cesta přes městečko Riobamba do Alausi 
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Santa Cruz, La Paz–Praha včetně letištních tax a poplatků, 
4 místní přelety (Santa Cruz–Sucre, Uyuni–La Paz, La Paz–Rurrenabaque a zpět), dopravu autobusem, jeepy 
a lodí dle programu, 13× ubytování ve *** hotelech se snídaní, 3× oběd, 2× večeře, vstupy dle programu, 
služby českého průvodce, služby místních průvodců dle potřeby
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, stravu mimo uvedné, jiné než uvedené vstupy, spropitné
SLEVY: 3. osoba – 4 990 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁJEZDU CENA 
podzimní termíny na WWW   K

TR S  E  S NT  R  E L  SIERR   S N VIER  S N ON E I N  S RE  T R O  OTOSÍ  NI  S L R E NI 
 R RREN E  S E   L    TI N O  O N   E ERO TITI   ISL  EL SOL

OLÍVIE  TI ET I NÍ ERIK
BOLÍVIE > 15DENNÍ OKRUH
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PROGRAM 

roste až 6 000 kaktusů, některé až do výšky 6 met-
rů. Po západu slunce nad nekonečnou „bílou“ plání 
návrat do Uyuni.
8. DEN: Ráno přelet přes La Paz až do Rurrenabaque, 
tropické oblasti departamentu Beni. Následně pře-
sun jeepy k řece Yacuma a poté motorizovanou kánoí 
do místa ubytování, které bude zajištěno ve stylově 
zařízených chatkách. Cestou za doprovodu také míst-
ního průvodce bude již možnost pozorovat faunu (mj. 
želvy, opice, kapybary, lenochody, růžové sladkovod-
ní delfíny, aj.) i  flóru typickou pro tuto část pampy, 
která je součástí Amazonské nížiny. V  noci plavba 
s pozorováním kajmanů.
9. DEN: Po snídani výprava po řece Yacuma, na které 
lze pozorovat nespočet druhů ptactva (např. volavky, 
anhingy, čápy, kolpíky, hoatziny, ledňáčky, tukany, 
aj.). Po obědě odpočinek v zavěšených hamakách při 
poslechu zvuků panenské přírody (vřešťani, papouš-
ci). Odpoledne možnost koupání s  růžovými slad-
kovodními delfíny, lovu piraní a čekání na úchvatný 
západ slunce. Během pobytu zajištěna plná penze. 
10. DEN: Ráno po snídani se pokusíme při procházce 
pampou ještě najít anakondu, odpoledne návrat do 
Rurrenabaque a následně přelet do La Pazu. Trans-
fer do hotelu. 
11. DEN: La Paz, prohlídka města založeného v kotli-
ně pod majestátní horou Illimani (6.439 m), Údolí mě-
síce s úžasnými skalními věžemi a útvary vytvarova-
ných erozí, náměstí Murillo s prezidentským palácem 
a metropolitní katedrálou, kostel San Francisco, ulič-
ka Jaen s muzei a čarodějnický trh, nákup suvenýrů.
12. DEN: Návštěva nejvýznamnějšího archeologického 
naleziště v Bolívii se známou Sluneční bránou a ka-
mennými stélami – Tiahuanaco (Tiwanaku), poté pře-
jezd do městečka Copacabana na břehu jezera Titi-
caca, nejznámějšího poutního místa Bolívie, prohlíd-
ka kostela.
13. DEN: Ráno trajektem na ostrov Slunce (Isla del 
Sol), kde se podle legendy narodil Inka, procházky po 
ostrově s nezapomenutelnými pohledy na vzdálené 
bílé vrcholky Kordiller, kamenné ruiny Pilkokaina, od-
poledne návrat do Copacabany a následně přejezd 
do La Pazu.
14. DEN: Dopoledne odlet do Evropy.
15. DEN: Přílet do Prahy.

1. DEN: Odlet z Prahy do Santa Cruz de la Sierra, nej-
lidnatějšího města Bolívie. Přílet v ranních hodinách.
2. DEN: Přesun ze Santa Cruz do oblasti Chiquitanía 
ve východní části Bolívie, kde vzniklo mezi lety 1696 
až 1760 několik jezuitských misií (redukcí), které jsou 
na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Návštěva 
misie San Javier, unikátní stavby z nepálených cihel 
a  vyřezávaného dřeva, exkurze do řezbářské dílny, 
kde se vyrábějí harfy a housle. 
3. DEN: Concepción, prohlídka nejkrásnější bolívijské 
misie z roku 1708 (katedrála, zvonice a škola), návště-
va muzea a restaurátorské dílny. V provincii dodnes 
žije několik indiánských kultur, např. Ayorea a  Gua-
raya. Večer návrat do Santa Cruz.
4. DEN: Dopoledne přelet do hlavního města Sucre.
Prohlídka nejkrásnějšího města Bolívie, které je dod-
nes živým muzeem bohaté španělské aristokracie. 
Univerzitní městečko, příjemné klima a  spousta bí-
lých koloniálních staveb, např. klášter La Recoleta, 
katedrála, Casa de la Libertad, kde byla podepsána 
bolívijská nezávislost, dále úžasné muzeum textilií et-
nických skupin jako Tarabuco či Jalq’a.
5. DEN: Ráno výlet na nedělní trh do indiánské vesni-
ce Tarabuco. kam se sjíždějí místní domorodci z ce-
lého okolí, aby prodali nebo nakoupili nejen ovoce 
a  zeleninu, ale také zvířata nebo ponča. Kromě vý-
hodného nákupu je to úžasná podívaná. Odpoledne 
individuální volno v Sucre. Večer fakultativně návště-
va folklorního představení.
6. DEN: Dopoledne přesun do Potosí, kdysi nejlid-
natějšího města světa plného koloniálních domů, 35 
kostelů a bohatých stříbrných dolů. Exkurze k dolům 
hory Cerro Rico a návštěva bývalé mincovny Casa de 
Moneda, jednoho z nejlepších muzeí v Bolívii.
7. DEN: Dopoledne přesun krajinou jako z divokého 
Západu do Uyuni, kdysi významného železničního 
uzlu. Prohlídka starých parních lokomotiv a  vagonů 
na tzv. Cementerio de trenes, následně přejezd jeepy 
po největší solné pláni na světě Salar de Uyuni, za-
stávka ve vesničce Colchani nedaleko sopky Tunupa. 
Velkou zajímavostí je ostrov Incahuasi, na kterém 

NEJVĚTŠÍSOLNÁ PLÁŇNA SVĚTĚ

BOLÍVIE

SANTA CRUZ 
DE LA SIERRASUCRE

TITICACA

LA PAZ

POTOSÍ

TARABUCO

COPACABANA
TIWANAKU

RURRENABAQUE
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SDÍLEJTE S NÁMI 

VAŠE ZÁŽITKY Z DOVOLENÉ
Podělte se s námi o vaše zážitky, fotografie 

a postřehy z cest.

Sledujte fotky a videa z destinací, jedinečné 

nabídky, soutěže a novinky...

@eximtours.cz #eximtoursck
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